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The subject of my research were miniatures for violin and piano in the first half of the
twentieth century, with special reference to eleven selected works: Clair de lune by
C. Debussy (arr. A. Roelens), 4 Stücke op. 7 by A. Webern, Estrellita by M. Ponce
(arr. J. Heifetz), Romanian folk dances by B. Bartók (arr. Z. Szekely), Berceuse op.79 No. 6
and Mazurka op. 81 No. 1 by J. Sibelius, Berceuse sur le nom Gabriel Fauré by M. Ravel,
La Berceuse d'Äitacho Enia by K. Szymanowski, Gypsy caprice by F. Kreisler, Abodah by
E. Bloch and Song-Poem by A. Khatchaturian. The aim of the PhD dissertation was to prove
that the miniature played an important role in many cross-sections of musical life in the
analyzed period, also reaching the apogee of stylistic diversity.
The written thesis consists of three chapters, a summary and a bibliography. The first
chapter deals with the systematics adopted for further research and the history of instrumental
miniature. The second chapter presents the role of the violin miniature in a social, creative
and executive context in the first half of the 20th century. In the third chapter, I present
research on selected artists and their works. In the sub-sections, I describe the biography and
characteristics of the composers' work, as well as the genesis and formal and executive
analysis of individual works. In the summary, I present the conclusions from the research and
my own observations.
The work includes a CD recording attached.
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WSTĘP
Moje zainteresowanie tematyką miniatury skrzypcowej sięga czasów nauki
wczesnoszkolnej, gdy kasety z nagraniami Jaschy Heifetza, Fritza Kreislera i Dawida
Ojstracha kształtowały mój muzyczny gust. Wykonawcy ci zdobyli zarówno szacunek
środowiska muzycznego, jak i status prawdziwych gwiazd kultury masowej, co zawdzięczali
nie tylko znakomitym interpretacjom koncertów i sonat skrzypcowych, ale przede wszystkim
krótkim utworom, takim, jak Hora staccato, Liebeslied, czy Clair de lune.
Miniatury stanowiły dużą część programu realizowanego we wrocławskiej klasie
talentów

prof. Michaiła Kuzniecowa, której byłem uczniem. Comiesięczne prezentacje

klasowe wymagały szybkiego przygotowania nowego repertuaru, do czego doskonale
nadawały się utwory jednocześnie krótkie, rozwijające dla wykonawcy i atrakcyjne dla
publiczności, a za takie uznać można miniatury z towarzyszeniem fortepianu. Pozwalały one
także na intensywną i regularną pracę z pianistą zaraz po zakończeniu rozczytywania utworu,
a nie tylko na ostatnim etapie przygotowania dużej formy muzycznej.
Te elementy miały wpływ na znajomość repertuaru, a także moje zainteresowanie
miniaturą skrzypcową na dalszych etapach rozwoju. W trakcie studiów moją uwagę zwrócił
fakt, jak wiele krótkich dzieł zostało skomponowane, lub zaaranżowane w pierwszej połowie
XX wieku. Uznałem, że miniatura skrzypcowa, za sprawa wielu specyficznych czynników,
pełniła w muzyce wspomnianego okresu wyjątkową rolę. Czynniki te, a także wynikająca
z nich różnorodność stylistyczna, stały się przedmiotem analizy w niniejszej pracy
doktorskiej.
Rozprawa składa się z trzech rozdziałów. Każdy z nich przedstawia odmienne
zagadnienia naukowe związane z tematyką pracy. Rozdział I dotyczy pochodzenia gatunku
miniatury instrumentalnej, a w szczególności skrzypcowej. Traktuje o tym, czym jest
miniatura instrumentalna, jakie są jej definicje, granice i wewnętrzny podział, oraz jakie są
korzenie miniatury, jak głęboko sięgają, jakim wpływom podlegała w poszczególnych
epokach.
Rozdział II przedstawia rolę miniatur na skrzypce i fortepian w badanym okresie.
Problem ten podzielony jest na trzy podrozdziały. W pierwszym z nich spróbuję naświetlić
procesy, które stały za rosnącą popularnością gatunku, biorąc pod uwagę czynniki
historyczne, socjologiczne, psychologiczne i techniczne. W kolejnym postaram się
odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę przyjęła miniatura instrumentalna w kontekście nurtów
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w sztuce XX wieku. W trzecim podrozdziale przedstawię miejsce miniatury w repertuarze,
rozwoju i karierze najwybitniejszych skrzypków epoki.
III Rozdział dotyczy wybranych przykładów muzycznych, zarejestrowanych przeze
mnie na potrzeby przewodu doktorskiego. Sposób ich doboru objął analizę twórczości
kilkudziesięciu kompozytorów, skatalogowanie miniatur na skrzypce z fortepianem,
a następnie analizę pod kątem jakości i dostępności materiałów nutowych i nagrań. Spośród
nich wybrałem te, które najszerzej ukazują różnorodność stylistyczną w miniaturze
skrzypcowej I połowy XX wieku. Różnorodność tę określają takie czynniki, jak nurt twórczy,
popularność
i

kompozytora,

kulturowe.

Znalazło

popularność

się

więc

kompozycji,

miejsce

dla

kryterium

utworów

geograficzne

impresjonistycznych,

ekspresjonistycznych, wywodzących się z XIX-wiecznych tradycji wirtuozowskiej,
tanecznych

i

lirycznych.

Dla

kompozytorów

popularnych

regionalnie

oraz

o światowej sławie, docenionych za życia i po śmierci. Dla zapomnianych dzieł powszechnie
rozpoznawalnego Sibeliusa oraz dla bardzo popularnego utworu szerzej nieznanego
meksykańskiego kompozytora Manuela Ponce. W końcu dla przedstawicieli kultur:
rosyjskiej, rumuńskiej, polskiej, niemieckiej, francuskiej, fińskiej, hiszpańskiej, cygańskiej
i amerykańskiej.
Kolejne podrozdziały poświęcone są poszczególnym twórcom i wybranym utworom.
Za element wpływający na kształtowanie dzieła uznałem życiorys kompozytora, który
pozwala

właściwie umiejscowić, zrozumieć i zinterpretować kompozycje. Dlatego

na potrzeby rozprawy opracowałem biografie ukazujące osobowość i życie kompozytorów,
a także krótkie charakterystyki ich twórczości. Następnie poddałem analizie utwory, biorąc
pod uwagę ich budowę, charakter, harmonię, inspiracje kompozytorskie i problemy
wykonawcze. W analizach tych nacisk położony jest na integralną formę i podkreślenie
elementów najważniejszych dla konkretnej miniatury, które mogą być pomocne
w interpretacji i wykonaniu dzieła.
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ROZDZIAŁ I
Definicja i historia miniatury instrumentalnej
1.1. Klasyfikacja miniatur na skrzypce i fortepian
Kwestia nazewnictwa stawia przed zainteresowanym pierwsze wyzwanie przy
badaniu tematyki miniatur instrumentalnych. Właściwie nazwa ta jest formułą umowną, zbyt
szeroką, by przypisać jej konkretnie wszystkie cechy formy muzycznej. Podręcznikowe
ujęcie miniatury instrumentalnej, jako powstałej w epoce romantyzmu, zaprzecza natomiast
przedstawionym dalej obserwacjom mniej popularnych, lecz obecnych we wcześniejszych
epokach form. W celu uniknięcia nieścisłości, badacze używają innych określeń, których
definicje i zakres potrafią niestety różnić się diametralnie.
Miniatura instrumentalna w rozumieniu Józefa Chomińskiego, jako forma związana
jest ściśle z liryką wokalną. Wyewoluowała z pieśni romantycznej z akompaniamentem
fortepianu, który stopniowo usamodzielnił się, zachowując subiektywny, refleksyjny
charakter. W kwestii nomenklatury należy pogodzić się z faktem, iż termin „miniatura
instrumentalna" rozpowszechnił się jako określenie dotyczące większości małych form
instrumentalnych. W związku z tym dla określonego gatunku miniatur romantycznych nadaje
Chomiński bardziej konkretne sformułowanie „liryki instrumentalnej".1
Szerokie pojęcie miniatury instrumentalnej inaczej w swej systematyce stosuje Ulrich
Michels, wymiennie nazywając ją "utworem charakterystycznym". Podkreśla on w tym
przypadku brak określonej formy. Cechą wspólną dla gatunku jest według Michelsa jednolity
i wyraźnie określony charakter. W najszerszym pojęciu gatunek ten obejmuje więc utwory
o bardzo zróżnicowanej konstrukcji. Elementem wyznaczającym umowną granicę między
miniaturą a utworem programowym jest ukazanie chwilowego nastroju lub wrażenia zamiast
całego "przebiegu wydarzeń" bądź "ciągu obrazów".2
Jedynymi elementami wspólnymi dla prób zdefiniowania miniatury samej w sobie są:
- krótki czas trwania,
- związek z elementami charakterystycznymi dla epoki romantyzmu,
- dominująca faktura fortepianowa.
1. Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., Teoria formy: Małe formy instrumentalne, tom I w Formy
muzyczne, PWM, Kraków, 1983, str. 310
2. Michels, U., Atlas muzyki, tom I, Prószyński i S-ka, Warszawa, 1995, str. 153
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Określenia
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wysoce

nieefektywne

dla

próby

klasyfikacji

miniatur

instrumentalnych innych niż romantyczne, jak również różniących się pod względem
instrumentarium.
W odniesieniu do miniatur instrumentalnych stosuje się często określenia „mały",
„krótki", „niedługi" utwór. Czas trwania jako fizyczny element formotwórczy jest tu równie
charakterystyczny, jak i subiektywny. Nie istnieje żaden naukowy wzorzec określający, gdzie
znajduje się granica między utworem „małym" a „dużym", „krótkim" a „długim". Dlatego
najprościej byłoby przyjąć, że jest to określenie relacji do tradycyjnie większych form
muzycznych, takich jak sonata, koncert, symfonia, a także fantazja, rapsodia, czy poemat.
Niejednokrotnie podkreśla się oraz szczegółowo analizuje znaczenie i rolę krótkich
utworów fortepianowych, które zapoczątkowały lirykę instrumentalną w romantyzmie.
Brakuje jednak klarownego opracowania pozwalającego na szczegółową klasyfikację
miniatur w oderwaniu od epoki i instrumentu. Na potrzeby niniejszej pracy Autor opracował
więc podział systematyczny miniatur na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu oparty na
różnych definicjach miniatury instrumentalnej (ryc.1).
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Pierwszym typem miniatur według tego podziału jest liryka instrumentalna. Rodzaj
ten wywodzi się wprost z pieśni romantycznej. Jako jego twórcę uznaje się Franciszka
Schuberta (Impromptus, Moments musicaux). Za kwintesencję idei można uznać Pieśni bez
słów Felixa Mendelssohna. Nieodzownym elementem liryki instrumentalnej jest związek
z poezją lub innym pozamuzycznym źródłem inspiracji (obraz, natura, postać, wydarzenie).
Bardzo wyraźnie zauważalny jest on w twórczości Roberta Schumanna, w tytułach takich, jak
Albumblatter, Waldscenen, Romanzen, Papillons, Kinderscennen. W twórczości Chopina,
Brahmsa, Liszta znajdujemy bardziej ogólne tytuły, takie jak ballada, nokturn, novelles,
intermezzo, capriccio, romans. Silny związek z liryką przetrwał w twórczości impresjonistów
- Claude'a Debussy i Maurice'a Ravela, którzy wykorzystywali nowe możliwości malarstwa
dźwiękowego do oddania nastroju związanego z danym źródłem inspiracji.3
Liryka instrumentalna znalazła ważne miejsce także w twórczości skrzypcowej.
Wprawdzie

ulubioną

formą

romantycznych

skrzypków-kompozytorów

stały

się

wirtuozowskie wariacje, niemniej już w twórczości Niccolo Paganiniego pojawiają się
sporadycznie utwory liryczne (3 nokturny, Caprice d'adieu, Cantabile). Karol Lipiński
(Impromptus), a dalej Henryk Wieniawski (Legenda), Charles de Bériot (Fantaisie lyriques),
Pablo de Sarasate (Romans andaluzyjski) i kolejni komponujący wirtuozi poświęcali część
uwagi temu gatunkowi. Liryka skrzypcowa w specyficznej formie przetrwała również
w twórczości XX wieku, np. u Ernesta Blocha (Nigun, Abodah).
Pozostałe krótkie „utwory charakterystyczne” mieszczą się w szerokim pojęciu
miniatury instrumentalnej. Znajdziemy tu szeroki wachlarz form, od bachowskich preludiów
po współczesne formy graficzne i montażowe. Ich usystematyzowanie jest zadaniem bardzo
trudnym. Jednak jeśli wyszczególnimy wyłącznie utwory na skrzypce i fortepian (bądź
poddane takiej transkrypcji), pojawia się możliwość dość klarownego podziału.
Pierwszą wydzieloną podgrupą będą utwory o formotwórczej roli rytmu. Wśród nich
wyszczególnić należy tańce użytkowe (od transkrypcji menuetów Haydna i tańców Bacha,
po czardasze Jeno Hubaya), oraz tańce stylizowane (np. polonezy Wieniawskiego, wszelkie
mazurki, tańce hiszpańskie Sarasatego, węgierskie tańce Brahmsa). Mniejszą podgrupę
tworzą utwory o formotwórczej roli rytmu, lecz nietaneczne. Należą do nich formy takie jak
marsz, scherzo, tarantella, barcarola, a także perpetuum mobile.
Osobnym typem miniatur są krótkie dzieła o programowym charakterze, w których
nie występują powiązania charakterystyczne dla liryki instrumentalnej, ani dominujące
3. Chomiński J. M., Wilkowska-Chomińska K., Teoria formy: Małe formy instrumentalne... str. 312
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elementy taneczno-rytmiczne. Są to między innymi formy ugruntowane we wcześniejszych
epokach, takie jak żałobne lamento, bitewna battaglia, czy caccia (fr. chasse) - czyli utwór
o polowaniu. Przykładem takiej kompozycji na skrzypce i fortepian może być La Chasse
w stylu Cartiera Kreislera. Należy wspomnieć tu także o utworach o określonym charakterze,
których tytuły nadane zostały po sfinalizowaniu procesu twórczego, lub na życzenie
wydawcy.
XX wiek przyniósł znaczące zmiany w tradycyjnym modelu komponowania. Punkt
ciężkości przesunięty został ze strony emocjonalnej na stronę konstrukcyjną. Przez
kompozytorów takich jak Anton Webern miniatura została przeniesiona na zupełnie nowy
grunt. Zaimplementowanie jej w takich kierunkach, jak ekspresjonizm, serializm,
punktualizm, aleatoryzm i happening stworzyło wiele zindywidualizowanych form, które
jednak w dalszym ciągu mieszczą się w ramach szeroko pojętej miniatury instrumentalnej.
Stały się one środkiem do maksymalnej kompresji języka muzycznego twórcy. Należy dodać
jednak, że na gruncie muzyki skrzypcowej najnowsze trendy nieczęsto przebijały się
do głównego nurtu wykonawczego. Kwintesencja wiolinistyki, a szczególnie miniatur
skrzypcowych długo pozostawała w silnym związku z twórczością romantyczną, postromantyczną i neo-romantyczną.

Wyjątkami można określić kompozycje Weberna,

czy Messiena. Tendencja ta utrzymała się mniej więcej do połowy XX wieku.
Znamiennym jest fakt, iż niezwykle często formy i rodzaje wskazane w powyższym
podziale przeplatają się i uzupełniają. Utwór liryczny może występować w formie tanecznej
(Etiuda w formie walca Saint-Seans'a), a utwór o formotwórczej roli rytmu wykazywać cechy
programowości (Marsz zabawkowych żołnierzyków Kreislera).
Na uwagę zasługuje również fakt łączenia miniatur w zbiory i cykle. Są to zarówno
zestawienia dwóch elementów w jednym utworze (Scherzo - Tarantella Wieniawskiego),
serie wydawnicze (jak np. zbiory miniatur Sibeliusa), jak i cykle podporządkowane
nadrzędnej idei programowej (cykle Schumanna). Jest to kolejny czynnik przemawiający
za szerszym pojmowaniem form miniatury. W przeciwnym razie część zbioru, lub cyklu
należałaby do miniatur, a część do innych wyodrębnionych form (np. tańców). Elastyczność
gatunku sprawia, że niektóre miniatury przybierają również kształt innych form, jak rondo
(Rondo karzełków Bazziniego), czy wariacje (wariacje charakterystyczne w ujęciu
Michelsa).4

4. Michels, U., Atlas muzyki... str. 153

7

1.2. Początki miniatury instrumentalnej

Pomimo iż pojęcie miniatury instrumentalnej ugruntowało się w romantyzmie, jej
korzeni poszukiwać należałoby o wiele wcześniej. Niezależnie od przyjętej systematyki
niesposób analizować miniatur w izolacji od tradycji minionych epok. Dotyczy to zarówno
form tańca stylizowanego i instrumentalnego odniesienia do form wokalnych, jak również
programowości oraz próby odzwierciedlenia pozamuzycznego wrażenia.
Stylizowanie form tanecznych pojawiło się już w średniowieczu. Początki tego
zjawiska zawdzięczamy wędrownym muzykom, którzy z czasem przekształcali utwory
wokalne w instrumentalne, np. tzw. estampidas. W renesansie nastąpił silny wzrost znaczenia
muzyki instrumentalnej. Stylizowane tańce zaczęto łączyć w pary i cykle, aż stały się
podstawowymi elementami suity barokowej. Taniec stylizowany oderwany został od sal
balowych, salonów i świąt ludowych, stał się nośnikiem artystycznego wyrazu, często
w formie tańca zawierając pozamuzyczną treść5. W klasycyzmie tendencja ta została
zmarginalizowana, by powrócić ze zdwojoną siłą wraz z sentymentalną epoką romantyzmu.
Pierwszą

formą

przedstawiającą

cechy

miniatury

instrumentalnej,

będącą

instrumentalnym nawiązaniem do muzyki wokalnej, była przygrywka chorałowa. Wywodzi
się ona w prostej lini od wokalnego chorału, a pierwsze organowe zapisy sięgają połowy
XV wieku.6 Jej charakter determinowany był przez tekst chorału. Przygrywka chorałowa stała
się protoplastą preludium polifonicznego - krótkiego utworu o jednolitym charakterze
wykorzystującym techniki polifoniczne. W romantyzmie podobny proces przeszła pieśń
akompaniowana. Z utworu wokalnego wyewoluowały formy miniatur instrumentalnych, co
doskonale oddaje tytuł zbioru miniatur fortepianowych Felixa Mendelssohna - Pieśni bez
słów. Forma preludium odnalazła natomiast swoje prawdziwe miniaturowe wcielenie
w twórczości Fryderyka Chopina.
Podwaliny dla instrumentalnej muzyki programowej w formie krótkich utworów
z charakterystycznym tytułem pojawiły się już w renesansie. Pierwsze elementy stylu
reprezentowane w twórczości większej grupy artystów dotyczą lutnistów francuskich.
W połowie XVII wieku rozwineła się dziedzina zwana przez historyków francuską
szkołą lutniową (Gaultier, Mouton, Mézangeau i inni). Tam, w ramach suity, pod nazwami
tańców i tytułami okolicznościowo‐mitologicznymi urzeczywistniła się po raz pierwszy nowa
5. Chomiński J, M., Teoria formy..., str. 238
6. Ibid., str. 464
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idea

formy

miniaturowej.

Wyodrębniają

się

jednoczęściowe

utwory

o

swoistej

indywidualności - „starannie zakomponowane, różne w nastroju i kolorycie”.7
Jak zauważa Ulrich Michels8, utwory charakterystyczne spotyka się już w dziełach
lutnistów XVI/XVII wieku, wirginalistów angielskich, klawesynistów francuskich oraz ich
niemieckich następców, tworzących w nurcie zwanym Empfindsamen Stil w XVIII w..
Przykładem takiego utworu może być La Fleurie ou La tendre Nanette Francois Couperain'a
z 1713 roku. Szczególny wkład klawesynistów francuskich w rozwój miniatury
instrumentalnej podkreśla również Bohdan Pociej:
„W tym pierwszym okresie swego rozkwitu miniatura instrumentalna nie jest jeszcze
formą powszechną w kulturze Europy (jak będzie w XIX wieku). Jej uprawa ograniczona jest
właściwie do kręgu stylistycznego wyrafinowanej literacko i wysublimowanej estetycznie
kultury francuskiej. Rozwój miniatury klawesynowej, która należy do najcenniejszych
owoców tej kultury, jest tu równoznaczny z rozwojem stylu klawesynistów francuskich.”9 Do
elementów twórczości klawesynistów francuskich nawiązują później impresjonistyczne
kompozycje Debussy'ego i Ravela.
W drugiej połowie XVIII wieku zainteresowanie kompozytorów małymi formami
stało się nurtem pobocznym. Klasycy poświęcili zdecydowanie więcej uwagi dużym formom
sonatowym. Niemniej jednak krótkie utwory fortepianowe zdarzały się m.in. w twórczości
Mozarta (np. Adagio h-moll). To w niemieckim kręgu kulturowym, ulegającym na przełomie
XVIII i XIX wieku przemianie stylistycznej pod wpływem pełnej wrażliwości i uczuciowości
literatury niemieckiej (Goethe, Heine i inni), miniatura instrumentalna stopniowo pochłaniała
twórców i odbiorców, święcąc triumfy przez kolejne dziesięciolecia.
Głównym nośnikiem dla miniatury stał się fortepian, nie tylko jako medium wielkich
wirtuozów, ale także element domowej kultury muzycznej. Początki tego procesu widzimy
już u Beethovena, w cyklu Bagatel op. 119 i op. 126. Z inspiracji pieśnią wywodzi się
większość miniatur Schuberta (cykle Impromptus, Moment musicaux, Klavierstucke), który
stał się mistrzem nowego gatunku, znajdując coraz więcej naśladowców, w tym szczególnie
Felixa Mendelssohna (Pieśni bez słów). Pierwiastek programowy ożywia w miniaturze Robert
Schumann, nadając każdej z nich charakterystyczne tytuły i łącząc w cykle takie jak
Karnawał,

Sceny

dziecięce,

Fantasiestücke.

Najpełniejszą,

najdoskonalszą

formę

urzeczywistnienia idei miniatury fortepianowej osiągnął Fryderyk Chopin. Większą część
7. Pociej, B., Miniatura instrumentalna, „Meakultura”, wydanie 269,
http://meakultura.pl/edukatornia/miniatura-instrumentalna-986, pobrano dnia 15.02.2018 r.
8. Michels, U., Atlas muzyki... str. 153
9. Pociej, B., Miniatura instrumentalna...
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jego twórczości stanowią utwory jednoczęściowe, przyjmujące różnorodną formę Mazurków,
Preludiów,

Nokturnów

i

Etiud.

Nurt

chopinowski

kontynuuowali

wybitni

pianiści-kompozytorzy, tacy jak Liszt, Skriabin i Rachmaninow.10
Także w świecie skrzypiec romantyzm, epoka wielkich wirtuozów, obfitował w małe
formy. Za sprawą najwybitniejszej postaci światowej wiolinistyki XIX wieku – Niccolo
Paganiniego, rozwój miniatury skrzypcowej przyjął nieco inny niż w przypadku fortepianu
przebieg. Wirtuoz najwięcej możliwości technicznych, wprawiających w osłupienie publikę,
a w zakłopotanie konkurentów, ukazać mógł w formie tematu z wariacjami (Le Streghe,
I Palpiti, Nel cor piu non mi sento, Non piu mesta). Przyjmowały one postać utworów
popisowych, często wykonywanych z orkiestrą. Do rangi dzieł estradowych doprowadził
Paganini także formę etiudową, komponując słynne 24 kaprysy. Jako niedościgniony wzór,
wytyczył na długi czas trendy w muzyce skrzypcowej, znajdując naśladowców
i kontynuatorów w osobach Karola Lipińskiego, Heinricha Wilhelma Ernsta, czy wreszcie
Henryka Wieniawskiego. Rozwijająca się muzyka salonowa i zapotrzebowanie na mniej
rozbudowane formy sprawiły, że także do świata skrzypiec dotarła romantyczna liryka
instrumentalna. To właśnie w twórczości Wieniawskiego spotyka się ona z tradycją
wirtuozowską, generując programowe kaprysy, stylizowane tańce, czy utwory stricte liryczne,
takie jak Legenda. Utwory tego typu, przyprawione elementami kompozytorskich szkół
narodowych, zdominowały drugą połowę XIX wieku. Stopniowo wyrównały się także
proporcje między twórczością skrzypcową zdominowaną przez wirtuozów, a tą pisaną przez
bardziej

wszechstronnych

kompozytorów.

Poskutkowało

to

rozkwitem

ogromnej

różnorodności form i stylów, którym podporządkowana została miniatura skrzypcowa
w pierwszej połowie XX wieku.

10. Ibid.
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ROZDZIAŁ II
Rola miniatur na skrzypce i fortepian
w I połowie XX wieku
2.1. Czynniki determinujące rozwój miniatury skrzypcowej w I połowie XX
wieku
W przebiegu niniejszej dysertacji niezwykle istotna jest ilość czynników mających
wpływ na różnorodność miniatur skrzypcowych w rozpatrywanym okresie. Najważniejsze
z nich, to:
- zmiany pokoleniowe wśród czołowych skrzypków,
- poszukiwania nowego języka muzycznego,
- zainteresowanie kulturą ludową,
- popularyzacja rejestracji dźwięku,
- nowe szkoły skrzypcowe,
- zmiany społeczne.
Początek XX wieku to bardzo znaczący moment w historii wiolinistyki,
w którym zazębiają się i wzajemnie odziaływują kariery starych mistrzów, bohaterów epoki
romantyzmu i przedstawicieli wciąż żywych tradycji poprzedniej epoki oraz kolejnych fal
nowych gwiazd wiolinistyki, rozwijających nowe style i idee.
Z pomocą Cambridge companion for the violin przedstawię sieć interesujących
powiązań chronologicznych. Śmierć Pablo de Sarasate w 1908 roku to oznaka schyłku
pewnej epoki - romantycznego stylu bravura. Zaledwie rok wcześniej umiera Joseph
Joachim, wybitny skrzypek i pedagog, urodzony 4 lata przed Henrykiem Wieniawskim.
W 1903 roku Joachim został najwcześniej urodzonym skrzypkiem, którego wykonanie
zarejestrowano. W tym czasie u szczytu sławy byli już Eugene Ysaÿe, oraz najwybitniejszy
twórca miniatur skrzypcowych wszechczasów - Fritz Kreisler. Tego samego roku 2-letni
Jascha Heifetz, uznawany przez wielu za najlepszego skrzypka w historii, wydobywa
pierwsze dźwięki z miniaturowych skrzypiec pod okiem ojca. W 1906 roku Heifetz trafia pod
skrzydła Leopolda Auera, ucznia Joachima. Auer umiera w 1930 roku, podczas gdy Jeno
Hubay, inny węgierski weteran, a prywatnie przyjaciel Henri Viextempsa, nadal wykonuje,
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komponuje i uczy. Kiedy Hubay zmarł jako 78-latek w 1937 roku, triumfy na scenach
święciła już najmłodsza laureatka I Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im.
Henryka Wieniawskiego z 1935 roku - żyjąca i wykonująca do dziś Ida Haendel.11
To tylko kilka zależności ukazujących, jak wyjątkowym był opisywany okres. Na
scenach wykonywali w tym czasie zarówno artyści pamiętający występy Luisa Spohra, jak
i żyjący do dziś. Biorąc pod uwagę, że wielu z nich zajmowało się również kompozycją,
docenić należy ogromny wpływ tego czynnika na różnorodność stylistyczną zarówno
w wykonawstwie, jak i tworzeniu miniatur skrzypcowych.
Dwudzieste stulecie przyniosło odrodzenie idei miniatury instrumentalnej wśród
kompozytorów. Twórcy nowych nurtów upodobali sobie tę formę, jako doskonałą kanwę
dla testowania nowych rozwiązań brzmieniowo - formalnych.
W wyniku poszukiwań nowego języka muzycznego wykształciły się grupy miniatur,
które można określić jako impresjonistyczne, ekspresjonistyczne i konstruktywistyczne 12, lub
nawiązujące do tradycji romantycznej i wysuwające na pierwszy plan zagadnienia techniczno
- formalne.13 Bardzo duże znaczenie mają nurty egzotyczne i ludowe, opisywane przez Joshuę
Waldena w jego pracach naukowych jako osobny gatunek - miniatura ruralistyczna.
Zainteresowanie kulturą ludową w XX wieku stało się zarówno nośnikiem idei narodowych,
jak i bazą do prowadzenia badań naukowych. W poszukiwaniu nowych inspiracji
odwracających proces monumentalizacji postromantycznej zwrócono szczególną uwagę na
zasoby kulturalne zachowane w muzyce wiejskiej, ludowej i chłopskiej. Wpisywały się one
w ideę samostanowienia narodów, a także w zapotrzebowanie publiki na brzmienia
egzotyczne. Nurt ten wyraźnie widać w twórczości kompozytorów węgierskich, np. Beli
Bartóka, czy Jeno Hubaya. Również muzyka kompozytorów żydowskiego pochodzenia, wraz
z

rozrostem

diaspory

w

Stanach

Zjednoczonych,

była

nośnikiem

tradycji

i identyfikacji kulturowej. Wiele utworów w gatunku wirtuozowskiej miniatury podążało
śladami dziewiętnasto- i dwudziestowiecznego egzotyzmu, wykorzystując zwiększone
sekundy, taneczne rytmy i inne stereotypowe elementy muzyki folklorystycznej,
by "oczarować słuchaczy przebłyskami tego, co obce i prymitywne."14
Kolejnym elementem wpływającym na rozwój miniatur skrzypcowych w XX wieku
było upowszechnienie fonografu. "Złote pokolenie" skrzypków zbiegło się w czasie
11. Wen, E., The twentieth century, w: Stowell, R., Cambridge Companion to violin, Cambridge University
Press, 2002, str. 79-88
12. Pociej...
13. Chomiński..., str. 345
14. Walden, J.S., “The Hora Staccato in Swing!”: Jascha Heifetz’s Musical Eclecticism and the Adaptation of
Violin Miniatures, „Journal of the Society for American Music”, 2012, Vol. 6, nr 4,
doi:10.1017/S175219631200034X, str. 408
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z rozwojem procesu rejestracji dźwięku i, szczęsliwie dla potomnych, większość znanych
wykonawców owego czasu zostało dźwiękowo utrwalonych. Fonograf był szeroko
rozpowszechniony po I wojnie światowej i dawał dostęp do muzyki znacznie większej
publice niż kiedykolwiek wcześniej. Popularność krótkich utworów w recitalach
skrzypcowych związana była z użyciem płyty o 78 obrotach na minutę; trzy-,
cztero-minutowy czas trwania tych miniatur pasował idalnie do limitu czasowego
pojedynczej strony.15
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że na początku XX wieku nie istniał tak
bezwzględny podział na muzykę klasyczną i rozrywkową jak dziś. Wybitni skrzypkowie
należeli więc do elementów kultury masowej, a ich wykonania podbijały nieraz cały świat.
Kariery takich utworów, jak Cierpnienia miłosne Kreislera czy Hora staccato Dinicu
w opracowaniu Heifetza, obejmowały dziesiątki wykonań radiowych, telewizyjnych,
kinowych, czy wreszcie aranżacji na wszelkie możliwe instrumenty.16
Szczególny wpływ na popularność miniatur skrzypcowych w repertuarze "złotego
pokolenia" skrzypków miało ich miejsce w pedagogice. Wyjątkową rolę pełnili zwłaszcza
Carl Flesch, Leopold Auer, i Jeno Hubay, którzy wykształcili takich artystów, jak Mischa
Elman, Jascha Heifetz, Efrem Zimbalist, Toscha Seidel, Kathleen Parlow, Eddie Brown
(Auer), Max Rostal, Henri Temianka, Ida Haendel (Flesch), Joseph Szigeti, Franz von Vecsey
(Hubay) i wielu innych17. Ci trzej wielcy pedagodzy kładli bardzo duży nacisk na twórczość
miniaturową, podkreślając jej elementarne znaczenie dla rozwoju muzycznego i poszerzania
repertuaru. Carl Flesch pisał, że "my - skrzypkowie, nie możemy funkcjonować na sali
koncertowej bez mniejszych form".18
Leopold Auer, w swojej książce Violin playing as I teach it, na każdym etapie nauki
ucznia wskazuje krótkie utwory nieodzowne do prawidłowego rozwoju. Są wśród nich
kompozycje Vieuxtemps'a, Wieniawskiego, Paganiniego, Sarasate, Kreislera, Riesa, oraz
aranżacje utworów Bacha, Haendla, Chopina, Beethovena, Schumanna, Czajkowskiego,
Griega, Rubinsteina i Achrona.19 Warto zaznaczyć, że sam Auer poza skomponowaniem 17
własnych dzieł, dokonał ok. 30 transkrypcji i aranżacji w formie miniatury skrzypcowej
z akompaniamentem fortepianu.20
15. Wen, E., The twentieth century..., str. 86
16. Walden, J.S., “The Hora Staccato in Swing!”..., str. 417
17. Wen, E., The twentieth century..., str 85
18. Flesch, C., Sztuka gry skrzypcowej: Kształtowanie artystyczne i nauczanie, Tom 2, PWM, 1963, s. 122.
19. Auer, L., Violin playing as I teach it, Frederick Strokes Company, Nowy Jork, 1921, str. 220-224
20. List of works by Leopold Auer, International Music Score Library Project ,
http://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Leopold_Auer, pobrano dnia 7.12.2017 r.
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Także Jeno Hubay, rodak Auera, który jednak wrócił do kraju wychowując pokolenie
wybitnych węgierskich skrzypków, okazał się bardzo płodnym twórcą. Pośród ponad 160
skatalogowanych dzieł, większość stanowią zbiory m.in. czardaszy i innych ludowych
melodii w formie miniatur skrzypcowych. Ponadto, Hubay zaaranżował około trzydziestu
utworów jako miniatury na skrzypce z fortepianem.
Wpływ tych wielkich pedagogów sprawił, że najwybitniejsi skrzypkowie XX wieku
nie tylko chętnie wykonywali, ale również sami tworzyli i aranżowali krótkie utwory, których
niezmiennie domagała się rosnąca grupa słuchaczy.
Zmiany społeczne na przełomie XIX i XX wieku doprowadziły do znaczącego
wzrostu liczby odbiorców muzyki. Jedną z przyczyn tego procesu była rewolucja
technologiczno-gospodarcza. Wprowadzenie na szeroką skalę maszyn przemysłowych
sprawiło, że kulturalnie nieaktywna dotychczas grupa robotników zaczęła dysponować
czasem wolnym i nadwyżką finansową. Naturalnym skutkiem było włączenie tej grupy do
wielu nowych wartsw życia społecznego. Również powszechny dostęp do edukacji sprawił,
że szersze grupy społeczne zaczęły odczuwać potrzebę partycypowania w wydarzeniach
kulturalnych. Rozpowszechnienie elektryczności, a co za tym idzie środków masowego
przekazu, takich jak radio i telewizja, stało się katalizatorem owych przemian.
Pierwsza wojna światowa zachwiała dotychczasowym porządkiem świata. Po
wybuchu nienawiści i rzezi ludzkich mas na niespotykaną dotąd skalę nic nie mogło pozostać
takie, jak wcześniej. Sztuka odpowiedziała na tę traumę m.inawangardą - nowym językiem do
opisania nowej rzeczywistości.

14

2.2. Rola miniatur instrumentalnych w twórczości kompozytorów I połowy
XX wieku
Rola miniatur instrumentalnych w pierwszej połowie XX wieku jest ściśle związana
z nowymi nurtami w muzyce. Były one odpowiedzią na patetyzm i monumentalizm późnoi post-romantyczny, proponowany przez Richarda Wagnera, Richarda Straussa, czy Gustava
Mahlera. Poszukiwania nowego języka muzycznego wiodły w wielu kierunkach. Niektórzy
kompozytorzy sięgali po inspiracje z innych epok, sztuk, czy kultur. Pozostali odrzucali
wszelkie naleciałości, budując nową ekspresję poprzez filozoficzne, nieraz rewolucyjne
założenia estetyczne (lub jakiejkolwiek estetyce zaprzeczające). Wiele z tych kierunków
dążyło do (często ekstremalnego) uproszczenia, co otworzyło drogę do niespotykanego dotąd
wybuchu różnorodności w miniaturze instrumentalnej.
Katalizatorem zmian w sztuce na przełomie wieków stały się wspomniane wcześniej
przemiany społeczne, gospodarcze, oraz geopolityczne. Obok Wiednia, artystyczną stolicą
Europy stał się Paryż. Oczy przedstawicieli świata kultury i sztuki uważnie śledziły twórczą
rewolucję odbywającą się w ramach Belle Epoque. Pierwszą dziedziną, która zdołała
przezwyciężyć dogmaty akademickiej formy, stało się malarstwo. Dzieła Monet'a, Manet'a,
Degas'a, czy Renoir'a określono terminem "impresjonizm" (fr. impression- wrażenie).
Terminu tego wobec muzyki użyto po raz pierwszy w 1887 roku w odniesieniu do utworu
Wiosna na orkiestrę i chór żeński Claude’a Debussy’ego:
„Pan Debussy[...] ma widoczną, a nawet zbyt widoczną skłonność do poszukiwania
niezwykłości. Stwierdza się u niego poczucie barwy muzycznej, wszelako nadmiar tego
poczucia każe mu łatwo zapominać o znaczeniu precyzji w rysunku i formie. Należałoby sobie
wielce życzyć, aby wystrzegał się owego mętnego impresjonizmu, który jest jednym
z najgroźniejszych wrogów prawdy w dziełach sztuki.”21
W niedługim czasie określenie to straciło pejoratywny wydźwięk, a "malarstwo
dźwiękowe",

jak

często

opisywano

muzykę

impresjonizmu,

stało

się

jednym

z najważniejszych nurtów początku XX wieku.
Do momentu wybuchu I wojny światowej francuscy kompozytorzy błyszczeli głównie
na muzycznych salonach. Była to tradycja sięgająca osiemnastego wieku. Arystokraci, jak np.
książę Edmond de Polignac (1865-1943), często organizowali przyjęcia i pokazy, na które
zapraszano muzyków, malarzy i pisarzy, by prezentowali swoje najnowsze dzieła. Wśród
21. Jarociński, S., Debussy. Kronika życia, Kraków, 1972, str. 117
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częstych gości owych salonów byli także prekursorzy impresjonizmu - Fauré, Franck,
Debussy i Ravel.22 Wykonywali krótkie, ulotne utwory na fortepian, lub małe zespoły, takie
jak

skrzypce

z

akompaniamentem.

Gatunkiem

doskonale

wpisującym

się

w charakterystykę salonu była więc miniatura instrumentalna. Na grunt impresjonizmu
zaszczepił ją Claude Debussy. Jego Preludia, Images i inne utwory nawiązują ideowo do
programowej poetyki muzycznej klawesynistów francuskich. Jak zauważa Bagdan Pociej,
„jego styl wywodzi się też z chopinowskiej wrażliwości brzmieniowo‐harmonicznej. Nowa jest
tu koncepcja formy – czasu i kolorytu. Znikają klasyczne schematy obowiązujące
w stylach romantycznych. Utwór, obraz dźwiękowy rozwija się, przepływa swobodnie
(acz nie chaotycznie czy bezkształtnie) w następstwie kolejnych faz wypełniania czasu
atrakcyjną dla ucha treścią brzmieniową. Elementem naczelnym formy nie jest już melodia,
w romantycznym sensie długiej linii, ale brzmienie, w całej swej subtelnej różnobarwności”.23
Szukając właściwych zestawień dźwiękowych, Debussy stosuje w twórczości
miniaturowej zróżnicowane instrumentarium, od fortepianu solo, poprzez wiolonczelę (numer
w katalogu Lesure'a L26), saksofon z fortepianem (L98), flet, harfę i celestę (L96) po
orkiestrę symfoniczną (Images III, L122). Choć w jego twórczości skrzypce nie uzyskały
znaczącej roli (poza Sonatą, L130), jeszcze za życia kompozytora kilka melodii
aranżowanych było na skrzypce i włączanych do repertuaru wybitnych skrzypków.
Podobnie jak u Debussy'ego, trzon twórczości Maurice'a Ravela tworzą drobne utwory
fortepianowe. Można w nich odnaleźć źródła inspiracji kompozytorkich. Fascynację szkołą
klawesynistów francuskich dokumentuje zbiór Nagrobek Couperin'a. Jedyna miniatura na
skrzypce z fortepianem - Berceuse sur le nom de Fauré - jest z kolei swoistym hołdem dla
prekursora impresjonizmu, którego twórczość wywarła duży wpływ na kompozytorów
francuskich - Gabriela Fauré.
Impresjonizm rozprzestrzenił się z Francji na całą Europę. Cechy tego stylu
odnajdujemy w Wielkiej Brytanii (Delius, Ireland), Hiszpanii (Granados, Albeniz), we
Włoszech (Respighi, Puccini), w Czechach (Janaček), na Węgrzech (Bartók, Kodaly)
i w Stanach Zjednoczonych (Griffes).24 Wybitnym polskim przedstawicielem impresjonizmu
był Karol Szymanowski. Jego bliskie relacje i współpraca ze znakomitym skrzypkiem
22. An, J.Y., In Search of a Style: French Violin Performance from Franck to Ravel,University of California, Los
Angeles, 2013, str. 3
23. Pociej...
24. Pasler, J., Neo-Impressionism and post-Impressionism, w: Impressionism, w: Grove Music Online, Oxford
University Press, 2001,
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000050026, pobrano dnia 1.11.2017 r.
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- Pawłem Kochańskim, zaowocowały bogatym zbiorem miniatur impresjonistycznych na
skrzypce z fortepianem. Najczęściej wykonywanym i najbardziej rozpoznawalnym jest cykl
Mity. W jego skład wchodzą trzy kompozycje prezentujące impresje na temat antycznych
scen przedstawiających Driady i Pana, Narcyza, oraz Źródło Aretuzy. Pozostałe miniatury
Szymanowskiego na skrzypce i fortepian to Romans D-dur, Nokturn i Tarantella, 3 Kaprysy
Paganiniego, Berceuse, Dance sauvage, Kołysanka, L'aube, oraz przekomponowane
z większych form - Pieśń Roksany, Taniec Harnasi i Rżyjże kuniu.25
Procesy kształtujące myślenie twórcze w omawianym czasie można podzielić na
ewolucyjne i rewolucyjne. Do procesów ewolucyjnych obok impresjonizmu zaliczyć można
także nurt ludowy. Łączy się on z takimi pojęciami, jak nacjonalizm i egzotycyzm. Z jednej
strony inspiracją dla kompozytorów stała się sztuka ludowa, jako bogate źródło idei
artystycznych. Zainteresowanie to niejednokrotnie poparte było (jak w przypadku
Szymanowskiego, Bartóka, czy Janačka) dogłębnymi badaniami etnomuzykologicznymi.
Z drugiej wyczerpywało ogromne zapotrzebowanie globalizującej się publiki na to co
odległe, inne, egzotyczne.
W swojej pracy "Wpływ muzyki ludowej na muzykę współczesną" z 1931 roku, Bela
Bartók dzieli się przemyśleniami na temat innowacyjnych zmian wobec późnoromantycznego
stylu muzycznego. Jako alternatywę propoponuje trzy sposoby, na jakie można adaptować do
potrzeb własnych kompozycji elementy etnicznych pieśni i tańców. Pierwszą opcją
kompozytora jest użycie tradycyjnej melodii, by służyła jako "motto" o drugorzędnej roli
wobec pozostałego muzycznego materiału. W tym przypadku taniec ludowy staje się
motywem melodycznym w większej formie, jak w wielu przypadkach w Koncercie na
orkiestrę. Inną możliwością jest wymyślenie nowej, oryginalnej melodii imitującej znane
brzmienia ludowe. Według Bartóka, jeśli kompozytor jest dobrze zorientowany w tematyce
stylistyki etnicznej, może tworzyć fałszywe melodie ludowe posługując się standardowymi
technikami. Trzecią metodę opisuje dalej: "akompaniament, frazy wstępne i podsumowujące
mają drugorzędną rolę i służą tylko jak ornament dla szlachetnego kamienia - melodii
ludowej".26
W tym wypadku proces miniaturyzacji związany był z prostotą przekazu związanego
z tematyką ludową, czy narodową. Inspiracją często była pieśń lub taniec ludowy, z natury
swojej ograniczone w czasie. Wiele z nich spisywano, lub nagrywano na fonografie podczas
25. List of works by Karol Szymanowski, International Music Score Library Project,
http://imslp.org/wiki/List_of_works_by_Karol_Szymanowski, pobrano dnia: 27.11.2017 r.
26. Walden, J. S., Sounding the Soul: Jewish and Hungarian Composers and Performers and the Transformation
of Folk Music, 1900-1946, praca doktorska, ProQuest Database UMI: 3317626, Colombia University, 2008, str.1
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licznych podróży. Faktycznie, wzrost popularności takich utworów, jak Tańce Rumuńskie
Bartóka, czy Hebrew melody Achrona wśród kompozytorów, wykonawców i publiczności na
początku XX wieku zbiega się w czasie z wykorzystaniem przenośnego fonografu jako
narzędzia do pracy w terenie. Etnografowie zaczęli używać do nagrań technologii
woskowego cylindra już w 1889 roku w Stanach Zjednoczonych, a między 1890 i 1935
rokiem fonograf był już szeroko rozprzestrzeniony w europejskich i amerykańskich
badaniach na tym polu.27 Entuzjazm dla mobilności i możliwości fonografu, w połączeniu
z obawą, że w procesie urbanizacji zatraci się sztukę ludową, zainicjował zintensyfikowane
zainteresowanie rejestracją i katalogowaniem muzyki etnicznej w całej Europie.
Wielu kompozytorów, zwłaszcza pochodzących ze środkowej i wschodniej Europy,
tworzyło dzieła o cechach miniatury ludowej. Często aranżowali je, samemu lub we
wspópracy z wiolinistami, na skrzypce bądź skrzypce z fortepianem. Ze swoją szeroką skalą,
niewielkim rozmiarem i wielowiekową tradycją, skrzypce należały do typowego
instrumentarium w zespołach ludowych i biesiadnych na całym kontynencie. Ich brzmienie,
często przyrównywane do ludzkiego głosu, pozwalało na komunikowanie ludzkich emocji
bez konieczności użycia słów. Można powiedzieć, że skrzypce pozwalały na prezentowanie
i przeżywanie kultury folklorystycznej wielu grup etnicznych bez konieczności znajomości
ich narodowych lub lokalnych języków.28
Na początku XX wieku skrzypce stały się więc popularnym symbolem dla
narodowych, religijnych i kulturalnych cech wielu mniejszości i społeczności regionalnych,
np. dla Żydów żyjących na wsi. Skrzypce ukazywane były jako ich atrybut przez
przedstawicieli wielu sztuk: Ernesta Blocha w muzyce, Marca Chagalla w malarstwie,
Sholema Aleichema w literaturze.
Z praktycznych przyczyn II wojna światowa zatrzymała rozwój badań etnograficznych
w środkowej i wschodniej Europie, ponieważ oznaczała zniszczenie lokalnych społeczności
ludowych, rozbitych i zdekoncentrowanych przez ludobójstwa i emigrację. Bartók, Achron
i wielu aktywnych twórców miniatury ludowej zmuszonych zostało do ucieczki
i zamieszkania w Stanach Zjednoczonych, Izraelu i innych regionach jako uchodźcy, z daleka
od miast i wsi będących źródłem ich muzycznych inspiracji.
Na przeciwległym biegunie staje muzyka tzw. awangardy, opierająca się na
odrzuceniu dotychczasowych sposobów organizacji materiału dźwiękowego. Jest to sztuka
rewolucyjna, a rewolucja ta rozpoczyna się już na kanwie definicji sztuki. Większość
27. Ibid., str. 4
28. Ibid., str. 4
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twórców modernizmu była przeciwna demokratyzacji sztuki, jak Arnold Schönberg, który
uważał, że „jeśli sztuka, to nie dla wszystkich, jeśli zaś dla wszystkich - to nie jest to sztuka”.29
Jednym z głównych ideologów nowej estetyki był Ferruccio Busoni. W 1907 roku
oświadczył: „Zadanie twórcy polega na tym, aby ustalać nowe prawa, a nie wedle praw
tworzyć.”30
Nowe kierunki, odrzucające dotychczasową estetykę, a także uwolnione od obowiązku
folgowania gustom publiki, nazwane zostały awangardą (z fr. avant garde - przednia straż),
lub modernizmem. W ich ramach wymienić można: ekspresjonizm, hiperrealizm,
abstrakcjonizm, neoklasycyzm, neobarbaryzm, futuryzm i mistycyzm.
Szczególnie w ekspesjonizmie znaczącą rolę pełniła miniatura instrumentalna. Arnold
Schönberg oraz jego uczniowie - Anton Webern i Alban Berg, poszukiwali doskonałej
kondensacji materiału muzycznego. Każdy z krótkich, kilkudziesięcio-sekundowych, lub
kilku-minutowych epizodów odpowiadał wyrzuceniu pojedynczej fali emocji - pojedynczej
ekspresji. Epizody te występują zwykle jako utwory w niewielkich cyklach, po 3-6 Stücke
(niem. kawałek, utwór). Są to zbiory o różnorodnym instrumentarium, gdyż koloryt
dźwiękowy ma w nich podstawowe znaczenie. Największa część to utwory fortepianowe,
jednak występuje także obsada orkiestrowa (op. 16 Schönberga, op. 6 i 10 Weberna,
op. 6 Berga), czy kameralna (kwartet smyczkowy, sekstet, wiolonczela z fortepianem, klarnet
z fortepianem, trio klarnetowe).
Z miniatur na skrzypce z fortepianem wyżej wymieniaonych ekspresjonistów
wymienić należy Fantazję i nienazwany utwór Schönberga, oraz 4 Stücke Op. 10 Weberna.
Wykorzystują one bardzo duże skoki interwałów, pełną skalę półtonową, ekstremalną
rozpiętość dynamiczną (od pppp do ffff), oraz szeroką gamę technik sonorystycznych, jak
szumy, glissanda, flażolety i klastery. Środki wykonawcze są ściśle podporządkowane idei
kompozytora.
Jak nadmieniono wcześniej, podejście do komponowania na początku XX wieku
rozróżnić można na ewolucyjne i rewolucyjne. W tym celu wyodrębnić należy impresjonizm
spod szeroko pojętej awangardy. Wynika to z podstawowej polemiki ówczesnych twórców
dotyczącej estetyki. Kompozytorzy impresjonistyczni wynaleźli nowy język muzyczny,
jednak nie wyparli się odniesienia do poprzedników, a przede wszystkim kultu piękna.
„Piękno musi być widoczne, żeby dostarczało nam bezpośredniej radości, żeby się nam
narzucało lub się do nas wkradało, tak żebyśmy nie potrzebowali żadnego wysiłku, aby je
29. Gwizdalanka, D., Przemiany kultury muzycznej XX wieku, PWM, Kraków, 2011, str. 36
30. Ibid., str. 11
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uchwycić", pisał Claude Debussy. Cytat ten i inne, klarownie przedstawiające postawę
twórczą ówczesnych kompozytorów, wykorzystuje Danuta Gwizdalanka w kompendium
Przemiany kultury muzycznej w XX wieku (PWM, Kraków, 2011). Dowiadujemy się z niego
także wiele na temat odbioru sztuki awangardowej przez publikę. Powszechne były przypadki
skandali, a nawet rękoczynów. Ekspresjoniści odpowiadali: „sztuką wyrażamy siebie",
futuryści: „Wasza porywczość zachwyca nas! Futuryzm gloryfikuje przemoc" albo
„od nieprzyjacielskiej publiczności żądamy tylko, żeby nas wygwizdała" , dadaiści: "sztuka
powinna stać się szczytem antyestetyki, czymś niepotrzebnym i niedającym się
usprawiedliwić”. Postawy te zapoczątkowały proces rosnącego niezrozumienia między
kompozytorem XX-wiecznym a przeciętnym słuchaczem. Rozdźwięk ten doprowadził
praktycznie do bezprecedensowego podziału na muzykę "popularną" i "poważną", który trwa
do dziś. Zarówno skrzypce, jako atrybut tradycji muzycznej jak i miniatura, jako odpowiednik
jazzowego standardu, lub popularnej arii znalazły się z czasem poza centrum zainteresowań
wyemancypowanych kompozytorów.

muzyka
nowoczesna
adresowana do
wąskiej grupy koneserów
tradycyjny repertuar
wykonywany w filharmoniach,
operach i podczas różnych koncertów
kierowanych do warstwy wykształconej i zamożnej
operetka i inne gatunki muzyki popularnej
wykonywanej przez zawodowych muzyków w teatrach, rewiach, kabaretach, itp.
piosenki i tańce (folklor miejski) wykonywane przez amatorów

Tak przedstawia się według Gwizdalanki piramida obrazująca stan muzyki na
przełomie XIX i XX w..31 Miniatura skrzypcowa

I połowy XX wieku operowała na

wszystkich poziomach tej piramidy, a często wymykała się tym podziałom, jak w przypadku
np. Friedricha "Fritza" Kreislera - najwybitniejszego kompozytora miniatur skrzypcowych.
Jego

twórczość,

odległa

zarówno

od

romantycznego

stylu

bravura,

jak

i klasycystycznej szkoły Luisa Spohra, wykazuje zarazem ścisłe pokrewieństwo z muzyką
31. Ibid., str. 12
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minionych epok. Łatwość operowania językiem muzycznym poprzedników sprawiła, że wiele
jego utworów fałszywie przypisywano przez wiele lat kompozytorom baroku, czy
klasycyzmu, jak Tartini, Corelli, Pugnani i inni (Aneks: Tab. 1). Jednocześnie stworzył
Kreisler indywidualny styl, charakterystyczny i rozpoznawalny, choć trudny do
zdefiniowania. Pełen arystokratycznej elegancji, wysublimowanego żartu, podporządkowuje
całkowicie wartstwę techniczną elementom wyrazowym, korzystając w sposób subtelny
z bogactwa sztrychów i artykulacji. Łatwość tworzenia melodii, zarówno durowych, jak
i molowych, zbliża Kreislera do wiedeńskich twórców operetkowych, jak Lehar czy Kalman.
Choć czas trwania utworów, często trzy-, cztero-minutowych, ma związek z możliwościami
fonografu, te krótkie kompozycje są niezwykle kompletne. Jakby forma ta całkowicie
naturalnie wyczerpywała pełną i bogatą wypowiedź autora. Po śmierci Kreislera 1962 roku
Harold C. Schonberg z The New York Times napisał:
"[Kreisler] jako kompozytor stworzył styl, który można nazwać przekształceniem
muzyki salonowej. Jeśli mierzyć muzykę jej długowiecznością, muzyka Kreislera bliska jest
nieśmiertelności. On sam byłby ostatnim przypisującym utworom, takim jak "Liebesfreud",
"Liebeslied", "Kaprys Wiedeński", czy "Schön Rosmarin" wybitny intelektualny wkład
w rozwój muzyki. Jednak są tak dobre, jak nic w swoim rodzaju, dawały wielką przyjemność
milionom słuchaczy i będą wykonywane tak długo, jak długo znajdzie się skrzypek zdolny
utrzymać smyczek w dłoni." (tłum. autora)32
Podczas, gdy współcześni Kreislerowi poruszali się w kierunku atonalności, on sam nigdy nie
opuścił tonalności ani romantycznego rodzaju ekspresji. Wręcz przeciwnie, wierzył, że sztuka
awangardowa rzadko bywa muzyką, a jeszcze rzadziej sztuką: "[...] sztuka łączy piękno,
wspłóbrzmienie i harmoniczną symetrię, nie zaś kakafonię”.33

32. Schonberg, H. C., An Individual Musician: Fritz Kreisler Stood Apart From the Two Mainstreams of Violin
Playing, „NewYork Times”, 30 stycznia 1962, str. 33
33. cyt. za: Scheidemantle, C. R., The violin works of Fritz Kreisler, praca doktorska, ProQuest Database UMI:
9935660, New York University, 1999, str. 27
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2.3. Miejsce małych form instrumentalnych w rozwoju i repertuarze
wybitnych skrzypków I połowy XX wieku
Po zakończeniu I wojny światowej najbardziej prominentni skrzypkowie zaczęli
konkurować z wielkimi wokalistami na płaszczyźnie popularności. Recital skrzypcowy
znanego artysty przeżywany był jako specjalne wydarzenie i występy te nieraz odbywały się
na wielkich salach mogących pomieścić ogromną publiczność, takich jak Royal Albert Hall w
Londynie czy Hippodrome w Nowym Jorku. W erze poprzedzającej powszechność radia
i telewizji tak duże zainteresowanie koncertami na żywo było zupełnie naturalne. Jednym
z

najbardziej

wyczekiwanych

recitali

skrzypcowych

był

amerykański

debiut

szesnastoletniego Jaschy Heifetza w nowojorskiej Carnegie Hall, który odbył się
27 października 1917 roku. Wkrótce po tym wielkim wydarzeniu, amerykański krytyk
napisał: "Kreisler jest królem, Heifetz prorokiem, a cała reszta - skrzypkami". 34 Oprócz daty
urodzenia (obaj urodzili się 2 lutego) i fenomenalnych karier, Kreislera i Heifetza łączyła
wielka słabość do miniatur skrzypcowych.
Jascha Heifetz urodził się w 1901 w Wilnie, będącym częścią carskiej Rosji. Pierwsze
lekcje na skrzypcach zaczął pobierać u swego ojca już w wieku trzech lat. Wkrótce trafił pod
skrzydła Ilji Malkina, byłego ucznia Leopolda Auera. W wieku sześciu lat debiutował
w Kownie wykonując z orkiestrą koncert Mendelssohna. Jako dziewięciolatek przeniósł się
do Petersburga, by studiować w klasie samego Auera w Konserwatorium. Należy wspomnieć,
że Petersburg był wówczas miastem zamkniętym dla Żydów, w związku z czym studia
muzyczne były swoistą przepustką dla wielu młodych Żydów do życia w stolicy carów. Auer
czynnie wspierał swoich pobratymców, a ich nabór do klasy zbiegł się w czasie z jego
największymi sukcesami pedagogicznymi, co słusznie zauważył Yuri Belavsky w cyklu
słuchowisk poświęconym skrzypcom „Art of Violin". Jego zdaniem wrażliwość muzyczna
artystów pochodzenia żydowskiego była ostatnim brakującym elementem do stworzenia
najlepszej szkoły skrzypcowej wszechczasów. Pierwszym z nich był Mischa Elman, którego
nowa koncepcja dźwięku zainspirowała Auera. Po szeroko komentowanym berlińskim
sukcesie Elmana w 1904 roku żydowskie rodziny znalazły sposób, by ich dzieci wyrwały się
ku wielkiemu światu. „Żydowskie dzieci, ze skrzypcami pod pachą i śpiewem kantorów
w uszach, przybywały do klasy Auera w Petersburgu", słyszymy ok. 35 minuty 2 odcinka
poświęconego Auerowi. 35
34. Wen, E., The twentieth century, w: Stowell, R., Cambridge Companion to violin, Cambridge University
Press, 2002, str. 84
35. Belavsky Y., "Art of Violin":Leopold Auer and His School, Part 2, in RUSSIAN, słuchowisko
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Jednym z podstawowych elementów nauczania w klasie Auera były krótkie utwory
kameralne na skrzypce z fortepianem. Ponieważ pedagog stawiał na pierwszym miejscu
wrażliwość dźwiękową skrzypka, miniatury towarzyszyły uczniom na każdym etapie
rozwoju. Ich zaniedbanie w pogoni za doskonałością techniczną czy wielkimi koncertami
skrzypcowymi było niedopuszczalne. W rozwoju repertuaru skrzypcowego Auer wskazuje na
chwilę, w której zaczęto aranżować i transkrybować krótkie utwory z innych epok lub pisane
na inny instrument. Jak zauważa: "Muzyka mistrzów - dawnych i współczesnych - stworzona
została, by doczekać tego momentu".36 Auer nie tylko sam akompaniował podczas lekcji.
Kontynuując tradycje Davida, Joachima, Wilhemjego, czy Burmeistera, sam zaaranżaował
wiele miniatur na skrzypce z fortepianem. (Aneks - Tab. 2)
Tradycję tę przekazywał dalej swoim uczniom. Mischa Elman, Efrem Zimbalist,
Toscha Seidel, Miron Poljakin, Nathan Milstein, Kathleen Parlow i Eddie Brown dokonali
wielu nagrań utworów aranżowanych przez Auera lub własnych aranżacji. Jednak tylko jeden
uczeń prześcignął mistrza, jeśli chodzi o wkład w rozwój repertuaru skrzypcowego. Był to
Jascha Heifetz.
Heifetz nazywał miniatury żartobliwie "itsy-bitsies" (podobnie do polskiego "eciepecie") z racji ich drobnych rozmiarów. Opisywał je jako wymagające i satysfakcjonujące,
ponieważ dają skrzypkowi tylko trzy - cztery minuty, by ukazać szerokie spektrum nastrojów
i techniczną wirtuozerię, która w gatunkach takich jak koncert czy sonata ma bardziej
rozproszoną formę.37 W latach 1910-1930 niemal każdy program recitalu Heifetza zawierał
serię kilku "itsy-bitsies". Dwie pierwsze sekcje repertuaru obejmowały części koncertów,
sonat i innych dużych form. Trzecia sekcja zwykle składała się z trzech lub czterech
różnorodnych miniatur, w tym adaptacji pieśni i tańców ludowych oraz krótkich aranżacji
dziewiętnastowiecznych utworów fortepianowych. W czwartej sekcji prezentował nieco
dłuższe jednoczęściowe utwory wirtuozowskie.38
Popularność i zwięzłość "itsy-bitsies" oraz wirtuozeria zawarta w wielu z nich
sprawiała, że wpasowywały się idealnie pomiędzy dłuższe utwory prezentowane podczas
recitali i nagrań. Były także odpowiednie do programów telewizyjnych i audycji radiowych.
Jascha Heifetz wykonywał utwory tego gatunku, napisane przez Achrona, Kodaly'a, Hubaya
i innych, podczas audycji radiowej Bell Telephone Hour przez całe lata czterdzieste.39
https://www.youtube.com/watch?v=9Lbfpg2HQpQ, pobrano dnia: 5.10.2017 r. (tłum. autora)
36. Auer, L., Violin playing as I teach it, Frederick Strokes Company, Nowy Jork, 1921, str. 211
37. Agus, A., Heifetz as I Knew Him, Amadeus Press, Portland, 2001, str. 56
38. Walden, J.S., “The Hora Staccato in Swing!”: Jascha Heifetz’s Musical Eclecticism and the Adaptation of
Violin Miniatures, „Journal of the Society for American Music”, 2012, Vol. 6, nr 4,
doi:10.1017/S175219631200034X, str. 406

39. Walden, J. S., Sounding the Soul..., str. 6
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W dziedzinie nagrań miniatur na skrzypce z fortepianem Heifetz nie miał sobie
równych. W wydanej w 2011 roku dyskografii Heifetza, która dzierży rekord Guinness'a
w kategorii największego wydania pojedynczego wykonawcy (104 CD) znalazło się aż 214
nagrań utworów tego rodzaju, z czego 174 przed 1951 rokiem (Aneks - Tab. 3). Choć niektóre
z nich nagrywał Heifetz kilkukrotnie, liczba ta obrazuje, jak wielkie znaczenie miała
miniatura skrzypcowa w owym czasie. Autorem aranżacji i transkrypcji ponad stu był sam
Heifetz. (Tab. 4)
Różnorodność stylistyczna miniatur wykonywanych przez Heifetza była niezwykła.
Mozart, Chopin, Paganini, Sarasate, Rachmaninov, Ravel, Debussy, Prokofiev, Strawiński,
Chaczaturian, Szostakowicz, Gershwin, Boulanger, Poulenc, to tylko niektóre z nazwisk,
które pojawiają się w wykazie. Obok ponadczasowych arcydzieł muzyki kameralnej (lub na
taką transkrybowanych) naleźć można wiele utworów z pogranicza, lub nawet bezpośrednio
związanych z muzyką popularną. Po emigracji do Stanów Zjednoczonych przed wybuchem
rewolucji bolszewickiej w 1917 roku artysta zagłębił się w lokalnej kulturze muzycznej.
W artykule w „New York Times” z 1946 roku Heifetz charakteryzuje swój muzyczny gust
oraz fanscynację ludową i popularną piosenką jego drugiej ojczyzny: „Nigdy nie wahałem się
wykonywać 'Jeanie With the Light Brown Hair' Stephena Fostera... To świetna pieśń,
amerykańska do szpiku kości. Dlaczego miałbym polować na jej wiedeński czy paryski
ekwiwalent i próbować wciskać jako sztukę ze względu na egzotyczną nazwę? Melodia
Fostera to sztuka swego rodzaju. Tak, jak piosenki Kerna, Gershwina i Berlina. Uważam, że
'White Christmas' Irvinga Berlina to wspaniała melodia i sprawia mi przyjemność
wykonywanie jej na koncercie lub w radio".40
Heifetz, jak wielu kolegów z klasy Auera (Elman, Zimbalist, Brown, Parlow), przez
całą karierę promował ten nowy rodzaj stylistycznej różnorodności. Sam Auer stawiał
różnorodność i stylistyczną elastyczność bardzo wysoko w hierarchii edukacyjnych wartości.
Do osiągnięcia mistrzostwa w grze ważne było opanowanie "szerokiego jak tylko możliwe"
repertuaru i swobodne przemieszczanie się pomiędzy stylami różnych kompozytorów
i epok.41 Tę ideę próbował przekazać dalej Heifetz swoim uczniom, wymagając w dowolnej
chwili między innymi wykonywania róźnych "itsy-bitsies". Poszedł nawet o krok dalej,
nagrywając kilka utworów z popularnym wokalistą Bing'iem Crosby'm, w tym kompozycje
niejakiego Jima Hoyl'a. Zbieżność inicjałów "JH" okazała się nieprzypadkowa, gdyż pod tym
pseudonimem krył się sam Jascha Heifetz.
40. Taubman, H., Heifetz of Symphony and of Swing, „New York Times”,22 grudnia 1946, str. 102 (tłum. autora)
41. Auer, L., Violin..., str. 213
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Wśród skrzypków wielu było kompozytorów i aranżerów. Elman, Quiroga, Szigeti,
Rozsa, Hubay, Bloch i inni wzbogacali swój repertuar o własne dzieła. Podobnie było
z Fritzem Kreislerem, z tą różnicą, że jego utwory wykonywali niemalże wszyscy. Co
ciekawe, niejednokrotnie nie zdając sobie sprawy, że to kompozycje wiedeńskiego skrzypka.
Do tej kuriozalnej sytuacji doszło, gdy w 1910 roku Kreisler opublikował w wydawnictwie
Schott's Classical Manuscripts for Violin and Piano. Spośród 21 kompozycji 14 miało być
transkrypcjami nowoodkrytych dzieł dawnych kompozytorów odkupionymi przez Kreislera
za 8000 dolarów z archiwów klasztornych. (Aneks - Tab.1)
Zeszyt stał się niezwykle popularny. Wielcy skrzypkowie, pedagodzy i uczniowie
chętnie sięgnęli do kopalni nowych, wartościowych kompozycji. Szybko znalazły się one
w kanonie wykonawczym, doczekując się niezliczonych nagrań. Wielkie było zdziwienie,
gdy na łamach New York Timesa ukazał się w 1935 roku artykuł pt. „Kreisler Reveals
'Classics' as Own; Fooled Music Critics for 30 Years” („Kreisler ujawnia, że 'klasyki' są jego;
ogłupiał krytyków muzycznych przez 30 lat” - tłum. autora)42
Ta historia doskonale obrazuje fakt, iż zapotrzebowanie na miniatury skrzypcowe było
w owym czasie gigantyczne. Stąd duży wysiłek podejmowany przez skrzypków dla
odnalezienia, bądź wykreowania nowych utworów. Obrazuje to zestawienie wybranych
skrzypków koncertujących w I połowie XX wieku i ich kompozycji/aranżacji na skrzypce
z fortepianem:
- Jeno Hubay – około 160 miniatur skrzypcowych (najczęściej w cyklach), 14 zbiorów „Scen
czardasza” i ponad 30 transkrypcji,
- Leopold Auer – 17 miniatur, ponad 30 transkrypcji,
- George Enescu – 7 miniatur,
- Manuel Quiroga – 17 miniatur, 3 transkrypcje,
- Joseph Szigeti – około 15 transkrypcji i aranżacji,
- Eugene Ysaÿe – 9 miniatur, 4 aranżacje,
- Franz von Vecsey – 24 miniatury,
- Ernest Bloch – 7 miniatur,
- Grażyna Bacewicz – 9 miniatur.43

42. Downes, O., Kreisler Reveals 'Classics' as Own; Fooled Music Critics for 30 Years, „New York
Times”, 8 lutego 1935, str. 1
43. Na podstawie danych z: International Music Score Library Project
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ROZDZIAŁ III
Wybrane dzieła i ich twórcy
3.1.1. Claude Debussy
Claude Debussy, ochrzczony jako Achille-Claude, urodził się w podparyskim
St. Germain-en-Laye 22 sierpnia 1862 roku jako pierwsze dziecko właścicieli sklepu
z chińszczyzną. Nieudany biznes i narodziny kolejnych dzieci zmusiły rodzinę do
przeprowadzki do domu babki w Clichy, a następnie, gdy Manuel Debussy znalazł pracę
w drukarni, do Paryża. Przed zawieruchą wojny francusko-pruskiej w 1870 roku matka
z dziećmi skryła się w Cannes, gdzie mały Claude uczył się w domu i pobierał pierwsze
lekcje muzyki u skrzypka – Jeana Ceruttiego. W tym czasie ojciec, pozbawiony źródeł
dochodu, dołączył do Komuny Paryskiej, za co skazany został na 4 lata więzienia
(zamienione na jeden rok i ograniczenie praw obywatelskich).44
To w więzieniu Manuel poznał kompozytora Charlesa de Sivry, za którego namową
zapisał syna na lekcje do matki de Sivry'ego – nauczycielki fortepianu. Przygotowywany
przez nią Claude w 1872 roku przyjęty został do paryskiego Konserwatorium. Jego
nauczycielem został Antoine Marmontel, który tak określił ucznia po jednym z pierwszych
egzaminów: „Czarujące dziecko, prawdziwa artystyczna dusza; zostanie znakomitym
muzykiem; wielka przyszłość”.45
Pomimo tak obiecującego startu, ogromna konkurencja sprawiła, że w ciągu 5 lat
Claude osiągnał tylko umiarkowane sukcesy w grze solowej, lepiej radząc sobie z solfeżem
i akompaniowaniem. Uczęszczal także na zajęcia harmonii z Émile Durandem. Pierwsza
nagroda w konkursie akompaniatorskim pozwoliła Debussy'emu zwrócić na siebie uwagę
słynnej mecenaski, patronki Piotra Czajkowskiego – Nadjeżdy von Meck, która
zaangażowała go jako akompaniatora. W jej towarzystwie Debussy odbył podróż przez
Interlaken, Arcachon, Niceę, Genuę, Neapol do Florencji, w międzyczasie komponując
pierwsze utwory na potrzeby salonowego muzykowania.46
Po powrocie do Paryża, Debussy postanowił podjąć naukę w klasie kompozycji Ernesta
44. Lesure, F., Howat, R., 1.Childhood and studies, w: Debussy, (Achille-)Claude,w: Grove Music Online, 2001.
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000007353, pobrano dnia: 4.04.2018 r.
45. Formative years, w: Biography, Centre de documentation Claude Debussy, 2007,
http://www.debussy.fr/encd/bio/bio1_62-82.php,
46. Ibid.
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Guirauda. Jako adept kompozycji dał się poznać ze swojej niechęci do tradycyjnie

formułowanych praw harmonii. Jeden z kolegów z klasy, Maurice Emmanuel, zapisał
w swych notatkach ciekawą dyskusję studenta z profesorem (tłum. autora):
Guirard:
- Co to, do diabła, jest?
Debussy:
- Nierozwiązany ciąg przepływających akordów. Dźwięk pojawia się, by utonąć. Wtedy można
zakończyć gdzie się chce; wyjść przez którekolwiek drzwi. Dzięki temu rozszerzamy teren.
I niuanse.
[...]
Guirard:
- Ale jak zamierzasz z tego wyjść? Nie przeczę, te współbrzmienia są przyjemne. Jednak
teoretycznie to absurd!
Debussy:
- Teoria nie istnieje. Jeśli coś jest zadowalające dla ucha, nic innego się nie liczy.
Guirard:
- Dla wybitnego talentu to mogłoby przejść, przyznaję. Jednak w jaki sposób uczyłbyś muzyki
innych?
Debussy:
- Muzyki nie da się nauczyć.47
Debussy dorabiał jako akompaniator w klasie śpiewu, gdzie poznał pierwszą wielką
miłość, mężatkę Marie Vasnier, dla której napisał szereg pieśni. Komponował także podczas
kolejnych inspirujących podróży z Nadjeżdą von Meck, dzięki której spędził czas
w Moskwie, Rzymie i Wiedniu. W 1883 roku został akompaniatorem przy Amatorskim
Towarzystwie Chóralnym La Concordia, któremu dyrektorował sam Charles Gounod.
Kilkukrotnie startował w konkursie kompozytorskim Prix de Rome, zdobywając pierwszą
nagrodę w 1884 roku za dzieło L'Enfant prodigue. Pozwoliła mu ona na podjęcie studiów
w stolicy Italii, w Willi Medyceuszy, gdzie kontynuował naukę przez 2 kolejne lata.48
Po powrocie do Paryża, Debussy został stałym bywalcem artystycznych kafejek, gdzie
w gronie jego przyjaciół znalazło się wielu przedstawicieli awangardowego ruchu art
nouveau. To w tym czasie kompozytor poczuł powołanie do zapisania nowej karty w muzyce
francuskiej, stworzenia estetyki innowacyjnej i odważnej, opartej na świeżym podejściu.
47. Long, M., At the Piano With Debussy, J.M. Dent and Sons, Londyn, 1972, str. 17-18
48. Lesure, F., Howat, R., 1.Childhood and studies, w: Debussy...

27

W kręgu jego inspirujących znajomości znaleźli się poeci - Mallarme i Verlaine, malarze Monet, Manet i Renoir oraz kompozytorzy - Satie, Dukas i Chausson. Cel Debussy'ego był
zbieżny z symbolistami i impresjonistami. Chciał opisywać muzyką nieuchwytne wrażenie
chwili i własną nad nim refleksję.49
Po odrzuceniu estetyki wagnerowskiej, poznanej dokładnie podczas wizyt na festiwalu
w Bayreuth, nośnikiem tej nowej myśli stały się dla Debussy'ego odniesienia orientalne
i antyczne. Szczególne wrażenie wywarły na nim występy artystów wietnamskich
i jawajskich podczas Wystawy Światowej w Paryżu w 1899 roku. Nowo poznane skale
i brzmienia były „brakującym elementem” rodzącego się stylu. Lata 90-te to dla Debussy'ego
lata artystycznego rozkwitu, możliwego dzięki finansowemu wsparciu między innymi Ernesta
Chausson, księcia Andrzeja Poniatowskiego i wydawcy Hartmanna, z którym kompozytor
związał się kontraktem. W 1893 roku premierowego wykonania Kwartetu smyczkowego
podjął się Eugene Ysaÿe ze swym kwartetem. Również życie towarzystkie kompozytora
kwitło, czego owocem był dwuletni związek z Gabrielle „Gaby” Dupont, oraz późniejsze
zaręczyny ze śpiewaczką Thérèse Roger, zerwane pod wpływem anonimu o zdradzie
narzeczonego. Małżeństwem w 1899 roku sformalizowany został inny związek Debussy'ego,
z modelką Lilly Texier.50
Od 1901 roku Debussy pisał jako eseista i krytyk pod pseudonimem Monsieur Croche,
do gazet Revue blanche i Gil Blas, formułując swoją wizję francuskiego stylu narodowego.
Świat

zachwycił

się

na

dobre

jego

muzyką

po

premierze

opery

Peleasz

i Melizanda w 1902 roku, a określenie „debussizm” stało się modne, zarówno jako
komplement, jak i szyderstwo ze strony wciąż licznych nieprzychylnych krytyków. Prywatnie
również kompozytor przeżywał prawdziwą huśtawkę nastrojów. Jego romans z żoną
bankiera, Emmą Bardac, doprowadził do nieudanej próby samobójczej Lilly Debussy
i rozpoczął długie batalie rozwodowe. Związek z Emmą, która również się rozwiodła,
przetrwał jednak, a w 1905 roku parze urodziła się córeczka „Chouchou”. Przy Debussy'm
pozostali tylko nieliczni przyjaciele, w tym nowy wydawca Durand.51
Rok 1908 przyniósł nowe wyzwania, w tym debiut dyrygencki Debussy'ego w cyklu
Concerts Colonne podczas udanej premiery dzieła symfonicznego La Mer (Morze). W tym
szczytowym momencie kariery kompozytor cieszył się w Europie tak dużym uznaniem, że
49. Schmitz, M.D., Oriental influences in the piano music of Claude Achille Debussy, praca doktorska, ProQuest
Dissertations Database UMI: 9531137, University of Arizona, 1995, str. 19
50. The bohemian periode, w: Biography, Centre de documentation Claude Debussy, 2007,
http://www.debussy.fr/encd/bio/bio3_88-93.php, pobrano dnia: 7.10.2017 r.
51. Lesure, F., Howat, R., 4.‘Debussyism’, w: Debussy, (Achille-)Claude,w: Grove Music Online, 2001
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w Londynie i Paryżu wydano jego pierwsze biografie, rząd francuski uhonorował go Legią
Honorową, napisanie baletu zamówił twórca Baletów Rosyjskich - Diagilew, a Gabriel Fauré
zaprosił do zasiadania w Radzie Konserwatorium. Niestety, pasmo sukcesów w 1909 roku
zaczęły zakłócać krwawienia - pierwsze objawy choroby nowotworowej, która pokona go
w ciągu 9 lat. Debussy kontynuował jednak pracę i karierę, pisząc między innymi balet Jeux
(Gry) i cykl symfoniczny Images. W 1913 roku opera Peleasz i Melizanda wystawiona
została w Paryżu po raz setny, a autor kontynuował podróże artystyczne od Moskwy po
Londyn. Po powrocie zaprezentował wydawcy pomysł na skomponowanie cyklu sześciu
sonat na różne instrumenty. Zdążył napisać 3 z nich, a ostatnią - na skrzypce i fortepian,
wykonał z Gastonem Pouletem w 1917 roku. Był to ostatni występ Debussy'ego, gdyż
choroba ostatecznie odebrała mu siły, doprowadzając do śmierci 25 marca 1918 roku
w Paryżu.52
Claude Debussy osiągnął swoją muzyką coś, co udało się w historii niewielu. Był
prekursorem nowego kierunku w rozwoju sztuki, który miał wpływ na zmianę percepcji
muzyki zarówno wśród odbiorców, jak i twórców. Kierunek ten nazwano „impresjonizmem”,
poprzez nawiązanie do sztuki malarskiej. Co ciekawe, termin ten, dziś oznaczający pełne
wdzięku „malarstwo dźwiękowe”, miał z początku wydźwięk jednoznacznie pejoratywny.
I choć świat z ciekawością przysłuchiwał się dziełom takim jak Preludium do popłudnia
fauna czy Nocturnes, firmowanym nazwiskami gigantów dyrygentury (Busoni, Toscanini), to
dopiero międzynarodowy sukces Peleasza i Melizandy wywołał falę afirmacji, która wyniosła
Debussy'ego na szczyt.53
Choć największym idolem kompozytora był Wagner, którego twórczość znał na
pamięć, paradoksalnie wykształcony przez niego język muzyczny stał się antytezą
wagneriańskiej estetyki, choć elementy takie jak orkiestracja, czy sceniczność są dla nich
wyczuwalnie wspólne, szczególnie we wcześniejszym etapie twórczości Francuza. Innymi
elementami kształtującymi styl Debussy'ego były, obok poezji symbolizmu i malarstwa
impresjonistycznego, orientalizm i egzotyka, nazywane w tym czasie w Paryżu zbiorczym
terminem „japonizm”. Styczność z elementami kultur Azji podczas Wystawy Światowej była
dla Debussy'ego silnym bodźcem do stworzenia własnej estetyki, opartej na oryginalnym,
uciekającym od tonalności, języku harmonicznym. Po jego śmierci tak wspomniano go
w artykule „The Guardian”: „Debussy jest jednym z liderów prawdziwej asymilacji mowy
52. Lesure, F., Howat, R., 5. Last years, w: Debussy, (Achille-)Claude,w: Grove Music Online, 2001
53. Lesure, F., Howat, R.,12. Reception and influence, w: Debussy, (Achille-)Claude,w: Grove Music Online,
2001
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i śpiewu, oraz relacji lirycznej melodyki z instrumentalną, harmoniczną i poetycką fantazją.
Jest także jednym z tych nielicznych, znających prawdziwy kunszt i poetycką naturę
fortepianu”.54
Katalog dzieł kompozytora otwiera pięć oper (w tym Peleasz i Melizanda), 20 form
orkiestrowych (najważniejsze to Preludium do popułudnia fauna, Nokturny, La Mer
i Images), 10 dzieł wokalno – orkiestrowych (Le primtemps, L'enfant prodigue), 3 balety
(Jeux), dzieła kameralne (w tym Sonata wiolonczelowa, Sonata na flet, altówkę i harfę,
Sonata skrzypcowa, Kwartet smyczkowy) i muzyka chóralna. Pośród niemal 300 dzieł
kompozytora, ponad 200 stanowią pieśni do słów współczesnych poetów i utwory
fortepianowe.55 To wśród nich znaleźć można arcydzieła miniatury, które popularnością
przebiły inne dzieła Debussy'ego. Należą do nich chociażby La fille aux cheveux de lin
(Dziewczyna o włosach jak len), La plus que lente, oraz Clair de lune (Światło księżyca),
które doczekały się transkrypcji na różne instrumenty. Do najsłynniejszych zaliczają się te
skrzypcowe, które za sprawą artystów takich jak Heifetz czy Ojstrach trafiły do świadomości
masowej i popkultury.

3.1.2. Clair de lune
Świeżo po odkrywczych doznaniach Wystawy Światowej w Paryżu, w 1890 roku
Debussy zaczął komponować Suite begamasque, z której pochodzi Clair de lune (fr. światło
księżyca). Do druku trafiła ona jednak dopiero po poprawkach w 1905 roku jako cykl
czterech utworów na fortepian: Prélude, Menueta, Clair de lune i Passepied. Forma suity
zaczerpnięta została z twórczości klawesynistów francuskich. Clair de lune to najbardziej
„impresjonistyczna” część suity. Tytuł nawiązuje do poematu Paula Verlain'a o tym samym
nagłówku, w którym autor używa także sformułowania masques e bergamasques.
Bergamasca to włoska melodia wywodząca się z tańca o tej nazwie, popularna w XVI i XVII
wieku, pochodząca z rejonu Bergamo.56 Z czasem zaczęto używać jej w teatrze włoskim
i francuskim do scen balu, podczas których przywdziewano maski bohaterów ludowych –
Harlekina, Colombiny, czy Scaramouche'a.57 Inspiracja ta była dla Debussy'ego na tyle silna,
54. French composer Claude Debussy dies, „The Guardian”, 27 marca 1918 r., str. 2
55. Lesure, F., Howat, R., WORKS, w: Debussy, (Achille-)Claude,w: Grove Music Online, 2001
56. Hudson, R., Gerbino, G., Silbiger, A., Bergamasca, w: Grove Music Online
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000002773, pobrano dnia: 8.02.2017
57. Mccallum S., Decoding the Music Masterpieces: Debussy’s Clair de Lune, „The Conversation”, 2017
http://theconversation.com/decoding-the-music-masterpieces-debussys-clair-de-lune-79765, pobrano:1.02.2018r.
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że dała tytuł nie tylko całej suicie, ale także planowanemu w późniejszym czasie (powstał
tylko scenariusz) dla Diagilewa baletowi Masques e bergemasques. Warto dodać, że wiersz
Claire de lune Verlaina przenosił Debussy wcześniej w warstwę muzyczną dwukrotnie
w formie pieśni. Trzecia część Suite bergamasques prawdopodobnie inspirowana była jednak
innym poematem Verlaina i w szkicach nosiła tytuł Promenade sentimentale. Debussy
zmienił tytuł na „Claire de lune” podczas poprawek edytorskich na krótko przed złożeniem
nut do publikacji.58
Pierwsze wydanie w transkrypcji na skrzypce i fortepian przygotowane zostało przez
aranżera Alexandra Roelensa na potrzeby paryskiego wydawnictwa „J. Jobert” w 1924 roku.
Powstało poprzez przeniesienie lini melodycznej do partii skrzypiec. Partia fortepianu
momentami pozostaje niezmieniona, zdwajając melodię, czasem zaś realizuje tylko pozostałe
głosy, gdzieniegdzie w zmienionej oktawie. Oryginalne pozostały także tonacja oraz kształt
dzieła, włącznie z agogiką i dynamiką.
72-taktowy utwór utrzymany jest w metrum 9/8, w tempie Andante, z adnotacją trés
expressif (fr. pełne wyrazu). Wykorzystuje szeroki ambitus niemal pięciu oktaw (od Es,
w fortepianie, do cis''' partii skrzypiec) i skalę dynamiczną od ppp do f. Tonacją podstawową
jest Des-dur, z modulacją do E – dur w kulminacyjnym fragmencie. Miniatura ma budowę
A-B-C-A-Coda.
Analizując utwór nie sposób oderwać go od poetyki oryginalnego źródła inspiracji.
Jest to typowy przykład „malarstwa dźwiękowego”, realizującego obrany program za pomocą
nastroju i barwy. Poemat Promenade sentimentale zaczyna się od słów: „Le couchant dardait
ses rayons suprêmes Et le vent berçait les nénuphars blêmes” („Zachodzące słońce rzucało
ostatnie promienie, a bryza kołysała jasnymi wodnymi liliami”- tłum. autora). Tekst ten, jak
i nastrój spokoju i zadumy oddaje liryczny temat z długą, opadającą frazą.

58. Ibid.
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ryc.2. Claude Debussy - Clair de Lune, arr. A Roelens, takty 1-9.
Podmuchy bryzy imituje fragment oznaczony tempo rubato, za pomocą agogicznej
swobody budując intensywniejszy nastrój wiersza: „gdzie delikatna mgła przeobraża się
w wielkiego mlecznego ducha, wśród rozpaczliwych głosów płaczących cyraneczek, które
wołają do siebie, bijąc skrzydłami” (tłum. autora). Odcinek ten subtelnie przekształca
rozmarzoną melancholię w moment egzaltacji poprzez wznoszenie melodii w coraz wyższy
rejestr, gdzie, niczym „cyraneczki bijące skrzydłami”, zdaje się podrywać do lotu.

ryc. 3. Takty 15-18: ożywienie charakteru i wykorzystanie różnicy rejestrów.
Kulminacją utworu są takty 37-39, wyróżnione zmianą tonacji na E-dur
i przyspieszeniem tempa. Powrót tematu jest swoistą retrospekcją, przeniesioną oktawę wyżej
oraz stonowaną poprzez dynamikę ppp. Nawiązuje do budowy wiersza, w którym również
powtórzenie pierwszych wersów tworzy klamrę kompozycyjną. Utwór zamyka koda
opierająca się na motywie rytmiczno-melodycznym części C.
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Transkrypcja Clair de lune na skrzypce i fortepian otwiera przed interpretatorem nowe
możliwości. Przeniesienie melodii z fortepianu niesie ze sobą jednak zarówno korzyści, jak
i ograniczenia. Choć podporządkowanie mechanizmu młoteczkowego lirycznej melodyce
opanował Debussy na równi z Chopinem czy Lisztem, specyfika gry na skrzypcach pozwala
na swobodniejsze kształtowanie kantyleny. Ograniczeniem są jednak oryginalne, długie
appogiatury, zachowane przez Roelensa. Większość wykonawców decyduje się na
rozdzielenie łuków, by krótszymi smyczkami móc lepiej kształtować barwę. W takim
wypadku należy jednak zwrócić szczególną uwagę na niezauważalne zmiany smyczka,
podporządkowane jednocześnie subtelnej logice frazowej. Wykorzystanie skrzypiec pozwala
również na niemożliwe przy fortepianie łączenie dźwięków za pomocą portamento w lewej
ręce oraz wykorzystanie wibracji. Mimo wszystko warto pamiętać o pierwotnej fakturze
utworu, by nie stał się swoją własną karykaturą. Doskonale realizował to Dawid Ojstrach,
wielokrotnie wykonując utwór podczas nagrań i recitali.

3.2.1. Anton Webern
Anton Friedrich Wilhelm von Webern urodził się w austriackim Wiedniu 3 grudnia
1883 roku jako syn Carla i Amalie. W związku z was karierą ojca w Ministerstwie Rolnictwa
rodzina często zmieniała miejsce pobytu, a wakacje spędzali w odziedziczonym po dziadku
majątku w Preglhof. Anton otrzymał podstawowe wykształcenie w Wiedniu i w Graz,
a następnie wszechstronną edukację w Bundesgymnasium w Klagenfurcie w latach 1984 –
1902. Od najmłodszych lat lubił przysłuchiwać się matce grającej na fortepianie, z biegiem
czasu rozwijając umiejętności w śpiewie, grze na fortepianie i na wiolonczeli, by w rezultacie
rozpocząć w Wiedniu naukę teorii i kompozycji u Edwina Komauera. Wielki podziw Antona
wzbudzała twórczość Straussa, Wagnera, Brahmsa, Mahlera i Beethovena, a zapiski
z pamiętników wyraźnie wskazywały na szczególny szacunek do pisarzy i kompozytorów
austriackiej moderny. W listach z 1901 roku do najlepszego przyjaciela - Ernsta Dieza,
Webern wykazuje żywe zainteresowanie muzyczną karierą wiolonczelisty i dyrygenta, nie
wspominając o kompozycji. Impulsem do podążenia w tym kierunku był coroczny Festiwal
Wagnerowski w Bayreuth, na który w lipcu 1902 roku młodego Antona zabrał ojciec.
W konsekwencji Webern rozpoczął studia muzykologiczne na Uniwersytecie Wiedeńskim.59
59. Moldenhauer, H. i R., Anton von Webern: A Chronicle of His Life and Work, Alfred A Knopf, Inc., Nowy
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Naukę w klasie samego Arnolda Schönberga podjął w 1904 roku. To w tym okresie
Webern, wraz ze swym mentorem i kolegami, zaczął odkrywać wolność wynikającą
z atonalności. Proces ten sprawił, że w roku 1910 Webern, jednocześnie z Schönbergiem
i Albanem Bergiem, w końcu uwolnił się z więzów tonalności.60
Podczas pracy nad doktoratem Webern zaczął wykazywać pewne oznaki
niestabilności emocjonalnej. Pozostał w Wiedniu, by studiować u Schönberga kolejne dwa
lata, w miedzyczasie przyjmując i po chwili odrzucając kolejne propozycje pracy, niekiedy
zmieniając zdanie w ekstremalnie krótkich odstępach czasu.
„Styl życia Weberna w tym okresie zdeterminowany był niemal całkowicie przez jego
obsesyjne poświęcenie dla Schönberga i konieczność bycia w jego pobliżu. Ta adoracja
prowadziła do tak nieodpowiedzialnych zachowań, że nawet sam Schönberg bywał nią
rozdrażniony” - pisze Kathryn Bailey. Dalej przywołuje fragment listu do Schönberga,
w którym Webern porównuje mistrza do Chrystusa: „Wierzę, że uczniowie Jezusa nie mogli
żywić głębszych uczuć do niego, niż my do Ciebie”.61
W 1911 roku Anton poślubił swoją pierwszą miłość – kuzynkę Wilhelminę. Fakt ten
wywołał w rodzinie konsternację tym większą, że panna młoda była brzemienna już przed
ślubem, nosząc w łonie pierwsze z czworga dzieci. Ten rok przyniósł również inne ważne
przeżycie – uczniowie Schönberga, będącego honorowym gościem, towarzyszyli mu podczas
pogrzebu Gustawa Mahlera. Pomimo ostrych napadów depresji, problemów finansowych,
rodzinnych i ciągłych zmian pracy, Webern kontynuował pracę twórczą. W 1914 roku poddał
się terapii u psychoanalityka a po ”wyleczeniu” podpisał kontrakt z Operą w Szczecinie. Miał
on obowiązywać od 20 sierpnia. Dokładnie tego dnia instytucję zamknięto ze względu na
rozprzestrzeniającą się wojnę.62
Wybuch I wojny światowej sprowadził kompozytora do służby w austro-węgierskiej
armii. Słaby wzrok wykluczał go z walk na froncie, pomagał więc jako pielęgniarz, a po
drobnych awansach jako trener rekrutów. Ze względu na krótkowzroczność, został odesłany
do domu pod koniec 1916 roku.
Koncerty grupy znanej dziś jako druga szkoła wiedeńska spotykały się ze skrajnymi
reakcjami publiczności i krytyki. Kulminacją wzajemnego niezrozumienia był słynny
Skandalkonzert z 1913 roku, przerwany przez zamieszki zwolenników i przeciwników
Jork , 1979, str. 37 – 52
60. Reich, W., Anton Webern: The Man and His Music, „Tempo”, Nr 14. , Marzec 1946, str. 9
61. Bailey, K. The Life of Webern, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, str. 52 - 53
62. Puffett, K., 1.Life, w: Webern, Anton, w: Grove Music Online, 2001,
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000029993, pobrano: 22.03.2018 r.
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nowego stylu. Wydarzenia te zainspirowały grupę pod wodzą Schönberga do założenia
w 1918 roku Towarzystwa Prywatnych Przedstawień Muzycznych, na którego koncerty
wpuszczano jedynie zrzeszone osoby, bez prawa do publicznej oceny i krytyki dzieł. Do
zakończenia działalności w 1922 roku Towarzystwo zorganizowało 177 koncertów, podczas
których wykonano wiele dzieł m.in. Weberna.63
Podczas prywatnego odczytu w lutym 1923 roku Schönberg przedstawił swoim
uczniom założenia techniki dodekafonicznej, wyprzedzając innych twórców w wyścigu
o chronologiczne pierwszeństwo. Anton Webern szybko opanował tę technikę rozwijając ją
i doskonaląc według własnych zasad. Ustabilizowana forma psychofizyczna, sukcesy
w roli dyrygenta i rozwój kariery pedagogicznej sprawiły, że najbliższa dekada była
pozytywnym okresem w jego życiu. Czas ten symbolicznie zwieńczyły obchody 50-tych
urodzin kompozytora, uczczonych przez bliskich przyjaciół i kolegów serią koncertów oraz
dedykacji.64
Radość ta niestety zbiegła się w czasie z początkiem wielu problemów. Po dojściu
nazistów do władzy w Niemczech w 1933 roku, Schönberg zrezygnował z posady w Berlinie
i opuścił Europę. Narastające tarcia polityczne i społeczne nie ominęły Weberna. Jego
twórczości przylepiono łatkę „kulturowego bolszewizmu”, a on sam utracił wielu przyjaciół.
W 1935 roku dobiegła końca kariera dyrygencka Weberna w Austrii. Przyczynił się do tego
program koncertu, w którym zawarł Webern własne, niezgodne z ideologią aranżacje dzieł
Bacha i Koncert skrzypcowy Mendellsohna, co uczyniło z niego persona non grata. Sytuacja
jeszcze bardziej pogorszyła się po Anschlussie Austrii w 1938 roku, gdy zakazano wydawania
jego dzieł w III Rzeszy. Choć nadal były wydawane i wykonywane były poza granicami,
Webern popadał w coraz większy niedostatek, będąc zmuszonym do podejmowania się
pisania aranżacji, mniejszych prac edytorskich i udzielania prywatnych lekcji. W 1943 roku
ostatni raz wystąpił publicznie podczas koncertu w Szwajcarii.65
Polityczne poglądy Weberna wymykają się jednoznacznej ocenie. W jego bliskim
środowisku nie brakowało zarówno syjonistów, jak Schönberg, jak również nazistów, jak
własny syn Peter (zabity na froncie w 1945 roku). Choć brakuje dowodów na przystapienie
Weberna do partii nazistowskiej, w wielu rozmowach i listach wyraźnie wyczuwalna była
sympatia do Hitlera. Jednocześnie jednak aktywnie pomagał przyjaciołom pochodzenia
żydowskiego.
W wyniku nasilających się bombardowań rodzina Webernów opuściła Wiedeń
63. Ibid.
64. Bailey, K. The Life of Webern, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, str. 147
65. Moldenhauer, H. i R., Anton von Webern..., str. 467
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w marcu 1945 roku, udając się pieszo do oddalonego o 75 km Mittersill, gdzie doczekali
końca wojny. Dla Antona nie okazał się on jednak szczęśliwy. Po powrocie do domu, który
znalazł się w amerykańskiej strefie okupacyjnej, kompozytor został przez pomyłkę
postrzelony przez amerykańskiego żołnierza podczas próby aresztowania krewnego pod
zarzutem handlu czarnorynkowego. Webern zmarł na rękach żony i córki 15 września 1945
roku.66
Choć twórczość Weberna obejmuje jedynie 31 opusowanych utworów, wywarła
ogromny wpływ nie tylko na współczesne mu czasy, ale także na całą estetykę Nowej
Awangardy lat 60-tych. Styl kompozycji Weberna zmieniał się w przeciągu lat działalności
trzykrotnie; najpierw w 1908 roku, gdy porzucil system tonalny i rozpoczął serię krótkich,
punktualistycznie rozsypanych utworów o opusach 3 do 11; następnie w 1914 roku, gdy
poświęcił się pisaniu pieśni, zaczynając nadawać większą ciągłość poszarpanym członom
dotychczasowych dzieł; a wreszcie w 1926 roku, gdy czuł się już bezpiecznie w technice
dodekafonicznej i pierwszy raz z powodzeniem wykorzystywał większy aparat wykonawczy.
Pewne elementy jego muzycznego pozostały charakterystyczne pomimo owych różnic.
Półtonowy dysonans, przyjmujący często formy septym i non, zawsze stanowił znaczącą
figurę w jego muzyce, czyniąc współbrzmienia ostrymi i nieregularnymi. Ekstremalne
rejestry zestawiane były w bliskim położeniu, w szybkich przebiegach przerywanych
fragmentami

ciszy,

lub

bliskimi

ciszy.

Te

zderzenia

ekstremów

są

najbardziej

charakterystyczne dla muzyki Weberna. Rytm i metrum nigdy nie przybierają roli
pierwszoplanowej, czy to przez swoją złożoność czy orientacyjny charakter kreski taktowej.67

66. Puffett, K., 1.Life, w: Webern, Anton, w: Grove Music Online, 2001
67. Puffett, K., 7. Style, w: Webern, Anton, w: Grove Music Online, 2001
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3.2.2. Vier stücke (Cztery utwory na skrzypce i fortepian) op. 7
Vier stücke op. 7 to jedyne dzieło Weberna na skrzypce z fortepianem. Choć napisane
w 1910 roku i wykonywane już w 1911, a na przestrzeni lat 1919-21 aż ośmiokrotnie na
koncertach, dopiero w 1922 roku ukazały się drukiem w wydawnictwie Universal Edition.
W tym długim okresie wielokrotnie dopracowywane były przez kompozytora, o czym
świadczą zmiany w utrwalonych kopiach i rękopisach.68
Utwór można rozpatrywać w kategorii dzieła czteroczęściowego na wzór
zdegenerowanej formy sonatowej. Części zestawione są na zasadzie kontrastu – numery
I i III operują z aforystycznym minimalizmem w obrębie dynamiki pp i ppp, zamykając się
odpowiednio w 9 i 13 taktach. Nieco dłuższe są kontrastujące numery II i IV o gęstych
nietematycznych motywach w ekstremalnych rejestrach i dynamikach. W całym dziele,
trwającym niespełna 6 minut, wykorzystywane są rozmaite techniki sonorystyczne, z których
wiele stanowiło swoistą nowość w 1910 roku. Emitują one paletę brzmień pełniących
w dziele zasadniczą rolę, a ich nagromadzenie i szczegółowa notacja kompozytora sprawiają,
że niemal nie występują w partii skrzypiec dźwięki „zwyczajne”.
Pierwszy utwór rozpoczyna się od długiego flażoletu skrzypiec w dynamice pp.
W celu uzyskania specyficznej barwy kompozytor zdecydował się na zastosowanie tłumika.
Dźwięk es delikatnie narasta i opada, w kulminacji wzbogacony delikatnym akordem
fortepianu. Nim wygaśnie, podchwycony zostaje w niższej oktawie w motywie melodycznym
lewej ręki partii fortepianu. Prawa ręka pianisty wprowadza wibrujące cichym dysonansem
akordy w paralelnych septymach uzupełnionych tercją, podczas gdy skrzypce odpowiadają
śpiewnym motywem espressivo. W takcie 6 w partii skrzypiec pojawia się szesnastkowe
ostinato na dźwiękach cis -es', z adnotacją col legno, weich gezogen, czyli lekko ciągnięte
drzewcem smyczka po strunie, co daje efekt delikatnego „drapania”. Na drugą miarę 6 taktu
instrumenty spotykają się znów na dźwięku es, bedącym tonalnym centrum tego utworu
(por. ryc. 4). Ulotna triola ósemkowa opada w partii fortepianu z wysokiego rejestru
punktowymi skokami przypominającymi krople deszczu, doprowadzając do ostatniego
motywu melodycznego. Ostinato w skrzypcach wygasa na zwolnieniu, zakończone
dopowiedzeniem pizzicato. Dynamika w fortepianie spada znów do ppp, gasnąc na akordzie
z fermatą, zaś ostatnim, zapisanym w formie pauzy, elementem utworu jest cisza.

68. Meyer, F., Shreffler, A., Performance and revision: the early history of Webern's Four Pieces, Op.7, w:
Kathryn Bailey (red.), Webern studies, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, str.. 135 - 137
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ryc. 4. Anton Webern - Vier stücke, op. 7, cz.I. Dźwięk „es” jako centrum tonalne utworu

Drugi utwór diametralnie różni się od pierwszego w wielu aspektach. O jego
ekspresyjnym charakterze świadczą już na pierwszy rzut oka zmiany tempa i dynamiki.
Tempo utworu na przestrzeni 24 taktów zmienia się ekstremalne 14 razy, zaś dynamika sięga
od ppp do fff nawet w ciągu jednego taktu. Ambitus również zwiększa się, obejmując dźwięki
od H,, (subkontra) do h''', czyli dokładnie 6 oktaw w fortepianie.
Utwór rozpoczyna się pośpieszną serią narastających na zmianę pustych strun tremolo
na podstawku i dźwięków pizzicato, uzupełnianych rytmicznymi akordami fortepianu, który
następnie prezentuje motyw imitowany dalej przez melodyczną sekwencję skrzypiec.
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ryc. 5. Cz. III, imitacja motywu melodycznego.
A oto kolejny przykłady wykorzystania pokrewnego motywu w dialogu skrzypiec
z fortepianem:

ryc. 6. Cz. III, pokrewieństwo motywów.
Na przestrzeni taktów 4-5 i 19-20 następują dwie kulminacje w dynamice fff.
Pozostałe człony tworzą grupy brzmieniowe narastające i ustępujące w krótkich odstępach
czasu. We współbrzmieniach tych fundamentalną rolę pełnią róznorodne sposoby
wydobywania dźwięku, od standardowych kombinacji zróżnicowanych sposobów artykulacji,
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po użycie technik sonorystycznych, jak granie na gryfie, uderzanie prętem, sul ponticello czy
pizzicato. W taktach 11-16 charakter wyraźnie uspokaja się poprzez operowanie w dynamice
p-ppp. Część kończy agresywna repetycja dźwięku h w pizzicato.
Trzeci utwór balansuje na granicy słyszalności, nie wykraczając poza potrójne piano.
Bardzo wolne tempo sprawia wrażenie maksymalnego rozciągnięcia materiału w czasie.
To alternatywny świat dźwiękowy w stosunku do maksymalnie skompresowanych wydarzeń
z drugiego utworu.
Pierwszy dźwięk a skrzypiec z tłumikiem beznamiętnie wskazuje centrum tonalne tej
części. Wiodącą rolę pełni fortepian, prezentując ulotną melodie w towarzystwie
ostinatowych akordów granych drzewcem przez skrzypka. Wprawne ucho wysłyszy w nich
świszczące w oddali alikwoty. Od 9 taktu pojawiają się adnotacje kaum hörbar (niem. ledwie
słyszalnie), przez co ostatnich 6 taktów to flirt wykonawców z ciszą.
Z ciszy tej brutalnie wyrywa czwarty utwór głośnymi akcentowanymi szesnastkami
skrzypiec w rozstrzelonych interwałach. To rodzaj fanfar przed opadającym motywem
melodycznym molto espressivo. W drugim systemie bardzo delikatnie inicjatywę przejmuje
fortepian unosząc melodię ku wyższym rejestrom wraz ze stopniowo narastającą dynamiką.
Skrzypce kontrastują ekspresyjnymi flażoletami i ostrym pizzicato, nawiązując do technik
z poprzedzających miniatur i podsumowując niejako ekspresjonistyczne fragmenty. Od taktu
10 powracamy w świat ciszy, nawiązujący także do poprzednich utworów. Flażolet kwartowy
przypomina ten otwierający cały cykl, a opadające przez wiele oktaw pasaże - westchnienia
(wie ein Hauch) bazują na materiale dźwiękowym występującym w drugim utworze w takcie
14.

ryc. 7. Takt 14 części II i zakończenie części IV – wspólny materiał dźwiękowy.
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Natężenie problemów wykonawczych w Czterech utworach na skrzypce i fortepian
op.7 Antona Weberna jest nieproporcjonalnie duże wobec rozmiarów dzieła. Wynika to ze
stylu kompozytora, który niemal w każdym takcie zaskakuje nowym efektem brzmieniowym,
dodając do tego zaawansowaną polirytmię i dokładny zapis własnych oczekiwań.
Pierwsza trudność pojawia się już na początku utworu. W praktyce skrzypcowej
najczęściej wykorzystujemy do wydobycia flażoletu dość zdecydowany, szybki smyczek.
Kompozytor oczekuje natomiast około 11-sekundowego dźwięku z wychyleniem
dynamicznym. Dla uzyskania odpowiedniego efektu proponuję rozpocząć utwór smyczkiem
pod górę, co pomoże uzyskać naturalne crescendo, a następnie zmienić niepostrzeżenie
kierunek podczas pojawiania się akordu w fortepianie. Podczas grania col legno smyczek
należy położyć bokiem, tak aby dotykał struny jednocześnie włosiem i drzewcem. Zapewnia
to stabilną pozycję i nie wymaga specjalnej kontroli, co pozwala na spełnienie życzenia
kompozytora, by pociągnięcia smyczka były delikatne („weich gezogen”). Należy zwrócić
także uwagę na dobór tłumika, pamiętając, że w I połowie XX wieku w użyciu były przede
wszystkim tłumiki drewniane, dające inne brzmienie niż współcześnie używane w większości
przypadków tłumiki gumowe.
Bardzo wymagajacy dla skrzypka jest początek drugiej części cyklu. Koegzystencja
wielu czynników sprawia, że warto zwrócić szczególną uwagę na ten fragment (ryc. 5).
Bardzo szybkie tempo i duże zagęszczenie rytmiczne zmusi skrzypka do zastosowania
pewnych elementów niewynikających wprost z notacji. Po pierwsze musimy odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy zapis sugeruje wymierzone trzydziestodwójki, czy tremolo. Jeśli
weźmiemy pod uwagę tempo, jasnym staje się, że zagranie dokładnie ośmiu nut arco i jednej
pizzicato w obrębie ćwierćnuty jest awykonalne. Należy więc założyć, że kompozytor miał na
myśli tremolo. Skoro jednak niewykonalne jest zagranie ośmiu nut (trzydziestodwójki),
a cztery nie wynikają z zapisu (ani nie dają efektu tremolo), zasugerować można granie
sześciu nut arco po pustych strunach. Następnie dwa pizzicati wykonujemy lewą ręką, nie
tracąc czasu na przenoszenie prawej. Pozwala to także na granie arco w okolicach połowy
smyczka, gdzie można zarówno zacząć utwór w dynamice pp, jak i kontrolować smyczek na
podstawku („am Steg”).
Pozostałe problemy wynikają przede wszystkim z komplikacji rytmicznych i zawiłych relacji
miedzy linią skrzypiec i fortepianu. Dla lepszej komunikacji utwory te wykonuje się
z partytury, by na bieżąco kontrolować spójność partii.
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3.3.1. Manuel Ponce
8 grudnia 1882 roku w odległym zakątku kuli ziemskiej urodził się twórca niezwykle
istotny dla historii muzyki w Ameryce - Manuel Ponce, a właściwie Manuel Maria Ponce
Cuéllar. Przyszedł na świat jako najmłodszy z dwanaściorga rodzeństwa w wiosce Fresnillo,
w stanie Zacatecas w Meksyku, skąd wkrótce jego rodzina przeniosła się do Aguascalientes.
Najwcześniejszy muzyczny trening zawdzięczał swej siostrze Josephine i śpiewaniu
w dziecięcym chórze Templo de San Diego, by następnie w związku z wyjątkowymi
zdolnościami zostać asystentem organisty, a później organistą w miejscowej katedrze.69
Wczesne próby komponowania podejmował już przed ukończeniem dziesiątego roku
życia, a pierwszym wielkim sukcesem kompozytorskim młodego geniusza okazał się Gavot
(1901), rozsławiony na cały świat przez słynną tancerkę – La Argentinę (Antonia Mercé
y Luque), która wykorzystywała go w swoich układach. 70 W latach 1900-1901 Ponce
studiował w Mexico City, a jego nauczycielami byli Vicente Mañas (fortepian) i Eduardo
Gabrielli (harmonia). To ten drugi zachęcił Manuela do dalszego rozwijania muzycznych
talentów i zaanonsował go Marco Enrico Bossiemu – dyrektorowi Liceum Muzycznego
w Bolonii, do której Ponce dotarł 1904 z intencją studiowania kompozycji. Przez kilka
miesięcy pobierał lekcje od nauczyciela Pucciniego – Cesare Dall'Olio, zaprzyjaźnił się także
z Luigi Torchim. Po śmierci Dall'Olio Manuel ruszył do Berlina, by podjąć naukę
w Instytucie Sternów w klasie ucznia samego Liszta – Martina Krause.71
Problemy finansowe zmusiały Ponce do przerwania studiów i powrotu do Meksyku.
Jego umiejętności były już jednocześnie na tyle wysokie, że w 1908 roku objął klasę
fortepianu w Konserwatorium w Mexico City, przejmując prestiżową posadę po
najsłynniejszym dotychczas meksykańskim muzyku – Ricardo Castro Herrerze. Po kilku
latach uzyskał również status równy poprzednikowi, podbijając serca krytyków i publiczności
podczas premiery własnego Concierto romantico na fortepian i orkiestrę w 1912 roku.
Wkrótce szala jego zainteresowań zaczęła przechylać się na stronę kompozycji.
Najważniejszym źródłem inspiracji stała się dla niego meksykańska muzyka ludowa, czego
wyraz dał w 1913 roku podczas publicznego wykładu „Muzyka i pieśń meksykańska”.
69. Arizmendi, O.H., Manuel M. Ponce: style and aesthetics, praca doktorska, ProQuest Dissertations Database
UMI: 3536551, University of Houston, 2012, str. 5
70. Patykula, J., Manuel Maria Ponce, „Guitarra Magazine”, 2006
http://www.guitarramagazine.com/ManuelPonce, pobrano 4.04.2018 r.
71. Pérez, R., Ponce (Cuéllar), Manuel, w: Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000022072, pobrano 4.04.2018 r.
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Pisemne wydanie, które nastąpiło wkrótce po wykładzie, stało się swoistym katalizatorem dla
formującej się meksykańskiej szkoły narodowej w muzyce.72
Rewolucja meksykańska, oznaczająca wojnę domową w latach 1910-20, sprawiła,
że Ponce zmuszony był do ponownego opuszczenia kraju. Na miejsce tymczasowej emigracji
wybrał Hawanę, gdzie między 1915 a 1917 rokiem koncertował, uczył i wykładał, a także
publikował krytykę muzyczną na łamach El heraldo de Cuba i La reforma social.
Po powrocie do Mexico City ponownie podjął pracę na uczelni, a także dyrygował przez dwa
lata orkiestrą stołecznej Filharmonii Narodowej, towarzysząc w występach takim artystom,
jak Pablo Cassals czy Artur Rubinstein. W 1919 roku założył jeden z wielu własnych tytułów
wydawniczych - Revista musical de México, zajmujący się m.in. krytyką muzyczną.
To właśnie w roli krytyka pojawił się Ponce na koncercie Andresa Segovii w 1923 roku.
Nowa znajomość z wybitnym gitarzystą przerodziła się w dozgonną przyjaźń, a także
zainspirowała Ponce do komponowania na gitarę. Według Segovii, wkład kompozytora miał
najwyższe znaczenie w procesie rozwoju repertuaru gitarowego i przywracania gitarze roli
instrumentu koncertowego. Faktycznie, jego sonaty, preludia i inne dzieła tworzą trzon
dwudziestowiecznej muzyki gitarowej, rywalizując jedynie z utworami Villa-Lobosa
i Brouwera, a jego Concierto del sur jest unikalnym przykładem zbalansowania partii solisty
z orkiestrą.73
W wieku 43 lat Ponce postanowił powrócić do Europy w celu zaktualizowania
i udoskonalenia warsztatu kompozytorskiego względem szybko zmieniających się trendów
w muzyce europejskiej. W 1926 roku podjął studia w klasie Paula Dukasa, bliskiego
przyjaciela Debussy'ego. Pobyt Ponce w Paryżu trwał kolejnych siedem lat, a w tej samej
klasie uczył się także inny znakomity popularyzator muzyki gitarowej – Joaquin Rodrigo.
Osiągnięcia impresjonistów zostały w wielu aspektach zaabsorbowane przez Ponce m.in.
w dziele symfonicznym Chapultepec, w którym łączy inspirowane meksykańską muzyką
tematy z impresjonistyczną orkiestracją. Innymi ważnymi utworami symfonicznymi z tego
okresu są Canto y Danza de los Antiguos Mexicanos, Poema Elegiaco oraz Tres Cantos de
Tagore, dedykowane jego żonie, francuskiej śpiewaczce Clementinie Maurel. Dukas był tak
zachwycony pracą Manuela Ponce, że z końcowego egzaminu wystawił mu notę „30”, choć
najwyższą w skali ocen była „dziesiątka”.74

72. Coerver, D.M., Pasztor, S.B., Buffington, R., Mexico: An Encyclopedia of Contemporary Culture and
History, ABC-CLIO, Santa Barbara, 2004, str. 98
73. Pérez, R., Ponce (Cuéllar), Manuel, w: Grove Music Online
74. Patykula, J., Manuel Maria Ponce
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Po powrocie do Meksyku w 1933 roku Ponce poświęcił się uczeniu i komponowaniu,
a także dziełalnosci publicystycznej. Objął stanowisko dyrektora Konserwatorium
i doprowadził do otwarcia sekcji folkloru w Narodowej Szkole Muzycznej. Premiery jego
kolejnych utworów miały rangę wydarzeń międzynarodowych, angażując takich artystów, jak
Stokowski, Kleiber, Chavez, Szeryng oraz Segovia. Ponce pozostawał aktywny zawodowo,
obejmując w 1945 stanowisko dyrektora Narodowej Szkoły Muzycznej. W 1947 roku
uhonorowany został prestiżową Premio Nacional de Artes, a komponował niemal do samej
śmierci, która nastąpiła 28 kwietnia 1948 roku.75
Styl kompozytorski Manuela Ponce wynika z unikalnego zestawienia wpływów
i inspiracji, którym poddawał się kompozytor na przestrzeni lat, a do których zaliczyć można
romantyzm, nacjonalizm, impresjonizm, neoklasycyzm, neoromantyzm, muzyką kubańską,
hiszpańską, metyską i astecką, renesans, barok, klasycyzm, azjatyckie skale pentatoniczne
oraz poetyką i muzyką kościelną.76
Rzut oka na listę ponad trzystu dzieł Ponce pozwala szybko dostrzec te wpływy już
chociażby w tytułach. Utwory inspirowane barokiem, to na przykład fortepianowe Preludia
i fuga na temat Bacha, Preludium i fuga na temat Haendla; gitarowe Courante, Homenaje
a Bach, Suite (1931) i Suite en la mineur; organowe Cuatro corales sobreun tema de Bach
(niepublikowane); oraz orkiestrowa Suita w stylu antycznym.
Warte wymienienia wśród utworów inspirowanych klasycyzmem są np. Sonata
clasica (Hommage a Fernando Sor) (Sonata IV) na gitarę, czy Dos cadencias para el cuarto
concierto de Beethoven (1939) na fortepian. Wpływy muzyki kubańskiej są widoczne
w Suicie kubańskiej, trzech Rapsodiach kubańskich, Guateque i Preludium kubańskim.
Hiszpański idiom ujawnia się w gitarowych utworach Homenaje a Tarrega, Wariacje i fuga
na temat „Folia de Espagna” oraz fortepianowym Evocaciones: La Alhambra. Folklor
meksykański odnajdujemy w twórczości fortepianowej: Cuatro danzas mexicanas, Preludio
mexicano „Cielito Lindo”, Preludio mexicano „Cuiden su vida”, Balada mexicana, Sonata
mexicana; oraz orkiestrowych Chapultepec, Ferial; a także wielu Canciones Mexicanas,
będących aranżacjami oryginalnych melodii.
Echa wpływów Debussy'ego prezentuje Scherzino „A Monsieur Claude Debussy”,
a neoklasyczne trendy Seis preludios cortos na gitarę, Sonata na skrzypce i altówkę, 10 etiud
fortepianowych, Quatre pieces pour piano, czy Sonata breve na skrzypce i fortepian.
75. Pérez, R., Ponce (Cuéllar), Manuel, w: Grove Music Online
76. Arizmendi, O.H., Manuel M. Ponce: style and aesthetics, str. 7
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Głęboko romantyczne korzenie mają Concierto romantico oraz Mazurkas na fortepian,
a także orkiestrowe Poema Elegiaco, z antycznej muzyki cywilizacji amerykańskich czerpią
natomiast Chant et danse des anciens mexicains i Scherzino maya. Ślady wpływów
kościelnych odnajdziemy w wokalno- instrumentalnych

Himno catequistico oraz Pater

Noster.
Cechą charakterystyczną twórczości Ponce jest więc oryginalne połączenie tradycji
i nowoczesności. Jego wyjątkowy język muzyczny tworzą m.in. szczególne zwroty
melodyczne, osobisty język harmoniczny, unikatowa orkiestracja, innowacyjna forma,
autochtoniczne inspiracje rytmiczne oraz kadencje i frazowanie związane z meksykańskim
folklorem, które pozwalają wyróżnić muzykę Ponce z kontekstu innych stylów.77

3.3.2. Estrellita (arr. Heifetz)
Pomimo tak znamienitych osiągnięć, poza Meksykiem i światkiem gitarowym,
Manuel Ponce na całym świecie kojarzony jest głównie z jedną z pieśni, którą napisał w 1912
roku. A wszystko za sprawą światowej sławy skrzypka i wybitnego propagatora miniatury
skrzypcowej – Jaschy Heifetza. To on, przygotowując meksykańskie tornée w 1927 roku,
sięgnął po pieśń Ponce, aranżując utwór na skrzypce i fortepian. Co nie powinno umknąć
uwadze, była to pierwsza transkrypcja Heifetza, a jej odbiór miał ogromne znaczenie dla
dalszej działalności skrzypka.78
Sukces sceniczny był niebywały, a Estrellita, o której mowa, wkrótce podbiła serca
publiczności także w Stanach Zjednoczonych, skąd przez Hollywood trafiła na ekrany całego
świata za sprawą filmu They schall have music z 1939, w którym Jascha Heifetz zagrał siebie
samego.79
Ponce stał się światowym pionierem w popularyzacji meksykańskich canción –
naznaczonych wrodzoną meksykanom ekspresją krótkich utworów z wpadającą w ucho
melodią i romantycznym tekstem w powtarzalnej binarnej formie. W przeciwieństwie do
wielu canciones, Estrellita (hiszp. Gwiazdka) była nową, nieistniejącą wcześniej kompozycją,
napisaną w 1912 roku jako część kolekcji Canciones Mexicanas z oryginalną melodią
77. Pérez, R., WORKS, w: Ponce (Cuéllar), Manuel, w: Grove Music Online
78. Jung, J. W., Jascha Heifetz, David Oistrakh, Joseph Szigeti: Their Contributions to the Violin Repertoire of
the Twentieth Century, praca doktorska, Florida State University Libraries, Miami, 2007, str. 11
79. International Movie Database
https://www.imdb.com/title/tt0032023/soundtrack, pobrano: 5.04.2018 r.
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i słowami Ponce, napisaną na głos i fortepian. Większość jego canziones opowiada o miłości
lub meksykańskich krajobrazach, a Estrellita to pieśń o miłości nieodwzajemnionej:
“Estrellita del lejano cielo,
que miras mi dolor,
que sabes mi sufrir,
baja y dime si me quiere un poco
porque yo no puedo sin su amor vivir.”
Tekst ten przetłumaczyć można, jako: „Gwiazdko z dalekiego nieba, Ty widzisz mój ból,
znasz Ty me cierpienia, zejdź proszę i powiedz, czy ona kocha mnie choć trochę, bo nie mogę
żyć bez jej miłości”.

ryc. 8. Porównanie pierwszych taktów Estrellity w wersji Heifetza (u góry)
i oryginalnej (u dołu)
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Porównanie pierwszych taktów pieśni Manuela Ponce i transkrypcji Jaschy Heifetza
pozwala określić znaczące różnice między oryginałem i wizją skrzypka. Zmiana tonacji
z F-dur na Fis-dur, z pozoru niewielka (podwyższenie o pół tonu), pozwala na znacznie
lepsze wykorzystanie możliwości instrumentu w utworze. Jest to transpozycja dość
wyjątkowa, gdyż nie ma na celu umiejscowienia kompozycji w tonacji wygodniejszej dla
wykonawcy, a wręcz przeciwnie, stawia przed skrzypkiem dużo większe wymagania
techniczne. Dlatego odpowiedzi na pytanie, dlaczego Heifetz wybrał Fis-dur jako tonację
Estrellity, należy szukać w walorach brzmieniowych. Pozbawiony możliwości operowania
tekstem artysta musi wykorzystać wszelkie dostępne środki, by przekazać treść utworu
słuchaczowi. W tym wypadku tonacja Fis-dur, w której dźwięki pozbawione są naturalnych
alikwotów rezonujących pustych strun, lepiej oddaje napięcie i cierpienie podmiotu
lirycznego, „śpiewającego” o odrzuconej miłości.
Heifetz rezygnuje także z 5-taktowego wstępu fortepianu. W oryginale jest on
niepełnym przeprowadzeniem tematu, zdradzając niejako muzyczną treść dzieła. Heifetz
zastąpił tę introdukcję krótkim, trójmiarowym wstępem, zostawiając w gestii solisty-skrzypka
ukształtowanie pierwszego tematu. Tempo i metrum również uległo modyfikacji z wolnego
andante na 2/4, na umiarkowane moderato w metrum 4/4, pozwalającym na myślenie dłuższą
frazą.
Zmianie ulega także struktura rytmiczna akompaniującej partii fortepianu. W miejsce
zdublowanej melodii przy towarzyszeniu ruchu ósemkowego, w transkrypcji znajdujemy
akordowy, kołyszący rytm synkopowany. Heifetz delikatnie upraszcza również rytm
w temacie skrzypiec, zastępując schemat ósemka – dwie szesnastki, spokojniejszą
i śpiewniejszą triolą ósemkową.
Dla podniesienia walorów wykonawczych oraz podkreślenia dramaturgii kulminacji,
aranżer zastosował kolejne środki. Obok zmian rejestru (repetycje o oktawę wyżej) są to
dwudźwięki w taktach 15-17 i 38-39 oraz modulacja w takcie 31 do znajdującej się tercję
wyżej tonacji A-dur. Utwór ma budowę AA- BB- A'A'', gdzie A' to kulminacja dynamiczna
i harmoniczna ze wspomnianą modulacją, a A'' jest zmodyfikowanym wariantem stopniowo
powracjącym do bazowej tonacji, z dodaną codą będącą powtórzeniem ostatniego odcinka
3-taktowego w wolniejszym tempie.
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Fakt, że Estrellita, to oryginalnie utwór na głos i fortepian determinuje wiele aspektów
wykonawczych

stanowiących

wyzwanie

dla

wykonującego

skrzypka.

Dodatkową

komplikację powoduje transpozycja melodii do tonacji Fis- dur, niezbyt komfortowej
i w edukacji nieczęsto eksploatowanej. W tonacji tej jedynym dźwiękiem naturalnym jest
dźwięk h, który daje ważny punkt odniesienia dla intonacji pozostałych, podwyższonych
stopni. Z uwagi na wokalny charakter dzieła, gradacja tembru i brzmienia jest newralgiczym
elementem wykonania. Braki w perfekcyjnym opanowaniu parzystych pozycji ograniczają
możliwości użycia optymalnej aplikatury, a co za tym idzie, obniżyć mogą jakość wykonania.
Kolejnym problemem wykonawczym w Estrellicie są zmiany pozycji, których liczba
jest ogromna, jak na 39 – taktowy utwór. Służą one uzyskaniu jednolitej barwy poprzez
unikanie niepotrzebnych różnic brzmienia przez zmianę struny. Wymaga to często sporych
„skoków”, które jednakże powinny być ściśle podporządkowane wokalnej estetyce. Dlatego
dobre wykonanie utworu wymaga dużej wrażliwości i dojrzałości, które pozwalają na
zróżnicowane użycie portamento, nazywanego także ekspresyjną zmianą pozycji. Technika ta
polega na płynnym połączeniu dwóch dźwięków za pomocą delikatnego glissando
i w niektórych miejscach Heifetz intencjonalnie używa znaku graficznego, by wskazać
najważniejsze z nich.

ryc. 9. Takty 7-9, przykład użycia portamento
Oznaczenie to, zapisywane za pomocą kreski pomiędzy dwoma nutami, występuje w utworze
aż 13 razy. Warto jednak wspomnieć, że są to tylko punkty, w których intencją Heifetza było
ewidentne uczynienie glissanda słyszalnym dla odbiorcy. Bardziej subtelne okazje do
wykorzystania różnorodnych połączeń dźwięków w lewej ręce znajdzie wykonawca
właściwie w każdym takcie, co daje pole do zindywidualizowania interpretacji na podstawie
własnej muzycznej wrażliwości.
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3.4.1. Bela Bartók
Bela Bartók, a właściwie Bela Bartók Junior, urodził się 25 marca 1881 roku
w zróżnicowanej etnicznie węgierskiej prowincji Torontál, w miejscowości Nagyszentmiklós
(obecnie Sinnicolau Mare w Rumunii), gdzie jego ojciec prowadził szkołę rolniczą, a matka
uczyła. Oboje rodzice byli sprawnymi muzykami-amatorami i wcześnie zachęcali syna do
muzycznego rozwoju poprzez tańce i grę na bębenku. W wieku czterech lat umiał już zagrać
około 40 piosenek na fortepianie, a rok później jego nauki podjęła się matka. Szybko okazało
się, że młody Bela ma słuch absolutny i niezwykłe zdolności pozwalające mu na pierwsze
kompozycje przed ukończeniem dziesiątego roku życia. Przedczesna śmierć ojca w 1887 roku
sprawiła, że rodzina zmuszona była do częstych przeprowadzek. Paula Bartók podejmowała
pracę w prowincjonalnych szkołach w Nagyszöllős (obecnie Vinogradov na Ukrainie),
Nagyvárad (obecnie Oradea, Rumunia), Beszterce (teraz Bistriţa, Rumunia), by w końcu
osiąść w większym mieście Pozsony (obecnie Bratysława na Słowacji), gdzie Bartók
uczęszczał do niemieckojęzycznej szkoły.80
To wtedy życiowe wybory Beli zaczęły podążać ścieżkami Ernő Dohnányi'a,
uznawanego długo za najwybitniejszego węgierskiego kompozytora młodego pokolenia.
Najpierw posada organisty kościelnego w Pozsony, później wybór Akademii w Budapeszcie
i tych samych profesorów, a w końcu także kursy mistrzowskie w klasie Dohnányi'a w 1903
roku sprawiły, że przetarty szlak poprzednika miał w pamięci pokoleń zaprowadzić Bartóka
jeszcze wyżej.
Tymczasem kontynuował on obiecującą karierę pianistyczną, a także komponował,
stopniowo ewoluując w stylistyce od utworów klasycznych, przez romantyczne, po wpływy
straussowskie i wagnerowskie. Transkrypcja Życia bohatera Straussa oraz poemat
symfoniczny Kossuth pozwoliły osiągnąć Bartókowi jako kompozytorowi-pianiście
międzynarodowe zainteresowanie. W latach 1903-1906 koncertował z sukcesami w Berlinie,
Wiedniu, Pozsony i Budapeszcie, a także podczas tournée w Portugalii i Hiszpanii, gdzie
towarzyszył wybitnemu skrzypkowi Ferencowi Vecseyowi.81
Od 1904 roku zainteresowanie Bartóka zwracało się stopniowo coraz bardziej ku
muzyce ludowej. Malcolm Gilles przytacza moment, gdy przebywający na północy Węgier
artysta usłyszał przez ścianę kobietę śpiewającą ludowe piosenki i zanotował ich melodie.
Choć nie od razu zdał sobie sprawę z możliwości, jakie niosło połączenie folkloru ze sztuką
80. Gillies, M., 1. 1881-1903, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000040686, pobrano dnia: 6.04.2018 r.
81. Gillies, M., 2. 1903-8, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online

49

estradową, dla szukającego własnego stylu kompozytora droga ta okazała się niezwykle
wciągająca. Ogromnym bodźcem w tym kierunku stała się nowa znajomość z Zoltánem
Kodály, który właśnie doktoryzował się w obrębie badań nad muzyką ludową. Połączenie
wspólnych zainteresowań, wiedzy Kodálya i umiejetności Bartóka, dało początek zarówno
szeroko zakrojonej działalności etnomuzykologicznej jak i dozgonnej przyjaźni obu
kompozytorów. Ich celem stało się zebranie i sklasyfikowanie wszystkich węgierskich pieśni
ludowych, w związku z czym odbywali liczne podróże badawcze. Wkrótce nowa pasja
Bartóka sięgnęła także folkloru słowackiego, ukraińskiego, rumuńskiego i serbskiego.
Ludowe wpływy coraz wyraźniej oddziaływały także na jego autorskie utwory.
Stanowisko na Akademii Muzycznej w Budapeszcie objęte w 1907 roku oraz
poświęcenie badaniom i kompozycji sprawiły, że Bartók niemal całkowicie wycofał się
z

wykonawstwa

estradowego.82

Bardzo

poważnie

traktował

natomiast

obowiązki

pedagogiczne, poświęcając czas i zaangażowanie na doskonalenie nadrobniejszych
szczegółów, a także komponując szereg utworów edukacyjnych, jak np. zbiór 85 melodii
ludowych na fortepian Dla dzieci. W tym samym czasie poznał utalentowaną skrzypaczkę
Stefi Geyer, w której się zadurzył, jednak jego uczucie zostało odrzucone. Przetrwało jednak
w tzw. motywie Geyer, czyli melodii wznoszących tercji D-Fis-A-Cis z dedykowanego jej
Koncertu skrzypcowego (bb48a). Ze złamanym sercem Bartók uporał się symbolicznie
w I kwartecie smyczkowym (1908-09), w którym z przepełnionej żalem I cześci opartej na
'motywie Geyer' stopniowo wyewoluowuje euforyczny, witalny i pełen ludowości finał.
Skutecznym lekarstwem na miłosną traumę okazał się związek ze studentką Martą Ziegler,
która pod koniec 1909 roku została jego żoną, a wkrótce urodziła syna. Przez kolejne 15 lat
towarzyszyła mu, pomagając także w kopiowaniu, tłumaczeniach i kolekcjonerskich
wyprawach.83
Styl kompozytorski Bartóka, przepełniony modernizmem, spotykał się z rosnącą
niechęcią środowisk muzycznych Budapesztu. Pomimo sukcesów odnoszonych w 1910 roku
w Paryżu, w ojczyźnie elity artystyczne, jak na przykład ta związana z Jenő Hubayem,
dystansowały się od jego twórczości. By walczyć z niekorzystnym trendem, Bartók i Kodály
założyli Nowe Węgierskie Towarzystwo Muzyczne, jednak szybkie fiasko projektu poważnie
zniechęciło Bartóka do działalności kompozytorskiej, intensyfikując jednocześnie jego
naukowe wysiłki związane z badaniem i kolekcjonowaniem melodii ludowych. Zaczyna
publikować pierwsze eseje i książki. Poza prowincjami węgierskimi, wśród których
82. Tamże.
83. Gillies, M., 3. 1908-14, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online
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szczególnie interesowała go kultura rumuńska, ciekawość zawiodła go aż do berberyjskich
wiosek północnej Afryki. Kolejne publikacje z najnowszymi zbiorami wstrzymał wybuch
I wojny światowej, który zastał go we Francji.84
Przez miesiące trwającej rosyjskiej inwazji na wschodnie prowincje Austro-Węgier
wydawało się realne nawet zajęcie przez nich Budapesztu. Badanie muzyki ludowej stało się
tymczasowo niemożliwe, a sam Bartók odbył szereg szkoleń medycznych, podczas których
jednak okazał się niezdolny do służby wojskowej. Zamiast tego, wraz z Kodályem
zaangażował się w projekt zebrania od żołnierzy piosenek frontowych, zakończony
koncertem patriotycznym w Wiedniu w styczniu 1918 roku.
Izolacja w czasie wojny była silnym bodźcem do komponowania. Wśród kolejnych
dzieł Bartóka z tego okresu warto wymienić chociażby najbardziej znane Rumuńskie tańce
ludowe, oraz balet Drewniany książę, który zapewnił mu zaskakująco (z perspektywy
poprzednich wydarzeń) duży sukces na powojennej estradzie w Budapeszcie a także kontrakt
wydawniczy z Universal Edition. Równie zaskakujący był aktywny powrót Bartóka do
wykonawstwa w roli kameralisty, solisty orkiestrowego i recitalowego. Wykorzystywał je jak
tylko mógł do promocji własnej twórczości, do czego miał wiele sposobności, dając przez
następne 12 lat ponad 300 koncertów w 15 krajach. 85 Jeszcze większe wrażenie mogą zrobić
liczby jesli chodzi o jego działalność naukową i publicystyczną, w której zebrane wcześniej
materiały z pasją analizował, katalogował i opracowywał. W jego kolekcjach znalazło się
około 10000 melodii, w tym 3404 rumuńskie, 3223 słowackie i 2771 węgierskich, których
znaczną część udało mu się opublikować.
Lata 30-te to szczytowy okres międzynarodowej kariery pianistycznej Bartóka. To
także czas bogatej i dojrzałej twórczości, która zaowocowała skomponowaniem
mistrzowskich dzieł właściwie we wszystkich wiodących gatunkach. W 1934 roku udało mu
się także osiągnąć długo wyczekiwany cel – stanowisko na Akademii Nauk, gdzie mógł
zajmować się wraz z Kodaly'em działalnością etnomuzykologiczną i odpocząć od problemów
akademickiego nauczania muzycznego. Pogarszająca się sytuacja w Europie, którą
obserwował z persperktywy członka komitetu Ligi Narodów, coraz bardziej skłaniała jednak
artystę do emigracji, na którą ostatecznie zdecydował się w 1940 roku. Jego wybór padł na
Stany Zjednoczone, gdzie wcześniej niejednokrotnie z sukcesami występował.86
W Ameryce próbował odbudować karierę solistyczną, jednak obietnice agenta
roztaczającego przed Bartókiem wizje nieograniczonych możliwości nie spełniły się.
84. Tamże.
85. Gillies, M., 4. 1914–26, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online
86. Gillies, M., 6. 1934-40, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online
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Wyczerpujące podróże z recitalami rzadko przeplatane były poważniejszymi propozycjami.
W latach 1939-43 Bartók miał także najdłuższą w życiu przerwę od komponowania.
Utrzymywał się z prywatnych lekcji oraz badań i prelekcji, które proponowały mu
amerykańskie uczelnie. Postępujące choroby stopniowo ograniczały jego aktywność. W 1943
roku zdiagnozowano czerwienicę i gruźlicę, a Amerykański Związek Kompozytorów pokrył
koszty leczenia. Podczas rekonwalescencji Bartók raz jeszcze powrócił do komponowania.
Jego sytuacja poprawiła się, a w 1944 roku zaczął otrzymywać kolejne poważne zamówienia
kompozytorskie i snuł plany powrotu na estradę. Niestety, walka z białaczką okazała się zbyt
dużym wysiłkiem dla wyniszczonego organizmu. Zmarł 26 września 1945 roku w Nowym
Jorku, nie doczekując końca wojny i wielkiego renesansu popularności swych kompozycji,
który nastąpił w kolejnym dziesiecioleciu.87
W swojej bogatej karierze Bartók przeszedł wiele ewolucji stylu kompozytorskiego,
kilkukrotnie zaczynając numerację swych dzieł ponownie od numeru 1. Ewolucja ta
przebiegała od utworów późnoromantycznych, przez wpływy Straussa, Debussy'ego,
eksperymenty z symetrią, skalą 12-tonową i złotym podziałem, aż po odkrycie
niepowtarzalnego zestawienia tych czynników, które charakteryzuje jego dojrzałe
kompozycje. Od 1904 roku, gdy po raz pierwszy zainspirowały go pieśni ludowe, folklor
muzyczny stał się idee fixe nie tylko jego życia, ale i twórczości.
Jako pianista Bartók naturalnie najczęściej komponował utwory fortepianowe, które
przyjmowały różnorodne formy, od licznych prostych aranżacji ludowych pieśni i tańców,
współtworzących imponującą kolekcję ponad 100 miniatur fortepianowych, przez
metodologiczny zbiór edukacyjny Mikrokosmos, aż po Sonatę, rapsodie oraz 3 koncerty
fortepianowe. Nie unikał jednak ani wielkich form scenicznych (opera Zamek Sinobrodego,
balet Drewniany książe, balet – pantomima Cudowny Mandaryn) ani, w późniejszym czasie,
eksperymentalnych zestawień instrumentów, jak Kontrasty na klarnet, skrzypce i fortepian,
Koncert na orkiestrę smyczkową, perkusję i czelestę, czy Koncert na dwa fortepiany, perkusję
i orkiestrę. Do najważniejszych punktów jego dorobku kompozytorskiego zalicza się także
6 kwartetów smyczkowych.

87. . Gillies, M., 7. 1940–45, w: Bartók, Béla, w: Grove Music Online
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3.4.2. Rumuńskie tańce ludowe (arr. Szekely)
W życiu i twórczości Bartók bardzo ważną rolę odegrała przyjaźń i współpraca
z wybitnymi skrzypkami, do których należeli Ferenc Vecsey, Stefi Geyer, Erich Doflein,
Joseph Szigeti, Zoltan Szekely, Jelly d'Aranyi i Yehudi Menuhin. Żaden inny instrument, poza
fortepianem, nie zajmował tak ważnego miejsca w dorobku kompozytora. Bliskie relacje
i wspólne występy inspirowały Bartóka do tworzenia dedykowanych utworów skrzypcowych.
Wśród nich znalazły się dwie Rapsodie, Dwa portrety na skrzypce i orkiestrę, pięć Sonat na
skrzypce i fortepian (w tym dwie wczesne), dwa koncerty i Sonata na skrzypce solo ze
znakomitą Chacconą, napisana dla Menuhina w 1944 roku. Dorobek ten uzupełniają 44 duety
na dwoje skrzypcec oraz kilka młodzieńczych utworów, które zaginęły.
Bogactwo i różnorodność rumuńskich tańców ludowych sprawiły, że znalazły się one
w centrum zainteresowań kompozytora. Materiały zebrane pomiędzy 1910 a 1912 rokiem
w Maros-Torda, Bihar, Torda-Aranyos i Torontal posłużyły mu do napisania w 1915 roku
Tańców rumuńskich.88
Jest to dość wierna transkrypcja 7 krótkich melodii, które zachowały się w zbiorach
etnomuzykologicznych Bartóka, a które dziś dostępne są w Instytucie Muzykologii Centrum
Badań Humanistycznych Wegierskiej Akademii Nauk. Utwór był przeznaczony do celów
pedagogicznych dla młodych pianistów i jako jeden z wielu takich w twórczości Bartóka
zapewne nie zdobyłby tak wielkiej popularności, gdyby nie transkrypcja na skrzypce
i fortepian Zoltana Szekely z 1925 roku. Mimo że skrzypek dokonał przekładu samodzielnie,
efekt spotkał się z pełną aprobatą kompozytora, który chętnie wykonywał wspólnie
z Szekelym jego wersję na zakończenie wspólnych recitali. 89 Choć w 1917 roku Bartók
dokonał także aranżacji na orkiestrę kameralną, ogromna popularność wersji na skrzypce
z fortepianem właśnie, interesująco koresponduje z faktem, że to ludowe skrzypce (obok
fletu) wykonują odpowiednie melodie na zarejestrowanych przez Bartóka archiwalnych
wykonaniach.
Tańce rumuńskie podzielone są na 6 części, odpowiadających sześciu regionalnym
tańcom. Poniżej znajdują się ich oryginalne tytuły węgierskie, najbardziej rozpowszechnione
– rumuńskie, oraz polskie w tłumaczeniu autora pracy:
88. Cummings, R., Romanian folks dances, for piano, Sz.56, notka o utworze w serwisie Allmusic
https://www.allmusic.com/composition/romanian-folk-dances-6-rom%C3%A1n-n%C3%A9pi-t%C3%A1ncokfor-piano-sz-56-bb-68-mc0002363868
89. Hajioff, O. Program notes for the forty-four duos, the violin rhapsodies and the Rumanian folk dances of
Béla Bartók (1881–1945): A performance study, praca doktorska, ProQuest Dissertations Publishing, UMI:
3001432, University of Maryland, College Park 2000, str. 46
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I. Bot tánc/Jocul cu bâtă – Taniec z kijami
II. Brâul – Taniec z szarfą
III. Topogó/ Pe loc – W miejscu
IV. Bucsumí tánc/ Buciumeana – Taniec z Bucsum
V. Román polka/ Poarga Românească – Rumuńska polka
VI. Aprózó/ Mărunțel – Szybki Taniec
W przedmowie do wydania opracowania Szekelyego z 1926 roku Bartók opisuje
krótko pochodzenie poszczególnych części. Czytamy więc, że "Jocul cu bâtă – taniec
z kijami, lub zabawa z patykami. Z Mezoszabad, regionu Maros-Torda, w Transylwanii.
Wesoły i energiczny, z radośnie synkopowaną melodią” (tłum. autora). Bartók zarejestrował tę
melodię graną przez duet cygańskich skrzypków w wiosce Voiniceni w 1912 roku. 90 Jocul cu
bâtă rozpoczyna się miarowym akordowym wstępem fortepianu, który utrzymuje jej
rytmiczną i harmoniczną podstawę, oraz równoważy synkopującą melodię skrzypiec. Taniec
ten, w dwudzielnym metrum i umiarkowanym tempie, utrzymany jest w tonacji a-moll
w doryckiej skali, choć ucieka regularnie do durowych alteracji (tercja pikardyjska)
i paralelnego C-dur. 52 takty i czas powyżej minuty czynią go najdłuższą cześcią cyklu.
Nieskomplikowana budowa AABB (8 taktów +8, 16+16) oddaje naturalnie prostotę ludowej
melodii. Fragmenty „B” mają śpiewniejszy charakter poprzez zastosowanie dłuższej
appogiattury.

Sforzanda

i

skoczne

ósemki

staccato

dodają

linii

melodycznej

charakterystycznego tanecznego wydźwięku. Materiał urozmaicają dodane w partii skrzypiec
akordy na mocną część taktu i fragmenty perkusyjnych ósemek kończących poszczególne
odcinki.
Część II – Brâul- to aranżacja melodii ludowej zarejestrowanej w 1912 roku w Igris.
Oryginalny instrument na nagraniu to prawdopodobnie furulya – ludowa odmiana fletu
prostego. 32 – taktowa część opiera się przede wszystkim na skocznym rytmie ósemkowym
melodii bazującej na ruchu sekundowym. Pierwotną repetycję postanowił Szekely przenieść
o oktawę wyżej i wzmocnić dynamikę do mf, prezentując lepiej możliwości skrzypiec, a także
nawiązując poniekąd do silnych przedęć dętego instrumentu. To niejedyna zmiana dokonana
w tej części przez Szekelyego względem wersji Bartóka. Pomimo że Bartók sam
transponował swój oryginalny zapis z h-moll do d-moll, Szekely ostatecznie wybrał fis-moll
w skali doryckiej jako najkorzystniejszy dla duetu skrzypce-fortepian. Ten drugi instrument
90. Walden, J. S., Sounding the soul..., str. 243
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za pomocą harmonizacji miarowych akordów rozłożonych w ćwierćnutach podtrzymuje rytm
tańca i jego charakterystyczną tendencję do czterotaktowych cykli falującego do przodu i do
tyłu tempa.
Po Tańcu z szarfą następuje w kolejna, nieco spokojniejsza według intencji Bartóka
część Pe loc. W tańcu tym kobieta kryguje się z przyjęciem męskich zalotów. Zalotnik robi
coraz ciaśniejsze koła i szturcha zaczepnie wybrankę przy akompaniamencie jej udawanej
dezaprobaty.

Przejście

attacca

podkreśla

wspólne

pochodzenie

obu

fragmentów

zarejestrowanych podczas badań etnomuzykologicznych w Igris. Również Pe loc
wykonywany był na flecie, co starał się podkreślić Szekely imitując dźwięk

furulyi za

pomocą flażoletów kwartowych. Pełna arabesek i zwiększonych sekund melodia tonowana
jest przez wyjątkowo surowy, delikatny akompaniament pedałowych ćwierćnut w parach
legato, sporadycznie i delikatnie zmieniających wysokość wraz z narastaniem (choć tylko do
mp) dynamiki. W Pe loc następuje najwyraźniejsza ingerencja Bartóka w charakter i tempo
utworu. Między tempem zarejestrowanym podczas badań (132), a proponowanym przez
kompozytora (90) w pierwszym wydaniu różnica wynosi aż 42 uderzenia, co w połączeniu
z oznaczeniem Andante i delikatną dynamiką zmienia taniec, z ognistego i zadziornego,
w pełen ulotności i egzotycznie intrygujący. Szekely z kolei przetransponował tę część
z Bartokowskiego h-moll do d-moll, choć warto zaznaczyć, że sama melodia wymyka się
z ram tradycyjnej harmonii zachodnio-europejskiej, opierając się raczej na jednej ze skal
arabskich, bądź cygańskich.
Buciumeana, czyli „taniec z Bucsum”, to kolejny przykład, gdy materiał melodyczny
służy Bartókowi jedynie jako inspiracja dla stworzenia nowego dzieła. Choć niemal bez
zmian zacytowana jest jest w nim melodia usłyszana w 1910 roku w miejscowości Bistra, 91
narzucone przez kompozytora metrum i proponowane tempo, a także długie appogiatury oraz
oznaczenie molto espressivo sprawiają, że buciumeana Bartóka jest raczej rzewną pieśnią, niż
porywistym tańcem. Jeszcze mocniej podkreśla to aranżacja Szekelyego, która rozpoczyna się
w C-dur, by przejść do oryginalnego A-dur w dodanej przez niego dramatycznej kulminacji,
gdzie pojawiają się także

arpeggia w formie przednutek

wzmacniające wyraz

czterotaktowych fraz. Synkopowany akompaniament fortepianu natomiast nawiązuje żywo do
formy akompaniamentu drugiego skrzypka w kapeli ludowej, ciągnącego miarowo trzy
harmoniczne struny przestrojone w skordaturze. W drugim członie tematu, od 10 taktu,
91. Ibid., str. 243
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w prawej ręce fortepianu pojawia się sekundowy ruch akordów. Ten pomysł rozwija Szekely
podczas dodanej modulacji, zagęszczając fakturę w tym silnie emocjonalnym fragmencie.
Taniec z Bucsum kończy serię spokojniejszych części, a po nim następuje
nieprzerwana seria tańców szybkich, które tworzą kolejno Poarga Românească, Mărunțel
i kończący taniec o nieokreślonym gatunku, zaczynający się od Piu Allegro w VI części.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na budowę całego cyklu. Z jednej strony zestawienie
w skali mikro przypomina dotychczas tradycyjnie kontrastujący dobór tańców w suicie, tutaj
znajdujący proste odzwierciedlenie w oznaczeniach kolejno Allegro moderato, Allegro,
Andante, Moderato, a następnie Allegro. Patrząc jednak szerzej można zauważyć, że po
czterech spokojniejszych (zwłaszcza w tempach podanych przez Bartóka) tańców następuje
seria trzech tańców szybkich, tworzących rozpędzający się, rozbudowany finał. Nawiązuje to
do charakterystycznej dla wykonawstwa muzyków romskich budowy utworu na zasadzie
lassu – fris, wolna – szybka, którą spotykamy na przykład w czardaszach.
Poarga Românească, czyli rumuńska polka, to dynamiczny taniec zbudowany na
sekwencji dwutaktowych motywów na 3/4 i taktu na 2/4. 4-taktowy wstęp fortepianu nadaje
żwawy ósemkowy rytm. Skoczność melodii staccato podkreślają dodane przez Bartóka
przednutki i sforzanda, a Szekely dodaje jeszcze ludowego blichtru poprzez wybrzmiewającą
w dwudźwiękach skrzypiec pustą strunę. Temat powtórzony jest dwukrotnie, za drugim
razem urozmaicony synkopowanymi podbiciami w partii fortepianu. Taniec utrzymany jest
w tonacji D-dur w silnej dynamice f-ff i przechodzi attacca w kolejną część – Mărunțel.
Szybki taniec – Mărunțel, tak jak poprzedzającą polkę, usłyszał Bartók w wykonaniu
młodego skrzypka w miejscowości Beius w 1910 roku. Jest to energiczna ludowa melodia
w rytmie dwudzielnym z silnie akcentowanymi mocnymi częściami taktu. Na trzy akcenty
w szorstkiej, dwudźwiękowej partii skrzypiec, odpowiada sforzando w synkopowanym
akompaniamencie

fortepianu.

Zróżnicowana

harmonizacja

w

drugim

powtórzeniu

przygotowuje nagłą zmianę tonacji. Wraz z nią pojawia się nowa, jeszcze szybsza melodia od
dźwięku e', pełna akcentów na drugą miarę i rozpisanych obiegników. Bez wytchnienia dąży
ona w narastającej ekscytacji i zagęszczającej się fakturze do energicznego zakończenia
w takcie 61.
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Utwór Bartóka przeznaczony był dla uczniów, w związku z czym jego pierwotna
fortepianowa wersja utrzymana jest na niezaawansowanym poziomie trudności. Jednak
zarówno sam Bartók, aranżując utwór na orkiestrę kameralną, jak i jego przyjaciel Szekely,
zauważyli w utworze ogromny potencjał estradowy. Choć opracowanie Szekelyego na
skrzypce i fortepian także nie stawia przed wykonawcami wyjątkowych wyzwań
technicznych, jego brawurowa efektowność sprawiła, że szybko na stałe zagnieździł się
wśród ulubionych miniatur wykonywanych przez praktycznie wszystkich największych
skrzypków epoki. Sam Bartók często wykonywał opracowaną wersję zarówno z Szekelym,
jak i z innymi wykonawcami. W 1930 roku wraz z Josephem Szigetim nagrali ją dla EMI
Classics. Nagranie to, w zestawieniu z kilkoma innymi źródłami, a przede wszystkim
nagraniem

archiwalnym

wykonania

samego

Bartóka,

wprawić

może

wykonawcę

analizującego tempa w utworze w konsternację. Porównując 6 źródeł:
- notatki Bartóka z badań plenerowych,92
- tempo matematycznie wynikające z czasu trwania wpisanego przez Bartóka do pierwszego
wydania,
- tempo z I wydania (Universal Edition, 1918),
- wydanie orkiestrowe z 1923 roku,
- nagranie fortepianowe Bartóka,93
- nagranie Bartóka z Szigetim z 1930 roku (EMI Classics, 1930),
można zauważyć, że poszczególne wersje różnią się nieraz diametralnie. Szekely z reguły
kopiuje oznaczenia tempa z wydania fortepianowego, tak więc Jocul cu bâtă oznaczona jest
tempem ćwierćnuty równym 80. tymczasem wszystkie pozostałe źródła sugerują intencję
kompozytora do wykonywania tego tańca szybciej. Rozpiętość sugerowanych temp
w przypadku wszystkich tańców wynosi przynajmniej 20 ćwierćnut na minutę, co określić
należy jako różnice diametralne. Poniższa tabela pozwoli uniknąć ślepego podążania za
zapisem Szekelyego, który można odbierać jedynie jako sugestię, nie zaś definitywnie jako
ściśle określone życzenie Bartóka.

92. Ibid., str. 255
93. odkryte w 1970 w Michigan przez prof. Tibora Szasza, nagrane 23 grudnia 1927 w Welte recordings Studio
w Nowym Jorku, niepublikowane
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Taniec

Jocul cu

Notes z
badań

Tempo z
czasu
trwania

Wydanie
Wydanie
Nagranie
Bartók i
fortepianowe orkiestrowe z fortepianowe Szigeti
z 1918 roku 1923 roku
Bartóka

=96

=100

=80

=104

=ca. 110

=94

=92

=94

=144

=134 (66)

=160 (80)

=172 (86)

bâtă
Brâul

(proporcjonalnie 72)

(metrum
zmienione)

Pe loc

=132

=106

=90

=116

=100-120

=94

Buciumeana

=138

=92

=100

=74

=ca.90

=ca.72

Poarga

=120-126

=142

=152

=132

=156

=146

=152/160

=132/160

=156/172

=132/160

Românească
Mărunțel

=138/160

=152/152

Tab. 5. Zestawienie temp w poszczególnych częściach
Tak więc przy wyborze tempa należy kierować się zarówno wskazówkami, jak
i własnym wyczuciem i smakiem, podobnie jak szukając właściwego stylu wykonawczego.
Ludowy charakter utworu pozwala grać surowo i ostro, jednocześnie pamiętając, że jest to
obecnie utwór z kanonu klasyki skrzypcowej i jako taki może być odbierany. Na przykład,
lekko niedokładne flażolety w Pe loc, mogą znakomicie imitować przedęcia furulyi, jednak
mogą zostać także odebrane jako techniczny brak precyzji. Wykonawca, szczególnie młody,
winien rozsądnie podejść do tego typu wyborów w Rumuńskich tańcach ludowych.
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3.5.1. Jean Sibelius
8 grudnia 1865 roku w miasteczku garnizonowym Hämeenlinna w Wielkim Księstwie
Finlandii, wchodzącym w skład Imperium Rosyjskiego, przyszedł na świat Johan Christian
Julius Sibelius – syn 44-letniego lekarza Christiana Gustafa i 24-letniej Marii Charlotty
z domu Borg. Para nadała synowi imię Johan na cześć wuja, Johana „Janne” Sibeliusa,
kapitana statku kupieckiego. Mały Johan odziedziczył po krewnym wizytówki, na których
zgodnie z panującą modą widniała francuska wersja imienia. W ten sposób Johan „Janne”
Christian Julius stał się w przyszłości znany jako Jean Sibelius.94
Doktor Sibelius zmarł na tyfus w 1968 roku pozostawiając po sobie pokaźne długi,
oraz ponownie ciężarną wdowę, która zmuszona była wyprzedać majątek i przeprowadzić się
z dziećmi do domu matki. Tam mały Johan wychowywał się w kobiecym środowisku, mając
za jedyny męski wzorzec wujka Pehra, który, sam interesując się muzyką, zachęcał chłopca
do artystycznego rozwoju, kupując mu m.in. pierwsze skrzypce.95
Wczesnych kontaktów z muzyką młody Johan doświadczał słuchając grającej na
pianinie matki i uczestnicząc w letnich koncertach w nadmorskiej miejscowości Lovissa,
gdzie spędzał wakacje z rodziną. Już jako czterolatek zasiadał do pianina próbując budować
akordy i naśladować zasłyszne melodie. Wykazywał się niezwykłą wyobraźnią także podczas
rysowania i zabaw z przyjaciółmi. Choć pierwszym językiem matki był szwedzki, w 1874
roku Johan zapisany został do fińskojęzycznej szkoły w Hämeenlinna, gdzie kontynuował
naukę.96
Otrzymane od wuja skrzypce szybko skupiły uwagę młodego ucznia, a jego nauki
podjął się miejscowy muzyk – Gustaw Levander. Szybkie postępy, zawdzięczane słuchowi
absolutnemu, pozwalały Johanowi na występy w amatorskich zespołach. W cieniu rozwoju
skrzypcowego pojawiły się też pierwsze autorskie kompozycje Johana - Vattendroppar
(„Krople deszczu”) z 1881 roku i trio z 1883.97
Rok 1882 był szczególny w historii rozwoju fińskiej kultury muzycznej. W tym
samym czasie dwaj czołowi konkurujący muzycy, Martin Wegelius i Robert Kajanus, założyli
94. Childhood 1865-1881, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People, Finnish Club of
Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/index.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
95. Goss, G., Sibelius: A Composer's Life and the Awakening of Finland, University of Chicago Press, Chicago,
2009, str. 53
96. Childhood 1865-1881, w: Sibelius: The Man...
97. Music becomes a serious pursuit 1881–1885, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish
People, Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_musiikkiharrastus.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
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w Helsinkach odpowiednio Instytut Muzyki i pierwszą fińską orkiestrę Helsińskiego
Towarzystwa Muzycznego. Wśród adeptów Instytutu wkrótce pojawił się także Jean Sibelius,
który porzucił podjęte w 1985 roku studia prawnicze, by na dobre zająć się muzyką. Jego
pierwszym kierunkiem była gra na skrzypcach pod okiem Mitrofana Wasiljewa, w której
odnosił niemałe sukcesy, wystepując czterokrotnie jako solista z orkiestrą w 1886 roku,
m.in. w koncercie Davida. Lekcje teorii i kontrapunktu z założycielem Intytutu –
Wegeliusem, przeradzały się stopniowo w naukę kompozycji, podczas gdy kariera Sibeliusasolisty powoli wyhamowywała. Marzenia o międzynarodowej sławie skrzypka ostatecznie
porzucił około 1890 roku, gdy pisał ze smutkiem:
„Moją tragedią było pragnienie zostania słynnym skrzypkiem za wszelką cenę. Od
momentu, gdy miałem 15 lat, grałem na moich skrzypcach praktycznie od rana do nocy.
Nienawidziłem pióra i tuszu – niestety wolałem trzymać elegancki smyczek. Moja miłość do
skrzypiec trwała dość długo i bardzo bolesnym przebudzeniem było przyznanie, że
przygotowania do wymagającej kariery wirtuoza rozpoczęły się zbyt późno.”(tłum. autora)98
Jednocześnie ze stopniowym regresem kariery skrzypcowej Sibeliusa rozwijała się
niezwykle prężnie działalność Sibeliusa-kompozytora. Lekcje z Wegeliusem, a także nauka
i przyjaźń z Ferruccio Busonim, pozwoliły Sibeliusowi ukończyć studia w Helsinkach
w aurze najbardziej obiecującego kompozytora fińskiego młodego pokolenia i z pokaźnym
grantem finansowym na dalsze studia w Berlinie, które podjął w 1889 roku.
Rok spędzony w Berlinie minął pod znakiem wielu muzycznych przeżyć, których
dostarczyły regularnie odwiedzane przez Sibeliusa koncerty m.in. filharmoników berlińskich,
kwartetu Joachima, a także wydarzenia operowe i te w ramach Historische Klavierabend.
Same studia u Alberta Beckera przytłaczały Sibeliusa niezmierzoną ilością ćwiczeń
technicznych i kontrapunktycznych. Choć bez wątpienia potrzebne, zabiły na wiele miesięcy
twórczą radość młodego kompozytora. Konserwatywna atmosfera w rządzonej przez
„Żelaznego Kanclerza” - Otto von Bismarcka stolicy również była dla artysty dość
przytłaczająca.99
Sibelius nie chciał wracać do Berlina i po wakacjach w Finlandii planował wyjazd do
Wiednia. Rozkwit romansu i sekretne zaręczyny z siostrą przyjaciela - Aino Järnefelt, nieco
opóźniły realizacje planu, w związku z czym kompozytor nie zdołał dostać się do
wiedeńskiego Konserwatorium, koniec końców decydując się na prywatne lekcje u Roberta
98. Kaufman, S., Everybody's music, Columbia Broadcasting System, Thomas Y. Crowell Company, 1938, str.
218
99. Studies in Berlin 1889-1890 , w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People, Finnish
Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_opinnot_berliini.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
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Fuchsa i Karla Goldmarka. Współpraca z nimi była bardzo udana, a młody kompozytor
chłonął kolejne wpływy, na czele z muzyką Antona Brucknera, którego twórczość wywarła na
nim szczególne wrażenie. Wraz z zawieraniem nowych przyjaźni, życie towarzystkie
w Wiedniu wciągnęło Sibeliusa z pełną mocą, doprowadzając z czasem do problemów
zarówno finansowych, spowodowanych rozrzutnością i hazardem, jak i zdrowotnych, które
zakończyła operacja usunięcia kamieni żółciowych. Pobyt w drogiej lecznicy ostatecznie
zrujnował finanse artysty, a na jego powrót do Finlandii pieniądze zebrać musiała rodzina.100
Po powrocie do ojczyzny i uporządkowaniu spraw finansowych przyszedł czas na ślub
z Aino Järnefelt, który odbył się w 1892 roku. W tym samym roku gwiazda Sibeliusa
rozbłysła jasno za sprawą wielkiego utworu symfonicznego Kullervo, nad którym pracował
intensywnie od ponad roku. Dla budzącego się w Finach ducha narodowego, monumentalne
dzieło wokalno-instrumentalne w języku narodowym, oparte na zbiorze opowieści ludowych
Kallevala, stało się czymś specjalnym. Młodzi państwo Sibelius wkrótce zamieszkali
w Helsinkach i doczekali się trzech córek.101 Kompozytor spędzał teraz wiele czasu
z przyjaciółmi - Robertem Kajanusem i Akseli Gallen-Kalelą, którą to grupę wolnomyślicieli
nazywano „Sympozjonem”. W twórczości Sibeliusa silny stał się wpływ wagnerowski,
szczególnie poparty wizytą na festiwalu w Bayreuth w 1894 roku.
Sukces sztuki Król Christian II i kolejnych utworów sprawiły, że około 1898 roku
międzynarodowa kariera Sibeliusa zaczęła wreszcie nabierać rozmachu. Podpisał pierwszy
międzynarodowy kontrakt wydawniczy z firmą Breitkopf & Hartel i na przestrzeni kolejnych
kilku lat coraz częściej podróżował po Europie jako dyrygent, podczas gdy dzieła, takie jak II
Symfonia, podbijały serca publiczności od Moskwy po Chicago. W samej Finlandii zaś
narastało niezadowolenie z powodu represji ze strony carskich władz. Znalazło ono
odzwierciedlenie także w utworach Sibeliusa, szczególnie pełnej protestu Pieśni Ateńczyków,
a autor zaczął funkcjonować jako narodowy autorytet, szczególnie po napisaniu poematu
symfonicznego Finlandia, budzącego w krajanach ducha patriotyzmu. Pomimo coraz
większych sukcesów, jego życie miało jednak także ciemniejszą stronę. W 1900 roku zmarła
najmłodsza córka kompozytora, a on sam regularnie wpadał w długi i ciągi alkoholowe.102
100. Studies in Vienna 1890-1891, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People, Finnish
Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_opinnot_wien.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
101. Kullervo and the wedding 1891-1892, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People,
Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_kullervo.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
102. A child's death, and international breakthrough, 1900-1902 , w: Sibelius: The Man, w: The Electronic
Memory of Finnish People, Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_lapimurto.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
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Sytuację życiową Sibeliusa uratowała przeprowadzka do domu nad jeziorem Tuusula,
nazwanego na cześć małżonki „Ainola”. Parze urodziła się kolejna córka, a rosnące
zainteresowanie twórczością kompozytora poprawiło nieco ich sytuację finansową.
Największym sukcesem cieszył się Valse Triste, który podbił serca słuchaczy na całym
świecie. Sibelius koncertował w Finlandii, Włoszech, Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji
i Niemczech, poznając najwybitniejszych twórców epoki, w tym Gustawa Mahlera i Claude'a
Debussy'ego. Powrót do hojnie zakrapianego szampanem trybu życia w 1907 roku, wkrótce
zagroził zdrowiu i życiu kompozytora. W 1908 roku, po ratującej życie operacji usunięcia
guza z krtani i rekonwalescencji w Berlinie, Sibelius w końcu postanowił rzucić palenie
i alkohol.103
Odmiana ta bardzo pozytywnie wpłynęła na życie rodzinne Sibeliusów. Mógł teraz
poświęcić się pracy twórczej i artystycznym rezydencjom w stolicach Europy, choć często
silna krytyka jego dzieł pogłębiała cykliczne okresy jego zimowych depresji. Ciągłe wzloty i
upadki, od niekończących się owacji po druzgocące opinie w gazetach, sprawiły także, że od
1913 roku ręce Sibeliusa coraz mocniej drżały podczas występów. Nie przeszkodziło mu to w
udanej podróży artystycznej do Stanów Zjednoczonych, gdzie zyskał ogromną popularność.
Plany szybkiego powrotu na Nowy Kontynent padły wraz ze strzałami w Sarajewie,
otwierającymi I wojnę światową.104
Lata wojny spędzone w Finlandii nie zagrażały bezpieczeństwu Sibeliusów, jednak
odcięcie od europejskich przychodów postawiło ich na skraju bankructwa. Jean zmuszony był
pisać na zamówienie lokalnych wydawnictw, co nie zaspokajało jego artystycznych potrzeb.
Trzy lata bez wyjazdów, w izolacji od znajomych, sprawiły, że pociąg do alkoholu powrócił
ze zdwojoną siłą. Na domiar złego rewolucja październikowa doprowadziła do wybuchu
w Finlandii wojny domowej, potęgując lęki i depresję Sibeliusa. W 1918 roku artysta był na
skraju wytrzymałości, rozważając samobójstwo i chudnąc 20 kilogramów. Koniec wojny
przyszedł w samą porę, a w wyzwolonym kraju status kompozytora urósł do rangi
narodowego wieszcza, pozwalając mu na ponowne podbijanie muzycznego świata.
Kolejne 10 lat, to stopniowe wychodzenie z długów, wyznaczające drogę od nędzy do
bogactwa, a także cyklicznie powtarzajacy się schemat artystycznych podróży pełnych
alkoholowych libacji i tygodni wytężonej pracy kompozytorskiej. Od 1922 roku Sibelius
103. The first years in Ainola 1904-1908, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People,
Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_ainola.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
104. Inner voices 1908-1914, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People, Finnish Club
of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_sisaisia_aania.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
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działał także aktywnie w przeżywającym renesans w Finlandii ruchu wolnomularskim.105
Alkoholizm udało mu się przezwyciężyć ponownie dopiero w 1927 roku. W tym też
czasie jego aktywność zawodowa zaczęła stopniowo zamierać. Nie zmienia to faktu, że
w latach 30-tych był najbardziej cenionym żyjącym kompozytorem w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Zwieńczeniem jego twórczości miała być
VIII Symfonia, nad którą pracę rozpoczął w 1928 roku, a której premierę przesuwał z roku na
rok. Sibelius wiódł spokojne życie w Ainoli, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi oraz
pracując nad nową symfonią i opracowaniami istniejących utworów. Coraz rzadziej pojawiał
się publicznie, choć jego kolejne jubileusze celebrowane były uroczyście na całym świecie.
Gdy w 1939 roku wybuchła wojna z ZSRR, Sibelius patriotycznie odmówił
skorzystania z azylu za granicą, przenosząc się wraz z rodziną między Helsinkami a Ainolą.
Pomimo licznych prób, nie udało mu się dokończyć VIII Symfonii, której rękopisy ostatecznie
spalił w 1945 roku, wyzwalając się spod nieznośnego ciężaru oczekiwań. Kolejne lata spędzał
w zaciszu domowego ogniska, czytając i kontemplując naturę, czasem komponując i rzadko
przyjmując
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i miedzynarodową estymą.106 Sibelius dożył w Ainoli sędziwego wieku 92 lat, umierając 20
września 1957 roku.
Twórczość Jeana Sibeliusa tworzy bezcenny skarbiec muzyki klasycznej, zawierający
światowe przeboje orkiestrowe, takie jak Valse triste, czy Finlandia, a także najczęściej
nagrywany koncert skrzypcowy XX wieku oraz szeroki wachlarz gatunków, od krótkich
salonowych utworów, po jeden z nawyżej cenionych i popularnych cykli symfonicznych
w historii.
Fiński kompozytor napisał większość swych utworów w okresie pięciu dekad
pomiędzy początkiem lat 80-tych XIX wieku a końcówką lat 20-tych XX wieku. Jego styl
kompozytorski w tym długim czasie przeszedł różne fazy rozwoju, od pierwszych wprawek
w stylu klasyków wiedeńskich, poprzez narodowy romantyzm, swoisty neoklasycyzm
i ekspresjonistyczno-impresjonistyczną estetykę, aż do krystalizacji myśli symfonicznej
w późniejszym etapie twórczości. Lista jego kompozycji obejmuje m.in. 7 symfonii, symfonię
chóralną Kullervo (Kalevala), 13 poematów symfonicznych (w tym najpopularniejsze
105. The last masterpieces 1920-1927, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic Memory of Finnish People,
Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_viimeiset.htm, pobrano dnia: 21.06.2015 r.
106. The war and the destruction of the eighth symphony 1939-1945, w: Sibelius: The Man, w: The Electronic
Memory of Finnish People, Finnish Club of Helsinki
http://www.sibelius.fi/english/elamankaari/sib_kahdeksannen_tuhoaminen.htm , pobrano: 21.06.2015 r.
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Finlandia, Oceanidy i Tapiola), koncert skrzypcowy, muzykę do sztuk teatralnych, 4 kwartety
smyczkowe (w tym Voces intimae), 14 zbiorów pieśni, około 120 miniatur fortepianowych
i wiele innych.107

3.5.2. Berceuse op.79 nr 6
Jako wykształcony skrzypek, Sibelius początkowo chętnie tworzył na doskonale
znany sobie instrument. Wśród jego wczesnych, studenckich kompozycji znajduje się około
40 utworów skrzypcowych bez opusu, w tym dwie sonaty i dwie suity. Jedynie Romance
i Epilogue z tego okresu zostały docenione przez kompozytora nadaniem numeru (Op.2) po
późniejszych poprawkach. Co ciekawe, poza skomponowaniem jednego z opus vitae
– Koncertu d-moll na skrzypce i orkiestrę, Sibelius po zarzuceniu kariery skrzypcowej
w 1890 roku, niemal całkowicie odwrócił się od swojego instrumentu, unikając pisania na
skrzypce przez ponad 20 lat. Dopiero w czasie wojny, zmuszony został do tego przez wzgląd
na warunki ekonomiczne, co zaowocowało w latach 1915-1929 prawie trzydziestoma (29)
miniaturami na skrzypce i fortepian.
Miniatury instrumentalne Sibeliusa są często surowo oceniane przez muzykologów,
jako odstające poziomem artystycznym od jego wielkich dzieł symfonicznych i, co gorsza,
pisane wyłącznie z pobudek materialnych. W przypadku utworów na skrzypce z fortepianem
ocena taka byłaby daleko krzywdząca. Fakt, że nie znajdują się w repertuarze recitalowym
w jednym szeregu z kompozycjami Wieniawskiego, Sarasate i Kreislera, można wytłumaczyć
w dwójnasób. Po pierwsze, Sibelius nie spopularyzował ich osobiście jako wykonawca. Po
drugie, materiały nutowe były przez wiele lat trudno osiągalne a ich wydawnictwa
niewznawiane, przez co wiedza o ich istnieniu nawet nie docierała do kolejnych pokoleń
skrzypków.108 Mimo tego dziwić może pomijanie przez muzyków tej ciekawej części
twórczości Sibeliusa. Przecież, nawiązując do Veijo Murtimaeki, wiele z nich jest
wartościowa niemniej od najbardziej chyba znanego Romansu op. 70/2. Ich różnorodność
również jest imponująca. Można podzielić je na sześć kategorii: liryczne, inspirowane
folklorem, impresje, formy klasyczne, wirtuozowskie tańce i figuracyjne. Na potrzeby
107. Dahlström, F., Hepokoski, J., WORKS, w: Sibelius, Jean, w: Grove Music Online, 2001.
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000043725, pobrano: 22.06.2015 r.
108. Murtimaeki, V., Sibelius and the miniature, w: Grimley, D. (red.), Cambridge Companion to Sibelius,
Cambridge University Press, 2004, str. 140-149
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przewodu wybrane zostały dwie miniatury: liryczne Berceuse op. 79/6 i wirtuozowska
Mazurka op. 81/1, jako reprezentatywna próba stylistyki miniatur Sibeliusa.
Zbiór miniatur na skrzypce i fortepian op. 79 to cykl utworów napisanych w latach
1915-1917, a wydanych w 1922 roku przez wydawnictwo „Wilhelm Hansen” z Kopenhagi.
W skład cyklu wchodzi sześć miniatur: Souvenir, Tempo di menuetto, Danse caractéristique,
Sérénade, Tanz-Idylle oraz Berceuse.
Berceuse (Kołysanka) op.79 nr 6 to krótka, około dwuminutowa kompozycja,
utrzymana w tonacji cis-moll. 32-taktowy utwór w metrum 6/8 oznaczony jest spokojnym
tempem Andantino. Rozpoczyna się dwutaktowym wstępem, prezentującym skondensowaną
kwintensencję rytmiki, harmoniki i melodyki miniatury. Rytmika akompaniamentu opiera się
na kołyszącym rytmie ósemkowym, będącym zarazem rozłożonymi akordami, które poprzez
częste zastosowanie funkcji nonowych tworzy bogate podłoże harmoniczne. Opadający
motyw melodyczny na koniec taktu będzie wielokrotnie powtarzał się w partii skrzypiec.

ryc. 10. Sibelius – Berceuse, wstęp fortepianu. Sibelius wykorzystuje harmonicznie
wszystkie 7 naturalnych stopni gamy E-dur.
Melodia skrzypiec, rozpoczynająca się w takcie 3, oparta jest na prostym schemacie.
Dwukrotnie unosi się w pochodach sekundowych, by następnie opaść. Oryginalne brzmienie
zyskuje dzięki ciekawej konstrukcji rytmicznej omijającej mocne części taktu oraz
sekstowych przednutkach imitujących łkanie. Nastrój, na przemian optymistyczny
i pesymistyczny, wraz z wznoszącą i opadającą melodią, podkreśla harmonia z wtrąconą do
molowego akordu toniki VI st. dominantą nonową w taktach 7-8.
Powtórzony temat zamyka ulotna kadencja z zawieszeniem przy skoku na dźwięk e'''',
zakończona fermatą na kresce taktowej. W takcie 17 pojawia się w skrzypcach nowy materiał
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– rozłożony akord arpeggio i opadające appoggiatury. Pełen wzruszenia nastrój podkreślony
jest niebanalną serią harmonicznych wtrąceń z alteracjami w partii fortepianu. Kompozytor
jeszcze raz przeplata oba tematy, tym razem łącząc je analogiczną kadencją bez fermaty
i kończy utwór zanikającym flażoletem.
Dynamika utworu oscyluje w granicach mp, jedynie na koniec zamierając w pp. Nie
oznacza to jednak dynamicznej stagnacji. Wręcz przeciwnie, kompozytor „ożywia” niemal
każdy dźwięk, nadając im kierunek za pomocą graficznych znaków crescendo i diminuendo.
W połączeniu z pauzami w partii skrzypciec na większości mocnych części taktu, sprawiają
one, że utrzymanie długiej frazy staje się wyzwaniem dla wykonawcy. Niecodzienny układ
dźwięków w taktach 17-20 wymaga twórczego podejścia do aplikatury, tym bardziej biorąc
pod uwagę łączenia dwóch najwyższych strun, które wykorzystać można do urozmaicenia
interpretacji. Decydującym elementem jednak pozostają w utworze walory brzmieniowe,
których wykorzystanie zależy od umiejętności technicznych (wibrato, prowadzenie smyczka)
i wrażliwości muzycznej (interpretacja, aplikatura) wykonującego.

3.5.3. Mazurka op. 81 nr 1

Podobnie jak opus 79, również op.81 tworzą miniatury z okresu I wojny światowej.
Sibelius zmuszony był pisać drobne utwory kameralne ze względów finansowych, gdyż
środki finansowe z kontynentu nie docierały do Skandynawii, a miejscowe orkiestry
ograniczały działalność. W tym przypadku z konieczności wyniknął znakomity rezultat
w postaci pięciu czarujących miniaturowych dzieł: Mazurka, Rondino, Valse, Aubade
i Menuetto, wydanych przez R.E. Westerlunda w Helsinkach. Mazurka to pierwsza z nich,
napisana w 1915 roku. Zdaniem Veijo Murtimaeki, jest to być może najlepsza z salonowych
i popisowych miniatur Sibeliusa.109
Formę mazurka zaczerpnął Sibelius z tradycji miniatury romantycznej. Mistrzem
i największym popularyzatorem mazurków był Fryderyk Chopin. W gatunku tym tworzyli
także kompozytorzy rosyjscy (Skriabin, Glinka, Czajkowski, Borodin, Bałakiriew), czescy
(Smetana, Dvořak, Martinu), francuscy (Debussy, Ravel, Offenbach, Delibes) i oczywiście
polscy. Mazurek to stylizowana forma tańca, opierająca się na trzech ludowych tańcach
polskich – mazurze, kujawiaku i oberku. Choć różnią się charakterem i agogiką, ich wspólną
cechą jest metrum trójdzielne, dające pole do subiektywnej wypowiedzi twórczej
109. Ibid., str. 150
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charakterystycznych i melodycznej inwencji własnej. Wykorzystywanie form tańca
stylizowanego w sztuce skrzypcowej stało się w epoce wirtuozów wdzięcznym nośnikiem dla
technicznych popisów wykonawcy. Chętnie sięgali po nie tacy skrzypkowie-kompozytorzy,
jak m.in. Wieniawski, Lipiński, Sarasate czy Hubay. Niezrealizowanym marzeniem Sibeliusa
pozostało dołączenie do nich w „galerii sław” światowej wiolinistyki. Lata nauki pozwoliły
mu jednak poznać znakomicie technikę gry na tym instrumencie i dołożyć swoją cegiełkę do
budowania repertuaru miniatur wirtuozowskich.
94-taktowy utwór zbudowany jest na prostej konstrukcji A-B-A-B-A, gdzie A oparte
jest na spokojniejszym rytmie przypominającym mazura w tonacji d-moll, B natomiast jest
skocznym i energicznym fragmentem łączącym cechy oberka i walca w jednoimiennej tonacji
D-dur.
Już otwierająca utwór kadencja sugeruje, że Mazurka jest utworem popisowym. Po
wstępie pojawia się temat wykorzystujący dwudźwięki i pizzicato. Liryczne appogiatury
uzupełnia charakterystyczny rytm mazura z akcentami na trzecią miarę (ryc. 11).

ryc. 11. Sibelius – Mazurka, takty 4-5. Charakterystyczny rytm mazura.

Uwagę zwracają niecodzienne, trzytaktowe frazy. Po trzech z nich następuje krótki
łącznik o odmiennym charakterze scen baletowych, uzyskanym przez pochód skocznych
ósemek w skrzypcach i fortepianie oraz trzykrotnie powtórzoną figurą z akcentowaną drugą
miarą. Kolejna drobna kadencja przygotowuje powtórzenie tematu, tym razem w dynamice
piano i rzadszej fakturze. W 30 takcie, po jednotaktowym doprowadzeniu dynamicznym,
pojawia się drugi temat. Jest on opatrzony adnotacją forte energico, a jego wigor podkreśla
duży skok interwałowy i sforzando. Tematowi towarzyszy zmiana materiału rytmicznego
w akompaniamencie, z prostych akordów ćwierć- i półnutowych na pasaże unoszących się
ósemek z akcentem na trzecią miarę w lewej ręce. Dwutaktowe „fajerwerki” przypominające
oberka uzupełnia szęściotaktowy fragment w melodyce bardziej wiedeńskiej, salonowej,
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w którym skrzypce dialogują z imitującym fortepianem. Repetycja zdania muzycznego
angażuje kolejne wirtuozowskie elementy skrzypcowe przechodząc w łącznik, po którym
powraca pierwszy temat. Sibelius urozmaica go, przenosząc na chwilę melodię do partii
fortepianu przy wznoszącym się na strunie G akompaniamencie skrzypiec. Po ponownym
pokazie obu tańców, utwór kończy się w stylu brawurowym, akordem tonicznym w dynamice
forte.
Mimo że Mazurka trwa niespełna 3 minuty, wykonawcy przyjdzie zmierzyć się na ich
przestrzeni ze sporym nagromadzeniem trudności technicznych. Pierwsza z nich to
zastosowanie bardzo szerokiego ambitusu, od G po a''', a co za tym idzie, obecność dużych
skoków interwałowych. W takcie drugim pojawia się skok z dźwięku e na a''' właśnie.
Czynnikiem zwiększającym jeszcze wyzwanie jest połączenie obu dźwięków łukiem. Należy
zastanowić się, czy Sibelius chciał użyć flażoletu (czego nie zapisał) na strunie A, czy może,
co sugeruje dynamika forte, normalnego dźwięku na strunie E. W zależności od
rozstrzygnięcia wykonawcy, pozostają nam do wyboru cztery podstawowe rozwiązania,
prezentowane poniżej:

ryc. 12. Takty 1-2. Propozycje aplikatury
Rozwiązanie I nie osłabia nuty flażoletem i pozwala uniknać skoku smyczka przez
wszystkie struny, kolejne pozwala na zagranie nut na sąsiadujących strunach, jednak
z flażoletem. Oba wykorzystują 3 struny (G, D, A lub E). Rozwiązanie III pozwala utrzymać
intensywną barwę struny G, a poprzez zastosowanie flażoletu połączenie z kolejnym
dźwiękiej cis' na strunie A. Sposób czwarty daje fizycznie najkrótszą odległość między
dźwiękami, wymaga jednak przejścia przez wszystkie struny. Każdy z nich ma swoje
teoretyczne wady, lecz znalazłby zapewne swoich zwolenników. Wybór między brawurowym
skokiem a bezpieczniejszym flażoletem czeka nas także w takcie 38 i po chwili w 40 (ryc.12).
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ryc. 12. Takty 38-40. Nagromadzenie środków wirtuozowskich.
Powyższy fragment skupia w sobie wszystkie natrudniejsze elementy dzie ła. Po
wspomnianym połączeniu rejestrów następują akordy pizzicato i arco, wymagające techniki
pozwalającej utrzymać układ smyczka w prawej ręce. Skomplikowane są też w ręce lewej
przez specyficzny układ kwint. Trudności techniczne uzupełniają dwudźwięki i zróżnicowana
artykulacja.

3.6.1. Maurice Ravel
Wiosną 1874 roku Joseph Ravel, naturalizowany szwajcarski inżynier mieszkający
w Paryżu, podczas prac kolejowych w Hiszpanii poznał i wkrótce poślubił Baskijkę – Marię
Eluarte. Joseph był cenionym inżynierem i jednym z prekursorów automobilizmu.
W młodości wykazywał spore zdolności muzyczne, przez szereg lat uczęszczając do
genewskiego Konserwatorium, gdzie zdobył nawet pierwszą nagrodę za grę na fortepianie.
Talenty i zainteresowania konstruktorskie sprawiły jednak, że został wynalazcą, konstruując
nawet prototyp silnika. Uzdolnienia muzyczne, a także kreatywność i zamiłowanie do
konstrukcji odziedziczył jego piewszy syn, Jean-Maurice, znany jako Maurice Ravel.
Maurice urodził się 7 marca 1875 roku w Ciboure, baskijskim miasteczku u stóp
Pirenejów, skąd pochodziła jego matka. Choć już po paru miesiącach rodzina przeniosła się
do Paryża, Maurice do końca życie identyfikował się z miejscem narodzin i wracał do niego
myślami. To tam wyrosło w nim zamiłowanie do folkloru, muzyki hiszpańskiej, a przede
wszystkim wszechobecnego rytmu, który miał stać się w przyszłości centralnym elementem
jego twórczości.110
W skromnym aparatamencie przy Montmartre w Paryżu znalazło się miejsce dla
fortepianu, na którym grywał Ravel senior. Mały Maurice wykazywał wielkie
zainteresowanie muzyką i często towarzyszył ojcu, który z radością dostrzegł talent syna.
W wieku siedmiu lat przyszedł czas na naukę pod okiem profesjonalisty. Nauczycielem
Maurica został Henri Ghys, kompozytor popularnego wówczas utwory Amarylis. Uczeń, choć
zdolny, nie należał do „cudownych dzieci”. Jego rozwój był zbilansowany, a stałe postępy
110. Goss, M., Bolero: the life of Maurice Ravel, Tudor Publishing Company, Nowy Jork, 1945, str. 15-19
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sprawiły, że po paru latach zaczał uczęszczać również na lekcje harmonii z myślą
o muzycznej karierze. Nowy przedmiot całkowicie pochłonął Maurice'a, który zaczął
przynosić na zajęcia pierwsze kompozycje w formie wariacji. W 1889 roku obaj nauczyciele
uznali, że adept gotowy jest do egzaminów do Konserwatorium Paryskiego, które pomyślnie
przeszedł. Maurice rozpoczął naukę w przygotowawczej klasie fortepianu Eugène'a
Anthiôme'a.111
W 1891 roku, po zwycięstwie w uczelnianym konkursie (pierwszym i ostatnim takim
sukcesie w pianistycznej karierze Ravela), przeniesiony został do prestiżowej klasy CharlesaWilfrieda de Bériot, syna legendarnego skrzypka Charlesa-Augusta. Tam zaprzyjaźnił się
z

Ricardo

Viñesem
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nawiązał

wiele

innych

wartościowych

znajomości,

m.in. z kompozytorem i pianistą Erikiem Satie. Mimo regularnych postępów Maurice nie
potrafił jednak wytrzymać poziomu rywalizacji i 1895 roku opuścił Konserwatorium,
porzucając nadzieję na solistyczną karierę. Jednocześnie

postanowił

poświęcić

się

kompozycji, pisząc Menuet antique, Habanerę i Un grand sommeil noir and D'Anne jouant
de l'espinette, by powrócić w 1897 roku w mury uczelni, już jako student kompozycji
w klasie Gabriela Fauré. Brak nagród w konkursach fugi i kompozycji sprawił, że od 1901 do
1903 roku pozostawał w klasie tylko jako słuchacz. Ta porażka była jednak niczym przy
pięciokrotnym staraniu się o nagrodę Prix de Rome. Gdy za ostatnim razem Ravel osiągnął
limit wiekowy, a jego praca odrzucona została w rundzie eliminacyjnej, wybuchł prawdziwy
skandal. Za Mauricem wstawili się muzycy i prasa, a nawet chłodni dotychczas krytycy,
zauważając jednocześnie, że wszyscy nagrodzeni reprezentowali klasę Lenepveu – jednego
z jurorów. Ravel wszakże nie był już postacią anonimową, kilka jego utworów (Jeux d'eau,
Kwartet smyczkowy) prezentowanych było podczas prestiżowych koncertów Narodowego
Towarzystwa. Żaden z konkurentów nie miał na koncie takich osiagnięć. Opinii publicznej
nie umknął również fakt złych relacji buńczucznego studenta z konserwatywnym rektorem
Dubois, który w wyniku „Afery Ravela” ustąpił ze stanowiska na rzecz bardziej otwartego
Fauré.112
Rozgłos i wsparcie wpływowych przyjaciół, rodziny Godebskich, przyniosły Ravelovi
zamówienia na kolejne utwory i kontrakt wydawniczy z Durandem. Stał się także bywalcem
salonów i kawiarni, gdzie wraz z grupą artystów i myślicieli nazywanych „Les Apaches”
dyskutował o kierunkach rozwoju sztuki współczesnej. Jego założenia stylistyczne, jak
111. Ibid., str. 22-25
112. Kelly, B., Ravel, (Joseph) Maurice, w:.Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000052145, pobrano: 4.05.2018 r.
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i środki wyrazu, często porównywane były do Debussy'ego. Choć Ravel szczerze i oficjalnie
podziwiał starszego kolegę, uważał siebie raczej za prekursora, niż za naśladowcę, co stało
się obiektem publicznej polemiki ze strony paryskiej krytyki muzycznej, doprowadzając do
chłodnych relacji między kompozytorami.113
Rok 1907 w Paryżu to czas wielkich zmian w kulturze i sztuce. Manifest kubistyczny,
czy wysyp klubów tanecznych, podziągnęły za sobą rewolucję w modzie i estetyce. Nie
zawsze publiczność była na te rewolucje przygotowana. Wykonanie Historii naturalnej
Ravela spotkało się z wielkim oburzeniem, głównie z powodu radykalnego tekstu.
Prowokacyjną reakcją kompozytora było powtórne wykonanie całego dzieła. Ravel,
zmęczony ciągłą walką ze stronnictwem Scholi Cantorum wewnątrz Société Nationale,
powołał do życia w 1909 roku nowe Niezależne Towarzystwo Narodowe, promujące muzykę
współczesną.114
W tym czasie uwaga kompozytora skupiła się także na synkretycznych sztukach teatru
i baletu. Ukończenie L'heure espagnole zbiegło się w czasie ze śmiercią ojca. W 1909 roku na
zamówienie Diagilewa Ravel zaczyna pisać Dafnis i Chloe dla Baletów Rosyjskich, przy
okazji poznając Strawińskiego, z którym połączy go wieloletnia przyjaźń i współpraca. Na
potrzeby baletu przekomponował również fortepianowe Ma mère l'oye i Valses nobles et
sentimentales. Premiera Dafnis i Chloe w 1912 roku przeszła jednak, w porównaniu do
Ognistego ptaka i Święta wiosny Strawińskiego czy Peleasza i Melizandy Debussy'ego, bez
większego echa, powodując pierwszy kryzys twórczy u Ravela, który trwał do końca 1913
roku.115
Kiedy powrócił do komponowania, w trakcie pracy nad triem fortepianowym zastał go
wybuch wojny. Kierowany poczuciem obowiązku patriotycznego, niemal 40-letni
kompozytor poczynił starania o przyjęcie do wojska. Z przyczyn zdrowotnych przydzielono
mu obowiązki kierowcy ciężarówki, które wśród wielu niebezpieczeństw pełnił do 1916 roku,
kiedy chory na dezynterię trafił do szpitala w Paryżu. Podczas rekonwalescenji dotarła do
niego smutna wieść o śmierci ukochanej matki. Trauma wojenna i utrata najbliższej w życiu
osoby mocno odbiły się na kondycji psychicznej i fizycznej Ravela. Przyjaciół utraconych na
froncie uczcił, pisząc cykl Nagrobek Couperina. Z dalszej pracy twórczej na dwa lata
wykluczyła go depresja i bezsenność, a także łagodniejsza forma grypy „hiszpanki”
i podejrzenie zapalenia płuc. Dopiero wyjazd z Paryża na wieś pozwolił mu powrócić do
113. Ibid.
114. 1907, w: The life of Maurice Ravel: Story of a life, kronika, Maurice Ravel Foundation, 2018
http://www.fondationmauriceravel.com/en/timeline-en/, pobrano: 4.05.2018 r.
115. Kelly, B., Ravel, (Joseph) Maurice, w:.Grove Music Online, 2001
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pisania. Jego twórczość nie była już taka sama, wyczuwalna stała się w niej szorstkość
i ironia, a czasem przytłaczająca samotność. Pierwszym utworem w tym stylu, stał się La
valse – wspomnienie Wiednia w swoistym „danse macabre”. To arcydzieło symfoniczne
okazało się niebywałym tryumfem, porywając Ravela z samotni fizycznej i psychicznej w wir
koncertów po całym świecie. Po śmierci Debussy'ego w 1918, to Ravelowi przypadła palma
pierwszeństwa w muzyce francuskiej, a rząd nominował kompozytora do Legii Honorowej,
który to zaszczyt Ravel odrzucił w 1920 roku.116
Lata 20-te były szczytem aktywności scenicznej i twórczej Ravela, a kulminacyjnym
momentem był rok 1928, kiedy to kompozytor odbył bardzo udane tournée po Ameryce
Północnej i skomponował słynne Bolero, które do dziś jest jednym z najczęsciej
wykonywanych utworów symfonicznych. A także jednym z ostatnich dzieł Ravela, którego
zdrowie coraz mocniej się pogarszało, szczególnie od wypadku z 1932 roku, w którym został
lekko ranny. Lekarze zdiagnozowali u niego rzadką chorobę - zespół Picka, która uszkadzała
mózg artysty. Mimo kuracji i odpoczynku, czasem nie był w stanie nawet się podpisać, nie
mówiąc o przelaniu nowych muzycznych idei na papier. Zmarł 28 grudnia 1937 roku
w Paryżu, dziewięć dni po operacji mózgu.117
Styl Maurice'a Ravela formował się od wczesnych lat dzieciństwa. Jako pierwsze
elementy majace wpływ na całą twórczość kompozytora wymienić należy baskijskie
i hiszpańskie melodie śpiewane wieczorami przez ukochaną matkę, oraz elementy mechaniki
i inżynierii przemysłowej obserwowane w czasie spędzanym z ojcem. Jemu zawdzięczał
także zamiłowanie do szczegółów i perfekcji, do której dążył Ravel w symetrii i orkiestracji.
Podczas studiów Maurice poznał twórczość poprzednich epok. Szczególną estymą darzył
Mozarta, którego doskonałą strukturę i przejrzystość, prostotę linii melodycznej
i emocjonalną powściągliwość zaimplementował do swej własnej twórczości. Ze
współczesnych sobie rodaków Ravel najbardziej cenił Chabriera i Satie, prywatnie bliskiego
przyjaciela. Część jego utworów wpisuje się także w stylistykę opartą na założenieniach
zbliżonych do Debussy'ego, którego bardzo szanował, dlatego przez muzykologów obaj
uznawani są za współtwórców impresjonizmu. Na język muzyczny Ravela wpływ mieli także
kompozytorzy rosyjscy, dziedzictwo kultury muzycznej Francji, oraz królujące w Paryżu
przełomu wieków egzotycyzm i japonizm. Jednak twórczość Ravela jest jedyna w swym
rodzaju, rozpoznawalna wśród muzyki innych kompozytorów. Jako perfekcjonista pracował
116. Goss, M., Bolero: the life of Maurice Ravel, Tudor Publishing Company, Nowy Jork, 1945, str. 170-89
117. Kelly, B., Ravel, (Joseph) Maurice, w:.Grove Music Online, 2001
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powoli, wpierw komponując przy fortepianie, a później poszukując właściwych zestawień
barwowych. W związku z tym w jego dorobku znajdziemy zaledwie około 60 oryginalnych
utworów, z czego blisko połowa to małe formy fortepianowe i wokalne.118
Do ważniejszych dzieł Ravela zaliczyć należy suity fortepianowe (Jeux d’eau,
Miroirs, Gaspard de la nuit, Valses nobles et sentimentales, Le Tombeau de Couperin, Ma
mère l’Oye), Rapsodie espagnole na dwa fortepiany, 2 koncerty fortepianowe; utwory
wokalno instrumentalne (Histoires naturelles, Trois poèmes de Stéphane Mallarmé, Deux
Mélodies hébraïques), opery (L’Heure espagnole, L’Enfant et les sortilèges), Daphnis et
Chloé na chór i orkiestrę; 8 dzieł symfonicznych (w tym La valse i Bolero), balety, utwory
kameralne (w tym Trio A dur, Kwartet smyczkowy, Sonata na skrzypce i wiolonczelę, II Sonata
skrzypcowa).

3.6.2. Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré
Zauważyć można, że choć utworów skrzypcowych napisał Ravel niewiele, wynikało
to raczej z poświęcenia innym formom niż niechęci do tego instrumentu. Skrzypce występują
we wszystkich jego utworach kameralnych (poza duetem fortepianowym), a także jako
instrument solowy najczęstszy poza fortepianem. Okres największej fascynacji Ravela
skrzypcami przypada na lata 1920-1924, w których napisał Sonatę na skrzypce i wiolonczelę,
miniaturę Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré, rapsodię Tzigane oraz II sonatę na skrzypce
i fortepian. W utworach tych znaleźć można wszystkie źródła inspiracji kompozytorskich
Ravela, od klasycznej formy sonatowej, poprzez elementy jazzu (II Sonata – Blues) i egzotyki
(Tzigane), po impresjonistyczne współbrzmienia (solo harfy w Tzigane). Swojego mentora
i protektora – Gabriela Fauré, uczcił w osobistym hołdzie, jakim jest Berceuse sur le nom de
Gabriel Fauré. Okazją ku temu było specjalne wydanie „Revue musicale” poświęcone 78letniemu mistrzowi, zawierające serię utworów współczesnych kompozytorów pod zbiorczym
tytułem Hommage de Gabriel Fauré z października 1922 roku.
Na potrzeby utworu Ravel wymyślił temat oparty na muzycznej translacji imienia
kompozytora, gdzie kolejnym nazwom dźwięków odpowiadają głoski. Tak więc:

118. Baer, S. I., The virtuoso violin works of Maurice Ravel: An analysis of structural, technical and interpretive
features, ProQuest Dissertations Publishing, UMI: 9312507, Texas Tech University, 1992
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G – G,
A – a,
B (H) – b,
re (D) – r,
si (H) – i,
E – e, l,
F – F,
A – a,
ut (jako pierwszy dźwięk skali - G) – u,
re (D) – r,
E – e.

ryc. 13. Schemat melodyczny w Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré Ravela
Schemat ten posłużył jako melodia skomponowanej przez niego kołysanki. Pojawia
się on w pierwszych czterech taktach grających z tłumikiem skrzypiec, przy
akompaniamencie opadających w modalnej skali ćwierćnut w fortepianie. Ten 72-taktowy
utwór ma uproszczoną budowę allegra sonatowego: introdukcja – przetworzenie – repryza.
Oznaczeniem tempa i charakteru jest łacińska wersja słowa „prosto” - simplice, w naturalnym
pulsie odpoczywającego człowieka – 60 uderzeń na minutę. Łacińska nazwa to nie jedyny
element łączący utwór z muzyką kościelną. Jest nim także towarzyszące melodii od piątego
taktu ostinato w basie, oparte o doskonałe interwały kwarty i kwinty. Ułożone ćwierćnutami
w dwudzielnym takcie, z podkreśleniem pierwszej miary, przypominają odległe bicie
dzwonów kościelnych. Z początku otoczone prostymi akordami terc-kwartowymi,
z

czasem

„przyprawiane”

są

pikantniejszymi

współbrzmieniami

dysonansowymi

i następstwami chromatycznymi, wraz ze zmieniającym się nastrojem utworu. Stopniowe
zagęszczanie harmonii w części przetworzeniowej doprowadza do kulminacji w taktach 3942. Skrzypce osiągają tu wysoki rejestr na pięciu długich dźwiękach oznaczonych espressif,
choć nie wykraczających poza dynamikę piano. Dźwięki te kolejny raz układają się
w nazwisko tytułowego kompozytora – F, A, „ut”, re, E.
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ryc. 14. Takty 39-42, kulminacja utworu.
W repryzie role się odwracają i to skrzypce akompaniują pianiście, a następnie unoszą się do
ostatniego dźwięku, by w dynamice ppp zakończyć utwór.
Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré to utwór bardzo subtelny, wyjątkowo
oszczędny w środkach. Nie ma w nim zróżnicowanej artykulacji, podwójnych dźwięków,
nagłych skoków, czy szybkich przebiegów. Cała trudność utworu objawia się paradoksalnie
w jego prostocie, gdyż każda zmiana dźwięku, struny, pozycji, czy kierunku smyczka jest
ewidentnie słyszalna, jeśli wybija się na tle reszty. Wykonawca powinien poświęcić wiele
uwagi próbie naśladowania selektywności fortepianu, aby wspólne początki dźwięków
w pionach brzmiały jednolicie w obu instrumentach i nie zakłócały cierpliwego i kołyszącego
ostinata. Ważnym elementem technicznym, którego perfekcyjne opanowanie podwyższa
standard wykonania, jest jednolite brzmienie instrumentu na sąsiednich strunach, szczególnie
jeśli są to dźwięki legato. Oszczędna i z rozmysłem dostosowana do charakteru wibracja
pomoże zróżnicować materiał.

3.7.1. Karol Szymanowski

Karol Szymanowski urodził się 3 października 1882 roku we wsi Tymoszówka
w okręgu kijowskim na Ukrainie, w arystokratycznej rodzinie polskiej. Choć społecznie
i ekonomicznie Szymanowscy nie wyróżniali się wśród polskich właścicieli ziemnskich, byli
wyjątkowi pod względem bardzo wysokich standardów kulturalnych i artystycznych. Rodzice
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Karola byli muzykami-amatorami, szczególnie ojciec uchodził za zdolnego wiolonczelistę.
Również cała piątka dzieci zostać miała bądź muzykami, bądź też malarzami lub poetami.
Karol i Feliks byli pianistami i kompozytorami, a Stanisława – śpiewaczką. Rodzina
Szymanowskich zachęcała i stwarzała odpowiednie środowisko do artystycznego rozwoju
dzieci, co wspomina jeden z przyjaciół: „Dom Szymanowskich był izolowaną oazą kultury tak
wysokiej, że nie tylko na kresach mógłby być wyspą odseparowaną i wspanialszą niż
otaczenie. Ojciec Karola; będąc znakomitym zarządcą majątku... był człowiekiem pełnym
muzycznej wrażliwości wyniesionej z domu rodzinnego, gdzie gościli Tausig i Liszt, i gdzie
miał okazję słuchać ich mistrzowskiej muzyki.[...] Dom w Tymoszówce wypełniał tłum
młodych krewniaków, bliższych i dalszych, lecz niemal co do jednego z artystycznymi
ambicjami, pewnym stopniem talentu i dzikim poczuciem humoru... Natknąłem się... na
rodzinę,

której

każdy

członek

był

wyjątkową

osobowością...

Słuchałem

Feliksa

Szymanowskiego przy fortepianie, wokalnych zespołów organizowanych przez rodzeństwo,
widziałem kreatywne, pełne wyobraźni artystyczne zabawy.[...] Niemal każda uroczystość
rodzinna zamieniała salon w Tymoszówce w salę koncertową.”119
Kiedy Szymanowski był małym dzieckiem, odniósł kontuzję jednego z kolan, przez co
lekko kulał przez całe życie. W wyniku wypadku uczył się w domu i nie był w stanie
uczestniczyć w zabawach szkolnych rówieśników, a zamiast tego szukał schronienia
w czytaniu i innych samotnych rozrywkach, które jeszcze pogłębiały jego introwertyczną
naturę. W wieku siedmiu lat zaczął uczyć się od ojca gry na fortepianie. Później jego nauką
zajął się daleki krewny - Gustaw Neuhaus, bedący dyrektorem szkoły muzycznej
w pobliskim Jelizawietgradzie. Jako dziewiętnastolatek Karol Szymanowski udał się do
Warszawy, aby kontynuować studia w Poznaniu pod okiem uznanego, acz konserwatywnego
kompozytora - Zygmunta Noskowskiego. To tam poznał młodego skrzypka, Pawła
Kochańskiego, nauczyciela klasy wirtuozowskiej w Konserwatorium Warszawskim, który
następnie przejął klasę w Konserwatorium w St. Petersburgu po wielkim Leopoldzie Auerze.
Kochański miał stać się także najbliższym przyjacielem Szymanowskiego, jak również
niezastąpionym propagatorem jego twórczości.
Rozczarowany konserwatywną muzyczną atmosferą Warszawy, Szymanowski
dołączył do kręgu radykalnych młodych muzyków znanych jako „Młoda Polska”,
analogicznie do nurtu literackiego. Wspólnie z Grzegorzem Fitelbergiem, Lubomirem
Różyckim i Apolinarym Szeluto założyli w 1905 roku Spółkę Nakładową Młodych
Kompozytorów Polskich z siedzibą w Berlinie, a do finansowania ich działalności twórczej
119. Chylińska, T. Karol Szymanowski, PWM, Kraków, 1982, str.22-26
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zobowiązał się książe Władysław Lubomirski. Celem grupy było aktywne działanie
w kierunku zmiany zamkniętego stanu muzycznego życia i czynne implementowanie na
polskiej scenie trendów muzycznych zachodniej Europy. Stylistycznie grupa sama w sobie
nie była silnie pozwiązana, poza wspólnym podziwem dla twórczości Richarda Straussa,
którego poznali podczas działalności w Berlinie. Różnice sprawiły, że Spółka nie przetrwała
próby czasu i rozwiązana została jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Dzięki Młodej
Polsce jednak pierwsze dzieła Szymanowskiego miały szanse na publikacje w Polsce i w
Niemczech. Należały do nich inspirowane twórczością Chopina fortepianowe Preludia,
Etiudy, 2 zbiory wariacji, Sonata, a także sonata na skrzypce z fortepianem i pierwsze szkice
uwertury symfonicznej. Były to także liczne pieśni do słów młodopolskich poetów, takich jak
Tetmajer, Kasprowicz, Berent i Miciński, którego szczególnie cenił kompozytor.120
Choć pierwsze reakcje na wystepy grupy były entuzjastyczne, krytyka i publika
warszawska wkrótce zaczęły odwracać się od młodych reformatorów. Szymanowski częściej
przebywał więc w Niemczech i Austrii, gdzie zgłębiał tajniki twórczości Nowej Szkoły
niemieckiej. Wpływy te wyraźnie wyczuwalne są w jego przedwojennej twórczości, z dobrze
przyjętymi przez niemiecką publiczność II sonatą fortepianową, II Symfonią i jednoaktową
operą Hagith na czele. Sukcesy kompozytora przyczyniły się do podpisania kontraktu
wydawniczego z Universal Edition. Kompozytor oddał się również pasji podróżowania,
odwiedzając Francję, Włochy, Sycylię i północną Afrykę. Inspiracje pochodzące z kultur
antycznych i egzotycznych wypełniały głowę Szymanowskiego, tworząc zalążki przyszłych
kompozycji. Podczas I wojny światowej, odcięty w Tymoszówce kompozytor intensywnie
zagłębił się w mitologię starożytnej Grecji i innych wschodnich kultur. Nowe zainteresowania
osłabiły wpływy niemieckie w jego muzyce, doprowadzając do odnalezienia unikalnego
języka łączącego ekspresję, egzotykę, programowość i wpływy impresjonistyczne wzbudzone
pobytem w Paryżu w 1914 roku. Do kompozycji z tego okresu należą skrzypcowe Mity
i I koncert, fortepianowe Maski i Metopy, a także III Symfonia.121
Rewolucja październikowa brutalnie przerwała twórczy czas w odizolowanej
Tymoszówce. Szymanowscy przeprowadzili się do Jelizawietgradu krótko przed całkowitym
splądrowaniem majątku rodzinnego. Mroczne wydarzenia tego okresu sprawiły, że próby
komponowania nie były zbyt owocne. Szymanowski wiele czytał i poświęcił czas na
napisanie powieści Efebos, pełnej homoerotycznych wątków. Powieść, która przetrwała tylko
120. Samson, J., Szymanowski, Karol, w: Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000027328, pobrano dnia: 11.12.2017 r.
121. Ibid.
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we fragmentach zachowanych w domu Iwaszkiewicza, odbierana jest jako swoisty manifest
orientacji seksualnej kompozytora, której owocem był m.in. związek z młodym tancerzem –
Borysem Kochno.122
Podczas pobytu Szymanowskiego w Jelizawietgradzie, Polska po 123 latach
rozbiorów ogłosiła niepodległość, co wymagało reakcji i deklaracji rodzimych artystów.
Szymanowscy sprzedali dom i pod koniec 1919 roku powrócili do kraju, by zamieszkać
tymczasowo w wynajętym domu w Bydgoszczy. Pozbawiony stałego miejsca zamieszkania
kompozytor znów zaczął podróżować w poszukiwaniu zarobku i muzycznych inspiracji,
odwiedzając Londyn, Paryż i Stany Zjednoczone. W tym czasie dokonywał się kolejny zwrot
w artystycznej stylistyce Szymanowskiego, szczególnie pod wpływem Strawińskiego,
którego miał okazję poznać.123
Polski kompozytor, który do tej pory w całej swej twórczości odżegnywał się od
folkloryzmu, teraz zachwycony Strawińskim eksploruje pokłady ojczystej kultury, pisząc cykl
Słopiewnie (1921) i otwierając nowy rozdział w swojej twórczości. Ze sztuką ludową
znajdował coraz bliższy kontakt, dzieląc swój czas między Warszawę i Zakopane.
W Zakopanem tworzył i odpoczywał, chłonąc atmosferę górskiego kurortu w otoczeniu
innych przedstawicieli artystycznej bohemy. Folklor góralski zainspirował go do napisania
m.in. Mazurków op. 50 czy baletu Harnasie. W Warszawie natomiast odbudowywał swą
pozycję w panteonie najwybitniejszych twórców epoki, by w rezultacie objąć w 1927 roku
stanowisko dyrektora warszawskiego Konserwatorium. Sprzeciw wobec jego wizji
spowodował rezygnację z funkcji, jednak wkrótce Szymanowski objął stanowisko rektora
Instytutu Muzyki, co znacząco podniosło jego rangę w środowisku krajowym
i międzynarodowym i pozwoliło wynająć willę „Atma” w Zakopanem.124
Postępujące problemy ze zdrowiem spowodowane przewlekłą gruźlicą sprawiły, że
jego zawodowa działalność coraz częściej przerywana była przez wyjazdy do szwajcarskich
sanatoriów. Niemożliwość współpracy ze środowiskiem akademickim Warszawy kolejny raz
doprowadziła Szymanowskiego do dymisji w 1932 roku. Po powrocie z 8-miesięcznego
leczenia, gdzie Szymanowski nie mógł komponować, jego kondycja nieco się poprawiła, co
pozwoliło mu powrócić do nieukończonych utworów. Wśród nich znalazły się szkice II
koncertu skrzypcowego, które zachwyciły Pawła Kochańskiego i sprawiły, że poprosił on
122. Sachs, H., Rubinstein: A Live, Grove Press, Nowy Jork, 1995, str. 209
123. Lantz, L.E., The violin music of Karol Szymanowski: A review o f the repertoire and stylistic features, praca
doktorska, ProQuest Dissertation Publishing, UMI: 9505141, The Ohio State University, 1994, str. 8
124. Samson, J., Szymanowski, Karol, w: Grove Music Online, 2001
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o możliwość napisania kadencji, podobnie jak w przypadku I koncertu. Pomimo problemów
zdrowotnych (u Kochańskiego zdiagnozowano zaawansowany nowotwór) obaj wyjechali do
Zakopanego, by tworzyć w inspirującej ludowej atmosferze. Dzieło ukończyli po miesiącu,
a Kochański dokonał premierowego wykonania w Filharmonii Warszawskiej pod batutą
Fitelberga. Skrzypek powrócił do rodziny w Stanach Zjednoczonych i wkrótce zmarł. Jego
żona obwiniała Szymanowskiego o śmierć męża, co sprawiło, że kompozytor znienawidził
Koncert i unikał go jak mógł. Nie tylko dla Kochańskiego utwór okazał się być „łabędzim
śpiewem”, było to także ostatnie wielkie dzieło Karola Szymanowskiego.125
Kumulujące się problemy postawiły Szymanowskiego w ciężkiej sytuacji finansowej,
co zmusiło go do wyczerpujących podróży artystycznych po Europie, czego kulminacją było
tournée po Skandynawii w marcu 1935 roku. W końcu problemy materialne zmusiły go do
opuszczenia ukochanej „Atmy”. Lato 1936 roku spędził u siostry w Warszawie, a następnie
udał się do Paryża i dalej do Grasse, gdzie zamieszkał w rodzaju internatu, bez odpowiedniej
opieki medycznej, podejmując próby pracy nad ostatnim baletem. W marcu 1937 roku po
interwencji bliskich został przetransportowany do sanatorium w Cannes, a nastepnie do
Lozanny, jednak jego stan był już beznadziejny, ponieważ gruźlica zaatakowała gardło,
uniemożliwiając jedzenie. Kompozytor zmarł w obecności siostry Stanisławy 29 Marca 1937
roku.126
Choć ewolucja muzycznej stylistyki Karola Szymanowskiego następowała stopniowo,
przyjęło się tradycyjnie dzielić ją na trzy okresy:
- okres młodzieńczy (do 1913 roku) – czas poszukiwań własnego języka kompozytorskiego,
czesto kojarzony z post-romantyzmem i ekspresjonizmem,
- okres fascynacji Orientem i starożytnością (1914-1920) – obudzone podróżami zamiłowanie
pozwoliło

znaleźć

nośnik

dla

muzycznej

kreatywności,

czas

kojarzony

z impresjonizmem,
- okres narodowy (od 1921 roku) – ostatnia, dojrzała faza, czerpiaca z polskiego folkloru.
Należy przy tym pamiętać, że ramy czasowe tych okresów są umowne i zdarzało się, jak
w
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„impresjonistycznego”

Rogera,
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że

zakończenie
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po
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z
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„ludowego”.

„Schematyczność podziału na okresy nie przeczy także istnieniu w całej twórczości
Szymanowskiego cech wspólnych, mających swe źródło w jego wyobraźni twórczej
125. Lantz, L.E., The violin music of Karol Szymanowski..., str. 10
126. Samson, J., Szymanowski, Karol...
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i w podejściu do procesu komponowania. Niezależnie od przemian stylu, w jego muzyce
zawsze oddziaływała postawa emocjonalna, zarówno wtedy, kiedy kompozytor poszukiwał
wypowiedzi osobistej, jak i wówczas, gdy wpisywał się w nurt “antyromantyzmu”. Natomiast
atencja kompozytora dla praw konstrukcji i formy w muzyce powodowała, że emocja była
zawsze kontrolowana przez intelekt.”127

3.7.2. La Berceuse d'Äitacho Enia
Bliska przyjaźń i współpraca z Pawłem Kochańskim sprawiły, że skrzypce przez cały okres
twórczości Szymanowskiego znajdowały się w centrum jego twórczych zainteresowań.
Kooperacja ta była bardzo owocna – skrzypek poważany był na całym świecie i chętnie
wykonywał utwory Szymanowskiego, rozsławiając jego sztukę. Ten z kolei dokładał swoją
cegiełkę do rangi Kochańskiego, dedykując mu coraz to nowe dzieła. Pierwsze z nich –
Sonata na skrzypce i fortepian, powstał już w 1904 roku w Warszawie. Kolejne duże formy –
I i II koncert skrzypcowy, z kadencjami Kochańskiego, na stałe weszły do repertuaru nie tylko
polskich wybitnych skrzypków. Wkład w repertuar skrzypcowy uzupełniają miniatury
- Nokturn i tarantella, Romans, trzy Mity, trzy Kaprysy Paganiniego w opracowaniu na
skrzypce z fortepianem, La Berceuse d'Äitacho Enia (Kołysanka), nieukończone Allegretto
i Ansioso oraz transkrypcje Pieśni Roksany, Tańca z Harnasiów i Pieśni kurpiowskiej,
opracowane przez Kochańskiego.128
Karol Szymanowski i małżeństwo Kochańskich spędzali lipiec 1925 roku nad
brzegiem Zatoki Biskajskiej, w Saint-Jean-de-Luz, gdzie na zaproszenie Dorothy JordanRobinson gościli w jej willi - „Äitacho Enia”. Amerykańską przyjaciółkę poznali podczas
pobytu w Stanach Zjednoczonych w 1921 roku. Była ona córką filantropa, fundatora m.in.
Opery Bostońskiej i New England Conservatory. Sama Dorothy również wspierała muzyków,
co znalazło swój wyraz w ufundowanym przez nią później stypendium dla Szymanowskiego
w wysokości 2000 dolarów rocznie. Plotki głosiły także, że młoda wdowa opatrznie
rozumiała przyjacielskie zainteresowanie kompozytora i wspominała o rzekomych
zaręczynach. Podczas pobytu w Saint-Jean-de-Luz kompozytor podarował przyjaciółce
rękopis Króla Rogera, a mile spędzony czas zainspirował go także do napisania Kołysanki,
uwieczniającej gościnne miejsce w podtytule La Berceuse d'Äitacho Enia („Kołysanka
127. Zelman, Z., Periodyzacja, w: Szymanowski: kompozytor, Instytut Adama Mickiewicza, 2017,
http://www.karolszymanowski.pl/kompozytor/ , pobrano dnia: 11.12.2017 r.
128. Samson, J., WORKS, w: Szymanowski, Karol, w: Grove Music Online, 2001
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z Aitacho Enia”).129 Była to pierwsza po dłuższej przerwie (od 1918 roku) kompozycja
skrzypcowa Szymanowskiego. Wspólnie z Kochańskim wykonali go publicznie w Warszawie
25 października 1925 roku, a w kolejnym roku wydany został przez Universal Edition jako
Op. 52.130
Śpiewanie kołysanek jest silnie zakorzenione w kulturze baskijskiej, co na pewno
wiedział Szymanowski, interesujący się tamtejszą muzyką ludową. O owym zainteresowaniu
najlepiej świadczy fakt, że kompozytor w tym czasie spisał Dwie pieśni baskijskie, które
niestety zaginęły. Jednak ich oryginalne wersje przetrwały w tradycji do dziś i zarówno
Maitiak bilhoa holli („Ukochane złote włosy”) jak i Argizagi ederra („Piękny księżyc”)
można usłyszeć w wykonaniu baskijskich pieśniarzy. Jednocześnie Szymanowski miał już
w swoim dorobku 7 pieśni skomponowanych w formie kołysanek - Trzy kołysanki op. 48
oraz cztery z cyklu Rymy dziecięce op.49. Kołysanka op. 52 jest więc wynikiem połączenia
tych dwóch idei – tradycyjnej pieśni baskijskiej i ugruntowanej u Szymanowskiego sztuki
komponowania utworów tego typu.
Jambiczny, kołyszący rytm fortepianu wprowadza w nastrój kołysanki, choć
charakterystyczne „falowanie” może również nawiązywać do kołyszących fal baskijskiego
portu (ryc.15).

ryc. 15. Szymanowski – Kołysanka, takty 1-2. Kołyszący rytm w partii fortepianu
Utwór utrzymany jest w bardzo wolnym tempie – Lento assai, w metrum 6/8. Na
przestrzeni utworu pojawiają się także takty na 9/8, 3/4 i 2/4. Choć można zauważyć ślady
typowej dla pieśni budowy A – B – A', należy zwrócić uwagę, że kompozytor unika symetrii
i szablonowego podejścia do formy, o czym świadczy brak wyraźnej budowy okresowej oraz
złamanie metrum już w 9 takcie na 9/8. Warstwę harmoniczną utworu cechuje bogactwo
chromatyki i diatoniki. Choć nie jest to utwór atonalny, kompozytor unika jednoznacznych
trybów, wciągając raczej w nieustającą sieć opóźnień i wtrąceń i operując kolorem w celu
129. Downes, S., The Szymanowski Companion, Routledge, 2016, str.. 238
130. Lantz, L.E., The violin music of Karol Szymanowski..., str. 95
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wyznaczenia charakteru.
Skrzypce delikatnie, pianissimo z tłumikiem, zaczynają melodię w trzecim takcie.
Jest ona jak na Szymanowskiego bardzo prosta, ascetyczna wręcz, a głównym budulcem
materiału tematycznego, prowadzonego ruchem ćwierćnutowo – ósemkowym, są pochody
sekundowe. Szymanowski zaskakuje ich kierunkami, przeplatając motywy między
skrzypcami a fortepianem, a efektem jest wyeksponowanie większych interwałów. Dokładnie
zaznaczone wychylenia dynamiczne podkreślają napięcia, zwykle z dążeniem analogicznym
do wznoszącej się lub opadającej melodii.
Po kilku taktach bazowa dynamika skrzypiec rośnie do piano i dalej. Subtelne zmiany
tempa i dynamiki (poco ritenuto, poco avvivando, poco crescendo, poco rallentando, poco
forte) poprzedzają bardziej zdecydowane crescendo i avvivando prowadzące do pierwszej
kulminacji w takcie 33 ze sforzandem w partii fortepianu. Efekt kulminacji podkreśla kontrast
następującego natychmiast potem subito pianissimo. W 35 takcie fortepian przejmuje
melodyczną funkcję, prowadząc znów charakterystyczny dla baskijskiej kołysanki materiał
tematyczny w ruchu sekundowym o niedużym ambitusie. Po czterech taktach melodię tę
przejmują skrzypce, następnie wprowadzając w uspokajający rytm duolowy i kończąc
fragment odchodzącym pasażem w skali doryckiej paralelnej tonacji e-moll.
W takcie 47 powraca ostinatowy wstęp fortepianu, który bardzo przypomina podobny
ruch w drugiej z Trzech kołysanek, op.52. Następnie imitowany jest przez flażolety skrzypiec,
będące zarówno charakterystycznym elementem kolorystyki brzmieniowej kompozytora, jak
również nawiązaniem do wykorzystywania niezwykłych umiejętności gwizdania przez
lokalnych śpiewaków. Flażolety te płynnie przechodzą w oryginalny materiał tematyczny
skrzypiec dażący do drugiej, mniejszej kulminacji w 58 takcie. Fluktuacje metrorytmiczne
9/8, 6/8, 2/4, 3/4, 2/4 na przestrzeni ostatnich taktów stopniowo rozbijają ciągłość narracji,
doprowadzając do końca kołysanki wygasającej zwodniczym akordem moll toniki VI st.
Ten krótki utwór nie należy do najtrudniejszych technicznie skrzypcowych utworów
Szymanowskiego. Tak jednak, jak dojrzały jako kompozytor i człowiek był autor w chwili
pisania dzieła, tak dojrzałości i odpowiedniej wrażliwości wymaga Kołysanka od
wykonującego skrzypka. Pierwszym elementem, nad który należy zwrócić uwagę jest
rozmieszczenie motywu czołowego tematu, pozwalające na retoryczne umiejscowienie
silnych punktów frazy (ryc. 16). Pominięcie tego aspektu sprawi, że dla słuchacza pierwszy
temat nie będzie tworzył logicznego ciągu, a niekończącą się serię przypadkowo
następujących zwrotów.
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ryc. 16. Takty 1-16. Zaznaczony motyw przewodni.
Duże natężenie zmian tempa wymaga umiejętności dobrego „prowadzenia” pianisty.
Należy kierować się ściśle oznaczeniami kompozytora, nie pozwalając jednak, żeby zmiany
te stały się przerysowane i nienaturalne.
Kłopotliwy technicznie może być dla wykonawcy fragment dwudźwięków w taktach
33-38. Poniżej proponowana przez autora pracy aplikatura.

ryc. 17. Takty 33-38. Proponowana aplikatura
Taka aplikatura pozwala na ominięcie problemów, przede wszystkim w taktach 37-38,
gdzie odpowiednio szybkie i płynne przejście z przednutki do pozycji pozwala uniknąć
niezręczności w postaci trylu pierwszym palcem na pustej strunie.
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3.8.1. Fritz Kreisler

Friedrich Max Kreisler urodził się w Wiedniu 2 lutego 1875 roku w rodzinie
z muzycznymi ambicjami. Jego ojciec, fizyk i skrzypek-amator, od najmłodszych lat
wprowadzał „Fritza” w świat muzyki podczas cotygodniowych sesji muzyki kameralnej
organizowanych z przyjaciółmi.131 W wieku 4 lat młody Kreisler otrzymał swoje pierwsze
skrzypce. Jego nauki podjął się przyjaciel ojca - Jacques Auber. Już trzy lata później zaledwie
7-letni Fritz został najmłodszym uczniem wiedeńskiego Konserwatorium i pierwszym jego
podopiecznym poniżej dziesiątego roku życia w historii.
Jego nauczycielami zostali Joseph Hellmesberger, któremu 8-latek zadedykuje
pierwszy utwór, Fantasie, oraz słynny austriacki kompozytor – Anton Bruckner, który uczył
teorii i harmonii. Młody artysta rozwijał się pod wpływem twórczej atmosfery miasta,
słuchając takich muzyków, jak Joachim, Sarasate, Rubinstein i wielu innych.132
W 1885 roku Kreisler ukończył Konserwatorium jako najmłodszy w dziejach uczelni
zdobywca Złotego Medalu. Następnie ojciec wysłał go do Konserwatorium Paryskiego, by
kontynuował naukę pod okiem Josepha Lamberta Massarta, który stał się wielkim entuzjastą
talentu młodego skrzypka. „Byłem nauczycielem Henryka Wieniawskiego i wielu innych,
jednak mały Fritz będzie z nich wszystkich największy” - miał powiedzieć.133
Urzekający wpływ miasta i nauka kompozycji u Leo Delibesa odcisnęły swe piętno na
twórczości i wykonawstwie Kreislera, w których osiągnął równowagę i elegancję. W wieku
12 lat Fritz ukończył naukę, osiągając kolejny raz jako najmłodszy w historii najwyższe
uczelniane wyróżnienie – Grand Prix. Osiągnął też umiejętności, które pozwoliły mu na długą
i pełną sukcesów karierę estradową. W póżniejszym czasie artysta praktycznie nie ćwiczył,
lub też ćwiczył mało, uważając, że „prawdziwy artyzm to dar a nie kwestia ćwiczenia. Dla
wykonującego artysty problem technicznego rozwoju dotyczy jego wczesnej nauki. Później,
jeśli ma prawdziwy skrzypcowy talent, nie musi 'ćwiczyć' na instrumencie.”134
W 1888 roku Kreisler ruszył w pierwszą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych
jako młody talent towarzyszący pianiście Moritzowi Rosenthalowi. Oceny jego debiutu
z Boston Symphony wahały się od powściągliwych do bardzo entuzjastycznych. 135 Cała trasa
131. Kreisler, F., What Life Has Taught Me, w: The Human Side of Greatness, Stidger, W.L. (red.), Harper &
Brothers, Nowy Jork /Londyn, 1940, str. 68
132. Ibid., str. 109
133. Schwarz, B., Great Masters of the Violin, Simon & Schuster Inc., Nowy Jork, 1983, str. 296
134. Scheidemantle, C. R., The violin works of Fritz Kreisler..., str. 16
135. Ibid. str. 18
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odniosła co najwyżej umiarkowany sukces, co mogło być przyczyną faktu, iż Kreisler
porzucił granie na skrzypcach na rzecz edukacji lekarskiej. Ukończył gimnazjum i 2 lata
studiów w szkole medycznej, nim wcielono go do armii na dwuletnią obowiązkową służbę
wojskową, którą odbył w latach 1895-1896. W jej trakcie wrócił do okazjonalnych występów
dla żołnierzy na skrzypcach i do kompozycji (kadencja do Koncertu skrzypcowego
Beethovena). Po zakończeniu służby postanowił kontynuować przerwanę karierę muzyczną.
Starał się o posadę asystenta koncertmistrza Filharmonii Wiedeńskiej, jednak koncertmistrz
ów, Arnold Rose, odrzucił kandydaturę, oficjalnie ze względu na niedostateczne umiejętności
czytania a'vista. Kreisler zrozumiał, że jego droga wiedzie do występów solowych, podjął
więc na nowo wysiłek ćwiczenia i dzięki kontaktom ruszył z koncertami do Turcji, Rosji
i Polski, zdobywając doświadczenie i poznając życie towarzyskie bohemy artystycznej.
W 1898 Fritz wykonał w Filharmonii Wiedeńskiej Koncert skrzypcowy Maxa Brucha. Jego
wielki powrót na ścieżkę światowej kariery stał się faktem. Już w kolejnym roku doczekał się
debiutu w Filharmonii Berlińskiej, gdzie pod batutą Artura Nikischa wykonał Koncert
skrzypcowy e-moll Mendelssohna. Wśród zachwyconej publiczności jego występ oklaskiwał
m.in. Eugene Ysaÿe.
W 1902 roku Kreisler ożenił się z Harriet Lies. Zmiana stanu cywilnego wprowadziła
nie tylko stabilizację w jego życie osobiste, ale także odmieniła jego życie zawodowe. Harriet
świetnie organizowała czas i kierowała karierą męża, dbając o jego fizyczną formę
oraz zachęcając do regularnego ćwiczenia.
Wszystko to sprawiło, że sława Kreislera zaczęła zataczać coraz szersze kręgi.
W latach 1902-1914 koncertował na kontynencie europejskim, w Stanach Zjednoczonych,
Rosji i Skandynawii. Możliwość poznania wielu nowych kultur wywarła duży wpływ na jego
twórczość kompozytorską, w której nawiązywał do dziedzictwa muzycznego m.in. Francji
(utwory w stylu Couperina), Włoch (w stylu Pugnaniego), Hiszpanii (Tańce hiszpańskie),
krajów słowiańskich (aranżacje Tańców słowiańskich Dvořaka), kultury cygańskiej (La
Gitana), a nawet chińskiej (Chiński tamburyn – napisany po wizycie w chińskim teatrze
w San Francisco).136
Zbiór dzieł z 1910 roku okazał się gigantycznym sukcesem wydawniczym. W ciągu
pół roku sprzedano ponad 70 tysięcy egzemplarzy. W 1914 roku Kreisler był już jednym z
najlepiej opłacanych nagrywających muzyków, inkasując 1000 dolarów za występ (prawie
25000 dzisiejszych dolarów). I wojna światowa zastała więc Fritza Kreislera u szczytu
136. Martens, F. H., Violin Mastery:Interviews with Heifetz, Auer, Kreisler, and Others, Courier Corporation,
Nowy Jork, 2006, str. 108
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kariery. Jako czynny rezerwista, artysta wstąpił jednak do armii austriackiej i walczył krótko
na froncie wschodnim, gdzie odniósł rany wykluczające z dalszej służby. W tym czasie
napisał krótką książkę „Cztery tygodnie w okopach”. Po powrocie z frontu zajął się szeroką
działalnością charytatywną, wraz z żoną pomagając potrzebującym i ofiarom po obu stronach
frontu. Środki ze zbiórek, koncertów charytatywnych i własne dochody państwo Kreisler
kierowali na pomoc sierotom, rannym, a także młodym artystom. Mimo sławy wielkiego
społecznika Kreisler nie uniknął szykan na amerykańskim kontynencie, gdy w 1917 roku
Stany Zjednoczone włączyły się do wojny. Skrzypek ograniczył publiczne występy do
obiecanych koncertów charytatywnych, poświęcając więcej czasu kompozycji. W 1919 roku
wystawia na Broadway'u swoją operę Apple Blossoms, w tym samym czasie premierę ma jego
jedyny Kwartet smyczkowy. Kiedy opadła powojenna mgła, Kreisler odnowił stare przyjaźnie
i szybko odbudował swoją pozycję na scenie, bijąc kolejne rekordy popularności, mające
swoje odzwierciedlenie w rekordowych kontraktach wydawniczych (Victor's Recording
Company) i koncertowych. Cztery tysiące dolarów za koncert w Hiszpanii w 1926 roku to
równowartość dzisiejszych 56 tysięcy dolarów.137
Podczas przejęcia władzy przez nazistów w Niemczech, Kreisler przebywał na stałe
w Berlinie. Wkrótce ideologia zaczęła ograniczać wolność artystów, czemu przeciwstawił się
stanowczo rezygnując z koncertu w Filharmonii Berlińskiej. Jego manifest w obronie sztuki
spowodował zakaz występów w Rzeszy. Przed Anschlussem Austrii w 1938 roku Kreisler
zdecydował

się

zrzec

austriackiego

obywatelstwa

na

rzecz

francuskiego.

W 1940 roku kolaboracyjny rząd Vichy zaostrzył politykę paszportową, a Fritz Kreisler na
stałe zamieszkał w Stanach, kolejny raz zmieniając obywatelstwo.138
26 kwietnia 1941 muzyczny świat wstrzymał oddech, gdy w wyniku potrącenia przez
ciężarówkę Kreisler trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Jego wybudzenie ze śpiączki
i cudowny powrót do działalności scenicznej w 1942 roku został przyjęty z wielką ulgą
i entuzjazmem. Dwa lata później 69-letni artysta po raz pierwszy zagrał na żywo w audycji
radiowej Bell's Telephones Hour. Wraz z postępującym wiekiem ograniczał działalność
koncertową, która objęła w międzyczasie również Australię i Daleki Wschód. W 1950 roku
po raz ostatni wystąpił publicznie podczas Bell's Telephones Hour. Kontynuował jednak
działalność charytatywną, sprzedając m.in. kolekcję średniowiecznych manuskryptów za
równowartość dzisiejszych 1,250,000 dolarów. 29 stycznia 1962, na cztery dni przed 87
urodzinami, artysta zmarł w Nowym Jorku.
137. Spaniards to Pay Kreisler $4000, „New York Times”, 10 August 1926, str. 18
138. Scheidemantle, C. R., The violin works of Fritz Kreisler..., str. 45
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Głównym celem działalności kompozytorskiej Fritza Kreislera było rozszerzenie
repertuaru dla własnych potrzeb wykonawczych. Ten mistrz miniatury instrumentalnej
tworzył przede wszystkim krótkie, czarujące utwory o dużej koncentracji, bogactwie kolorów
i charakterów. Jego twórczość obejmuje ponad sześćdziesiąt transkrypcji i aranżacji, około
czterdziestu oryginalnych kompozycji, w tym kilka kompozycji dla dzieci, cztery operetki,
pieśni, hymn piłkarski, kwartet smyczkowy oraz słynne kadencje do koncertów Beethovena,
Brahmsa i czterech koncertów Mozarta.

3.8.2. Kaprys cygański
Utwór Zigeuner-Capriccio (Kaprys cygański) wybrałem ze względu na jego
wyróżniającą się warstwę harmoniczną. Jest to dzieło nieoczywiste, balansujące między
tonalnością a chromatyzmem, będącym cechą najdojrzalszych kompozycji Kreislera, takich
jak jedyny Kwartet smyczkowy. Na tle innych miniatur cechuje się niebanalną linią
melodyczną, sugerującą raczej poddawanie impresji z muzyki cygańskiej indywidualnemu
językowi kompozytora, niż bezpośrednią stylizację, jak w przypadku większości jego dzieł.
Utwór w bazowej tonacji d-moll utrzymany jest w metrum 2/4 z adnotacją Allegretto,
molto ritmico. Rytm i charakter określa 4-taktowy wstęp fortepianu w pulsie ćwierćnutowym.
W lewej ręce krótkie ósemki staccato oddzielone pauzami ósemkowymi z dysonansem na
drugą miarę, będącym reminiscencją węgierskiego folkloru. W prawej ręce przemienny ruch
akcentowanych wartości z przednutką w układzie długa – krótka. Wiodącą rolę harmoniki
w utworze zapowiada chromatyczna zmiana pomiędzy analogicznymi akordami na drugą
miarę w taktach 2 i 4, która poddaje wątpliwości tryb tematu (ryc.18).

ryc.18. Kreisler – Kaprys cygański, takty 1-4. Zmiany chromatyczne

87

W 5 takcie

wraz z wejściem skrzypiec pojawia się materiał tematyczny (A)

w dynamice piano. Na elementy melodii składają się przedłużone ćwierćnuty, szybkie
przedtaktowe triole legato, dwie krótkie ósemki staccato w odległości kwarty lub większym,
oraz

akcentowany

pasaż

trzydziestodwójek

zmierzających

do

kolejnego

członu.

Charakterystyczne jest zestawienie zróżnicowanych artykulacji w elementach materiału
tematycznego, nawiązujące do temperamentu muzyków cygańskich. Należy zwrócić także
uwagę na ruch sekundowy widoczny w temacie, który jawi się jako melodyczne idee fixe
utworu. (takty 6-8)

ryc. 19. Takty 6 - 12. Opadające chromatycznie dźwięki główne.
W pierwszym łączniku (takty 17-20) poza znamiennym dla muzyki cygańskiej rubato, znów
pojawia się element „poszukiwania trybu” dla kolejnego fragmentu. Po powtórzeniu tematu
z modyfikacją w postaci zwiększenia skoku między ósemkami następuje kolejny łącznik
(32-36), tym razem bardziej ekspresyjny, w formie kadencji w dynamice forte. W drugim
temacie (A1), Kreisler nawiązuje do pierwszego w wartswie rytmicznej, pozostawiając
dłuższe nuty (akcentowana ćwierćnuta z kropką) i pasaż. Skoczne ósemki imitowane są
w partii fortepianu, wprowadzając element dialogujący. W miejsce triol natomiast pojawia się
rytm

punktowany

z

przednutkami.

Wyraźniejsza

zmiana

następuje

jednak

w przestrzeni harmonicznej, zwłaszcza w drugiej frazie (takty 41-45) gdzie przez 4 takty
poruszamy się w skali całotonowej, przypominającej twórczość Debussy'ego.

ryc. 20. Takty 41-45. Wykorzystanie skali całotonowej
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Kolejny łącznik w formie kadencji (takty 48-52) wprowadza figury z flażoletem
z oznaczeniem grazioso, co zwiastuje dalsze zagęszczanie materiału tematycznego. Objawia
się ono ornamentyką w postaci kombinacji tryli i gęstych rytmów punktowanych opisujących
dźwięki główne, z kulminacją w takcie 65, gdzie kompozytor umieścił pasaż 20 nut
zakończony sforzando.

Fermata

na

pauzie,

ritenuto

i

diminuendo przygotowują

wprowadzenie cześci B oznaczonej piu tranquillo con fantasia. Rozpoczyna się ona w takcie
68 serią retorycznych szesnastek tenuto, rytmem punktowanym i przedłużoną ćwierćnutą,
które wraz z obiegnikiem tworzyć będą materiał melodyczny tej części (ryc.21). W partii
fortepianu szesnastki legato odpowiadają skrzypcom.

ryc. 21. Takty 68-71. Temat B
Część B jest tonalnie obojętna, ciężko wskazać centrum harmoniczne, porusza się
raczej płynnie między tonacjami. Dużą rolę pełni natomiast warstwa emocjonalna, co
podkreślają częstsze wychylenia dynamiczne, oraz oznaczenia con fantasia, appasionato,
molto espressivo. W stosunku do bardziej skocznej części A, mamy tutaj do czynienia ze
śpiewną kantyleną. Podobnie jednak do wcześniejszych fragmentów, tutaj również pojawiaja
się kadencja. Szybkie przebiegi drobnych nut brillante (82-83) nie mają jednak ciążenia
harmonicznego, co znów nawiązuje do języka kompozytorskiego Debussy'ego. W kolejnym
pokazie temat ewoluuje, ekspresyjnie wznosząc się coraz wyrzej, by doprowadzić do
opadającej brawurowej kadencji zakończonej sforzando podobnie jak w części A1. Dalej
następuje krótki, nieco orientalny łącznik w partii fortepianu.
Zgodnie z formą A - B - A (a dokładniej A – A1 – B – A' – A1' ) następuje powrót
pierwszego tematu, z drobnymi modyfikacjami (wydłużenie pasażu), powtórzony w górnej
oktawie, co pozwala doprowadzić aż do dźwięku e'''' poprzedzającego akordowe zakończenie
w pierwotnej tonacji d-moll.
Podstawowymi elementami utworów Kreislera są melodyka, rytmika i artykulacja.
Każdy z tych elementów stawia przed skrzypkiem wykonującym Kaprys cygański
specyficzne wyzwania. W zakresie melodyki jest to rozszerzona forma tonalności,
wymagająca specjalnych nakładów pracy w zapamiętywanie chromatycznych niuansów.
Pomocne i zalecane byłoby ćwiczenie skal całotonowych, jako panaceum na wykraczające
poza tradycyjne skale pasaże.
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Fritz Kreisler miał wyjątkowo silne poczucie rytmu i znakomity zmysł do rubato.
Zapis nutowy nie odzwierciedla w pełni intencji kompozytora, co można odkryć, słuchając
jego własnego nagrania. A jednak precyzja i wiodąca rola rytmu zostały podkreślone przez
oznaczenie molto ritmico. Jak więc grać zarazem rytmico i rubato? Odeślę w tym przypadku
do anegdoty przytoczonej przez Williama Primroze'a w rozmowie z redaktorem Davidem
Daltonem w książce Playing the Viola: Conversations with William Primrose:
„Miałem bardzo dobrego ucznia, który chciał wykonać moją transkrypcję 'La plus que
lente' Debussy'ego o oznaczeniu 'molto rubato con morbidenza'. Przyszedł na lekcję i grał
rubato, ale naprawdę bardzo, molto rubato! Powiedziałem mu: 'Idź do domu i ćwicz
z metronomem', choć nie jestem wielkim tego zwolennikiem. Przyszedł po tygodniu zagrać
Debussy'ego, a ja wysłuchałem do końca. 'Teraz chciałbym się dowiedzieć, jak zagrać
rubato?'- zapytał. Odpowiedziałem: 'Ono już tam jest! Wszystko, co wystarczyło zrobić to
zorganizować wersję sprzed tygodnia w takcie na 3/4. Kiedy elastyczny rytm mieści się
w ramie taktu, to wtedy jest właśnie 'rubato'”.
Artykulacja to silny element formotwórczy w muzyce Kreislera. W Kaprysie
cygańskim kompozytor zestawia na małej przestrzeni nuty akcentowane, zaczepne staccato
oraz długie ligatury. Ważne jest, żeby wykonawca skupiony na właściwym ich oddaniu nie
przerywał frazy i nie zmieniał rodzaju dźwięku niezależnie od artykulacji. Ósemki staccato
dodają kapryśnego – żartobliwego charakteru, dlatego nie powinny brzmieć zbyt ciężko
i poważnie. Długie appogiatury w pasażach i kadencjach wymagają natomiast doskonałego
rozplanowania smyczka, by wydobyć ukryte akcenty i ukazać kierunek frazy.
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3.9.1. Ernest Bloch
Ernest Bloch urodził się w Genewie (Szwajcaria) 24 lutego 1880 roku. Żydowska
tradycja religijna była obecna i żywa w jego rodzinnym kręgu. Dziadek Ernesta pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Żydów w Lengnau w kantonie Aargau. Ojciec krótko przyuczał się
na rabina, kontynuując studiowanie Biblii i języka hebrajskiego przez całe życie. Był także
muzykiem–amatorem i studiował akustykę, jednak pracował w najbardziej szwajcarskim
z zawodów, jako zegarmistrz.139
Muzyczny talent Ernesta objawił się już w dzieciństwie. W wieku 6 lat grał na flecie
prostym, a jako 9-latek rozpoczął naukę gry na skrzypcach. Choć rodzice przewidywali dla
niego karierę kupca, on sam zdecydowany był zostać muzykiem. Jako jedenastoletni chłopiec
miał złożyć taką deklarację na piśmie, które potem uroczyście spalił.140 Owa determinacja
spowodowała, że w roku 1894 opuścił szkołę, by zająć się wyłącznie muzyką. Decyzję tę
wspominał później następująco: „Naukę szkolną zakończyłem wcześnie, w wieku 14 lat.
Wtedy zacząłem studiować dla siebie. Całe życie uczęszczałem do Bożego Uniwersytetu. To
pozwoliło mi polegać na własnym rozumie. Wierzę, że to było najlepsza nauka... Josquin,
Orlando di Lasso, Victoria, Palestrina, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms – to do
nich można zwrócić się z każym muzycznym problemem, a oni zawsze podadzą właściwą
odpowiedź”. (tłum. autora)141
Studia muzyczne rozpoczął w Genewie u Alberta Gossa i Louisa Etienne-Reyera
(skrzypce) oraz Jaques-Dalcroze (solfeż i kompozycja), by po dwóch latach za namową
Martina Marsicka przenieść się do Konserwatorium w Brukseli. Trafił tam pod skrzydła
samego Eugene Ysaÿe, oraz Francois Rasse. Od 1899 roku kontynuował naukę kompozycji
i edukacyjną podróż po Europie, studiując we Frankfurcie, gdzie poznał przyszłą żonę;
Monachium i Paryżu, w którym zapoznał się z ideą francuskiego impresjonizmu.
W 1904 roku wrócił do rodzinnej Genewy, gdzie ożenił się z Margarethe Augustą Schneider
oraz podjął pracę u ojca w księgarni i sklepie z pamiątkami, kontynuując także działalność
muzyczną. Burzliwy romans z poetką Béatrix Rodès niemal doprowadził do rozwodu, jednak
narodziny drugiego dziecka – Suzanne skłoniły Blocha do powrotu na łono rodziny.142
Poza komponowaniem, zainteresowanie Blocha skupiło się na dyrygenturze. W latach
139. Russell, E. A., A biographical study and analysis of selected chamber music works of Ernest Bloch, praca
mgr., ProQuest Dissertations Publishing, UMI: EP62074, University of Southern California, 1959, str. 10
140. Ibid., str. 11
141. Bloch, E., Thoughts at Seventy, Brant, L.V. (red.), w: „Etude”, luty 1951, str. 9
142. 1900 – 1909 w: Biographical, w: Ernest Bloch Legacy, kronika, The Ernest Bloch Legacy Project, 2007
http://www.ernestbloch.org/home.cfm?dir_cat=79293, pobrano dnia: 12.01.2018 r.
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1909-10 dyrygował orkiestrami w Neuchatel i Lozannie. Podczas jednego z koncertów
wystapił wspólnie z wybitnym skrzypkiem Josephem Szigetim, z którym połączyła go
szczera przyjaźń.143 W tym czasie w Paryżu odbyła się premiera dramatu lirycznego Makbet,
która okazała się umiarkowanym sukcesem.144
Ernest Bloch kolejne lata (1911-1915) spędził wykładając estetykę i kompozycję
w Konserwatorium w Genewie. Okres ten naznaczyła śmierć ojca Blocha, któremu
kompozytor poświęcił ostatnią część Trzech poematów żydowskich – Procesję pogrzebową.
Wkrótce, za namową słynnego krytyka i pisarza Romaina Rollanda znów poświęcił się
wyłącznie muzyce. Kulminacją pracy twórczej w tym czasie było ukończenie, po 4 latach
pracy Symfonii Izraela na wielką orkiestrę, chór i solistów.145
Zmienne szczęście, z jakim toczyła się kariera Blocha, a zwłaszcza odrzucenie jego
kandydatur w Katedrze Kompozycji i w Filharmonii w Genewie bardzo źle wpływały na jego
stan psychiczny i delikatną równowagę emocjonalną. Za namową przyjaciół postanowił
szukać nowych wyzwań na kontynencie amerykańskim. Zaakceptował więc propozycję
objęcia

orkiestry towarzyszącej

występom tancerzy podczas

tournée

w

Stanach

Zjednoczonych. Podczas występów prezentowane były także utwory Blocha w formie
przedstawień baletowych. Mimo przedwczesnego zakończenia cyklu kompozytor uzyskał
wsparcie przyjaciół w dalszej karierze w USA. Sukcesy amerykańskich premier
Hiver-Printemps, Shelomo, I Kwartetu smyczkowego, Trzech Poematów Żydowskich,
Symfonii Israel oraz Psalmów ugruntowały jego pozycję w środowisku muzycznym.
Otrzymał posadę w David Mannes College of Music w Nowym Jorku gdzie uczył przez dwa
lata. W 1918 roku podpisał kontrakt wydawniczy z G. Schirmerem na wydanie wszystkich
dzieł. Opatrzone one były logo z gwiazdą Dawida, co ugruntowało identyfikację Blocha jako
Żyda w świadomości społecznej. Artysta uczył także prywatnie, wykładał w letniej szkole
w Peterboro, a od 1920 do 1925 roku pełnił rolę dyrektora Cleveland Institute of Music.
W tym czasie przyjął amerykaństkie obywatelstwo. Następnie do końca dekady zarządzał San
Francisco Conservatory of Music.146
Lata 20 to pasmo sukcesów kompozytorskich, licznych nagród i wspaniałych recenzji.
Na szczyty sławy wzniósł Blocha poemat symfoniczny America, którego premierę w San
143. 1910-1919, w: Biographical, w: Ernest Bloch Legacy, kronika, The Ernest Bloch Legacy Project, 2007
http://www.ernestbloch.org/home.cfm?dir_cat=79294, pobrano dnia: 12.01.2018 r.
144. Kushner, D., Bloch, Ernest, w: Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000003287, pobrano dnia: 12.01.2018 r.
145. Russell, E. A., A biographical study and analysis..., str. 15
146. Kushner, D., Bloch, Ernest...
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Francisco na żywo podziwiało 10000 osób, a kolejne tysiące podczas jednoczesnej premiery
w 10 miastach Ameryki.147
Po trzydziestce kompozytor poświęcił swoją uwagę również utworom kameralnym.
Powstały I i II Sonata skrzypcowa, I Kwintet fortepianowy, Baal Schem, 4 utwory na kwartet
smyczkowy, 3 nokturny na trio fortepianowe i szereg miniatur na skrzypce z fortepianem,
a ich premiery w kolejnych krajach wykonywali tacy artyści, jak Flonzaley Quartet,
Hubermann, Rubinstein, Szekely, Elman, Szigeti i wielu innych. Obok największych
dyrygentów interpretujących jego dzieła, jak Stokowski czy Koussevitsky, również sam
Bloch aktywnie uczestniczył w wykonaniach m.in. w Carnegie Hall i na festiwalach swojej
muzyki w Europie. Podróże do Europy często łączył z dłuższymi pobytami w rodzinnych
stronach. Fundusz ufundowany przez rodzinę Sternów zapewnił mu stabilną stytuację
materialną, do tego jego utwory wygrywały rozliczne konkursy. Niestety, zdrowie psychiczne
i fizyczne kompozytora podupadało, by stopniowo przejść w permanentne stany
niedyspozycji.
W 1930 roku Bloch zrezygnował z funkcji dyrektora w konserwatorium w San
Francisco i wyjechał do Europy, gdzie wynajął domek w okolicach Lugano. Na potrzeby
Sacred Service zaczął uczyć się hebrajskiego, powrócił także do ćwiczenia gry na
instrumencie. Praca pozwoliła mu przetrwać najtrudniejsze lata, w których zmagał się
z dolegliwościami zdrowotnymi. Silne uczucie osamotnienia, desperacji i wewnętrznego
niespełnienia doprowadziły go do stanu głębokiej depresji, w wyniku której dwukrotnie
targnął się na swoje życie. Poza tym cierpiał na bezsenność, alergię, wysypki, rwę kulszową,
napady zimna i gruźlicę. Jego stan był poważny, stosowano rozliczne terapie, od silnych
leków, przez autotransfuzję po homeopatię. W letniej rezydencji odwiedzali kompozytora
przyjaciele, przynoszący wieści o kolejnych sukcesach w Europie. Blochowi udało się
powrócić do zdrowia i aktywności estradowej. W 1934 roku udał się na krótko do USA, by
dyrygować premierą Sacred Service. W 1937 w Londynie założono Towarzystwo jego
imienia, którego honorowym przewodniczącym został sam Albert Einstein.148
Z powodu wzrostu nastrojów antysemickich, a także ze względu na utrzymanie
amerykańskiego obywatelstwa Bloch powrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał
profesurę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, na którym wykładał podczas letnich
147. 1920-1929, w: Biographical, w: Ernest Bloch Legacy, kronika, The Ernest Bloch Legacy Project, 2007
http://www.ernestbloch.org/home.cfm?dir_cat=79295, pobrano dnia: 12.01.2018 r.
148. 1930-1939, w: Biographical, w: Ernest Bloch Legacy, kronika, The Ernest Bloch Legacy Project, 2007
http://www.ernestbloch.org/home.cfm?dir_cat=79296, pobrano dnia: 12.01.2018 r.
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kursów do przejścia na emeryturę w 1952 roku. Zobowiązanie wobec Berkeley powiązane
było z funduszem Sternów, który pozwalał mu komponować bez konieczności pracy
naukowej przez całe lata trzydzieste. W kolejnych latach kompozytor zamieszkał
w zacisznym domku w Agate Beach w Oregonie. W dalszym ciągu komponował w różnych
formach, poświęcając również czas na nowe hobby, takie jak fotografia, grzybobranie
i kolekcjonowanie agatów. W 1958 roku w wyniku choroby nowotworowej przeszedł
nieudany zabieg chirurgiczny. Zmarł rok później, 15 lipca 1959 roku w Portland. Miał trójkę
dzieci – Ivana, Suzanne i Lucienne.149

Twórcza osobowość Ernesta Blocha kształtowała się pod wpływem wielu prądów
muzyki przełomu wieków, od późnego romantyzmu, po skrajne „-izmy”. Sam kompozytor
podziwiał przede wszystkim Wagnera, a także kompozytorów francuskich – Francka
i Debussy'ego, z którym spotykał się wielokrotnie. Do nowych prądów odnosił się
z dystansem, obawiał się, że doprowadzą do momentu, w którym muzyka stanie się
zrozumiała tylko dla muzyków. „Jest coś tragicznego w poziomie, w jakim stopniowo muzyka
oddala się od życia stając się rzeczą egocentryczną i sztuczną” (tłum. autora).150 Sam Bloch
jako źródło mocy twórczej widział emocje ludzkie, ekspresję stanu ducha:„Sztuka jest
ekstpresją mistycznych emocjonalnych potrzeb ludzkiej duszy; kreowana jest raczej przez
instynkt, niż inteligencję; raczej przez intuicje, niż przez wolę.”151
Pierwszą dużą formą reprezentatywną dla indywidualnego języka muzycznego
Ernesta Blocha jest jego jedyne dzieło operowe – Makbet. Częste zmiany metrum, tempa
i tonacji, melodyczne wykorzystanie kwarty czystej i zwiększonej sekundy w decydujących
momentach, modalne zabarwienie, ciemna instrumentacja, repetowane motywy, ostinata
i nuty pedałowe oraz cykliczność rozwiązań formalnych to elementy, które często spotykamy
również w jego późniejszych dziełach. Nośnikiem dla myśli twórczej Blocha stało się
dziedzictwo kulturowe narodu żydowskiego. Do tzw. cyklu żydowskiego należą cenione
monumentalne dzieła, takie jak Trzy poematy żydowskie, Schelomo, Izrael i Psalmy.
W kolejnym okresie Bloch częściowo skłania się ku muzyce bardziej abstrakcyjnej, czego
przykładem są neo-klasyczne Sonaty na skrzypce i fortepian, I kwintet fortepianowy, czy
Concerto grosso nr.1. Jednocześnie inspiracje biblijne i semickie objawiają się w mniejszych

149. Kuchner, D., Bloch...
150. cyt. za: Russell, E. A., A biographical study and analysis..., str. 22
151. Ibid., str. 24
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formach, takich jak tryptyk Baal Schem, Abodah na skrzypce z fortepianem, From Jewish
Life na wiolonczelę z fortepianem.
Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych Bloch czuł potrzebę twórczej ofiary na rzecz
przybranej

ojczyny,

czego

przykładem

są,

przesiąknięte

lokalnymi

inspiracjami

i amerykańskim folklorem, poemat symfoniczny America oraz 4 Episodes na orkiestrę
kameralną. Hołd rodzimej ziemi oddał natomiast w poemacie Helvetia. Podczas pobytu
w Europie w latach 30-tych jego idee fixe stało się napisanie wielkiej formy opartej stricte na
muzyce obrzędowej i języku hebrajskim – Avodath Hakodesh (Sacred Service). Po powrocie
do USA odrzucił wcześniejszą programowość na rzecz estetyki neo-klasycznej, choć ślady
dawnych inspiracji odnaleźć można nadal w wielu dziełach.
Jako wykształcony skrzypek Bloch często wykorzystywał ten instrument w swoich
kompozycjach. Jego utwory szybko przebiły się do repertuaru najwybitniejszych artystów
epoki – Flescha, Elmana, Kochańskiego, Szigetiego, Hubermanna, Szekely'ego i Menuhina.
Z wieloma z nich połączyła go serdeczna przyjaźń. Do dużych form skrzypcowych
napisanych przez Blocha należą: Koncert skrzypcowy, Suita hebrajska (na skrzypce, altówkę
i orkiestrę), dwie sonaty na skrzypce i fortepian, oraz dwie solowe. Repertuar skrzypcowy
uzupełniają: tryptyk Baal Schem – z życia Chasydów (z najbardziej znanym Nigunem), oraz
miniatury – Nuit exotique, Abodah i Melodia.
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3.9.2. Abodah

Na początku grudnia 1928 roku Bloch odwiedził Yehudi Menuhina w jego domu
rodzinnym. Akompaniował tam skrzypkowi, między innymi grając Nigun – drugą część cyklu
Baal Schem. W kronice życia kompozytora czytamy, że „zajęłoby całą książkę, by opisać, jak
wiele znaczył dla Blocha ten wieczór”. Zainspirowany i oczarowany wspólną grą, 4 grudnia
napisał dedykowany Menuhinowi utwór – Abodah – Melodia na Yom Kippur na skrzypce
i fortepian. 16 grudnia Yehudi Menuhin dokonał premierowego wykonania podczas koncertu
w Los Angeles.152
Yom Kippur to tradycyjne święto żydowskie o charakterze pokutnym – Dzień
Pojednania. W dniu tego najważniejszego święta w kalendarzu żydowskim wierni próbują
przebłagać Boga za wszelkie przewinienia spisane przez ubiegły rok w Księdze Życia. Pragną
odnowić Przymierze z Bogiem, ofiarowując samoumartwienie bądź ofiarę zastępczą
w poprzedzającą noc. Kulminacyjnym momentem uroczystości jest wspomnienie Służby
Najwyższego Kapłana w Świątyni Jerozolimskiej. Według tradycji raz do roku wchodził on
do miejsca zwanego Święte Świętych, gdzie spoczywała Arka Przymierza. Zaszczyt ten,
niedostępny od 2000 lat dla nikogo, wspominany jest szczegółowo przez rabina. Podczas
rytuału kapłan używa Tetromachonu, hebrajskiego imienia Jahwe, a wierni biją czołem
(czasem tylko reprezentant). Ten moment celebruje kantor (chazan), śpiewając pieśń
Abodah.153
Melodię Abodah wykorzystaną przez Blocha znajdziemy w anglojęzycznej
Encyklopedii Żydowskiej z 1906 roku (ryc.22).

152. 1920-1929, w: Biographical, w: Ernest Bloch Legacy...
153. Atonement, day of, w: Jewish Encyclopedia: The Unedited Full-text of the 1906 Jewish Encyclopedia,
JewishEncyclopedia.com, 2002
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/15117-yom-kippur, pobrano dnia: 5.05.2018 r.

96

ryc. 22. Oryginalna pieśń Abodah

Znajdziemy tu również słowa pieśni (w tłumaczeniu autora pracy):
Teraz szeregi kapłanów i lud,
wcześniej stojący na dziedzińcu Świątyni,
słysząc potężne Imię pełne splendoru,
wymówione ustami Najwyższego Kapłana
ze świętą trwogą i czystością;
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Teraz padli na kolana i złożyli pokłon
bijąc czołem z uwielbieniem
i głośno zawodząc:
błogosławione Imię Tego,
którego Królestwo trwa na wieki!
Tekst przerywany jest melizmatami na głosce „aaah!”. Jak widać jest to modlitwa bardzo
uroczysta, pełna wzniosłej ekspresji. Warstwa muzyczna podporządkowana jest wiodącej roli
słowa. Ernest Bloch cytuje melodię niemal dosłownie, dodając kilkanaście taktów, głównie
w formie kadencji, podkreślających retoryczne i emocjonalne znaczenie momentów,
w których w śpiewie kantora nastąpiłaby pauza.
Utwór utrzymany jest w tonacji c-moll, w tempie spokojnym, około 63 na ćwiećnutę
w takcie na 4/4. Tempo na przestrzeni utworu ulega różnym fluktuacjom (ritardando,
accelerando, meno mosso, itp.) co nawiązuje do stylu wokalizy kantora. Dzieło jest
całkowicie homofoniczne. Bardzo ozdobnej melodii skrzypiec towarzyszy rozrzedzona
faktura akordowa w fortepianie. Harmonika w przeważającej mierze nie wychodzi poza ramy
tonacji

podstawowej

(wyjątki

przedstawione

są

w

dalszej

części).

Jedynie

w dokomponowanym przez Blocha wstępie występuje ważny materiał tematyczny w partii
fortepianu, powtórzony w codzie.

ryc. 23. Bloch – Abodah. Wstęp fortepianu
Ta patetyczna melodia, z charakterystycznym dla marsza pogrzebowego rytmem
punktowanym, wprowadza w nastrój przygnębienia i tęsknoty towarzyszącej wspomnieniom
zburzonej i utraconej przez naród żydowski Świątyni Jerozolimskiej.
Struktura melodyczna tematu skrzypiec opiera się na pochodach dźwięków G-F-Es,
w różnych kierunkach i z różną formą wypełnienia. W drugim zdaniu muzycznym, w taktach
10-14, znajdujemy się chwilowo w durowym akordzie toniki III st. Fragment ten nawiązuje
do słów o Świątyni, symbolu dobrych czasów dla Izraelitów, stąd zrozumiały moment błogiej
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zadumy. Dalej następuje część przetworzeniowa, pełna ekspresyjnych uniesień. Rozwinięcie
przez Blocha niektórych fragmentów oryginalnej melodii pozwala lepiej wykorzystać
możliwości ekspresyjne instrumentu. Wznoszące repetowane dźwięki symbolizują rosnącą
ekscytację, w tekście odpowiadają momentowi usłyszenia imienia Boga.
Temat powraca w 41 takcie, jednak tym razem kompozytor ingeruje w oryginalną
melodię. Wykorzystuje wznoszącą transpozycję motywu z toniki III st., (takt 45) by
doprowadzić do kulminacji – powtarzanych oktaw na dźwięku D schodzących czystą kwintę
w dół na G. Fragment ten odwołuję się do słów o oddaniu pokłonu. By podkreślić
symboliczną wartość tego momentu, Bloch powtarza motyw trzy razy.
Kolejny narastający motyw melizmatyki kantorycznej doprowadza do harmonicznej
kulminacji utworu w taktach 52-56. Akordowej kadencji skrzypiec zakończonej opadającymi
oktawami, towarzyszy zmiana harmoniki. Kompozytor decyduje się na opuszczenie tonacji
podstawowej i zakończenie fragmentu w tonacji wtrąconej do toniki III st. dominanty.
Delikatnie opadająca kantylena w aranżacji Blocha jeszcze raz rozładowuje napięcie
przed rozstrzygającą frazą. Dostojna, narastająca, akordowa paria skrzypiec od 68 taktu
następuje na dźwiękach odpowiadających słowom „błogosławione Imię Tego, którego
Królestwo trwa na wieki!” i kończy się w 73 takcie silną kadencją w następstwie S-D-T
w tonacji podstawowej. Po pauzie dającej czas na uspokojenie emocji, Bloch decyduje się
dodać reminiscencję wstępu i tematu, który zamiera na ostatnim dźięku pierwszej frazy.
Budowę utworu można zatem określić jako A- A' z rozbudowanymi przetworzeniami
w obu częściach. Jednak ze względu na wokalno-liryczny charakter oryginału, warto
pamiętać o ukrytym programie dzieła, który również determinuje jego strukturę. Znajdziemy
go znów w Encyklopedii Żydowskiej:
„Zauważymy, że kantor ropoczyna spokojnie intonując wersy Miszny w pogodnym
charakterze, jednak tajemnicze misterium odbywające się na dziedzińcu Świątyni wkrótce
przerasta jego wyobraźnię i pieśń wyrywa w dziwną żałość orientalnej skali harmonicznej
(Hazanut, Nigun) na myśl o Boskiej Obecności. Kantor próbuje przywrócić spokój
oryginalnej linii, jednak myśli zaklęte w słowach znów pochłaniają go, prowadząc do
ekstatycznego przesilenia”.154 (tłum. autora)

154. Abodah, music of, w: Jewish Encyclopedia...
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/347-abodah-music-of, pobrano dnia: 5.5.2017 r.
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Cały pokaz tematu odbywa się na strunie G. Ma to pomóc w uzyskaniu jednolitej,
wokalnej barwy. Utwór pełen jest retorycznych przystanków. Wymaga to od skrzypka
zwrócenia uwagi na zakończenia fraz i niezakłócone pauzy, w których powinien nastąpić
fizyczny oddech. Głównym problemem jest zatem oderwanie od instrumentalnego
traktowania skrzypiec i podporządokwanie interpretacji technice wokalnej. Dotyczy to także
oznaczeń tempa, które staje się elastyczne i powinny przebiegać w sposób płynny i naturalny,
odpowiadający emocjom zawartym w pieśni. Właściwa aplikatura pozwoli na niezachwianą
narrację brzmieniową, co wymaga wykorzystania wysokich pozycji na strunach G, D i A.
Zdecydowana oktawa po pauzie w 22 takcie potrzebuje przygotowania palców przed
zaatakowaniem dźwięku i podjęcia odpowiedniego ryzyka.
Kolejnym wymagającym elementem jest użycie portamento przy zmianie dźwięków.
Pamiętać należy, że natura śpiewu nie pozwala na mechanicze „skoki” między nutami, jednak
uważać trzeba, by nie nadużywać jednolitego rodzaju połączeń, co stałoby się nachalne
i niepotrzebnie rozpraszało uwagę słuchacza.
Dwa fragmenty akordowe nakładają się na energetyczne kulminacje utworu.
Zasugerować można niezaczynanie ich z pełną ekspresją dynamiczną, aby zachować
wrażenie emocjonalnego crescendo do samego końca frazy, co w wypadku wielodźwięków
wymaga uważnego podejścia do kwestii podziału smyczka.
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3.10.1. Aram Chaczaturian

Aram Iljicz Chaczaturian urodził się w Tbilisi 6 czerwca 1903 roku. Jego rodzice byli
Ormianami, jak setki tysięcy rodaków szukającymi lepszych warunków do życia poza
ojczyzną. Aram był najmłodszym z czwórki synów (córka zmarła w niemowlęctwie)
introligatora. Muzyczne zainteresowania Chaczaturiana od najmłodszych lat kształtowały się
w cieniu ludowej muzyki krajów kaukaskich. Jak wspominał:
„Wyrosłem w atmosferze pełnej muzyki ludowej: popularnych świąt, obrzędów,
smutnych i wesołych wydarzeń, którym wiecznie towarzyszyła muzyka, żywych melodii
ormiańskich, azerskich i gruzińskich piosenek oraz tańców wykonywanych przez wędrownych
bardów [aszugów] i muzyków – takie były impresje, które zakorzeniły się głeboko w mej
pamięci, determinując moje muzyczne myślenie. One ukształtowały moje muzyczne
przekonania i dały podstawy mojej muzycznej osobowości... Jakiekolwiek zmiany i ulepszenia
miały miejsce w moim muzycznym smaku w późniejszych latach, ich pierwotna substancja,
ukształtowana we wczesnym dzieciństwie w tej ludzkiej wspólnocie, na zawsze pozostała
naturalną esencją wypełniającą moje dzieła.”(tłum. autora)155
Pierwsze kompozytorskie inspiracje nawiązują do pieśni ludowych śpiewanych mu
przez matkę, jak dedykowana jej Pieśń wędrownego aszyka op. 1 (1925). Przygodę z muzyką
zaczynał w szkole w Tbilisi, gdzie w latach 1913-1920 grał na tubie w szkolnym amatorskim
zespole dętym i podejmował pierwsze próby kompozycji na pianinie, odkupionym przez
rodziców od poprzedniego lokatora. Niemniej, jak sam przyznał, do 19 roku życia bliższe niż
muzyka były mu fizyka i matematyka.156
W 1921 roku Aram wyjechał do Moskwy, gdzie na stanowisku dyrektora sceny Teatru
Sztuki pracował jego brat – Suren. Aram podjął jednocześnie studia na wydziale biologii
Uniwerytetu Moskiewskiego oraz naukę w Instytucie Muzyki Gniessina, gdzie początkowo
pobierał lekcje gry na wiolonczeli, a od 1925 – kompozycji. W 1929 roku rozpoczął studia
w klasie Nikołaja Miaskowskiego na wydziale kompozycji Konserwatorium Moskiewskiego.
W 1933 roku poślubił koleżankę z klasy – Ninę Makarową, a rok później zakończył studia.
W ich czasie kompozytor napisał około 50 utworów, od dzieł kameralnych, takich jak SongPoem z 1929 roku po muzykę do filmów. Po skomponowaniu I symfonii, której sukces
155. Orga, A., Khachaturian, A.I., Piano Concerto/Concert Rhapsody, nota programowa, Naxos, 1997
https://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?item_code=8.550799&catNum=550799&filetype=About
%20this%20Recording&language=English, pobrano dnia: 21.03.2018 r.
156. Khachaturian, a Leading Soviet Composer, Dies at 74, w: „New York Times”, 3maja 1978, str. 2
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otworzył mu drzwi do kariery, Aram obronił tytuł naukowy w 1936 roku. W tym samym roku,
będąc już wschodzącą gwiazdą sowieckiej sztuki, napisał Koncert fortepianowy, którego
popularność wykroczyła daleko poza granice Związku Radzieckiego.157
Podczas ostatnich lat poprzedzających II wojnę światową, Chaczaturian nawiązał
przyjaźnie z szeroką grupą kompozytorów (Prokofiew, Szostakowicz, Spendarian), pisarzy
(Rolland, Gorky, Szahinian) i wykonawców (Oborin, Ojstrach). Do tego grona dołączyli
później Boulanger, Chaplin, Hemingway, Karajan, Messien, Rostropowicz, Rubinstein,
Sibelius, Strawiński i Szeryng. Okres ten był bardzo bogaty w kontekście działalności
kompozytorskiej. Pobyt w Erywaniu w 1939 roku zainspirował Chaczaturiana do napisania
baletu Szczęście, a kolejne dwa lata przyniosły międzynarodowe sukcesy Koncertu
skrzypcowego i Maskarady. W trakcie wojny tworzył monumentalne dzieła łączące
neofolkloryzm i dramatyczny romantyzm, pobudzające ducha bojowego i narodowego, takie
jak balet Gayaneh czy II symfonia, za które, podobnie jak za Koncert skrzypcowy otrzymał
najwyższe odznaczenie państwowe – Nagrodę Stalina. Najbardziej spektakularne utwory
okresu powojennego to Koncert wiolonczelowy (1946) i III symfonia (1947).158
Od 1932 roku Aram Chaczaturian udzielał się w Związku Kompozytorów, w którym
w latach 1939-48 pełnił funkcję przwodniczącego komitetu organizacyjnego, aż do
denuncjacji, w której zarzucono mu „formalizm” na podstwaie dekretu Żdanowa.
Paradoksalnie oskarżenie objęło III symfonię napisaną na uczczenie 30 rocznicy rewolucji
październikowej. Mimo wstąpienia do Partii Komunistycznej w 1943 roku i trzykrotnego
otrzymania Nagrody Stalina, a także złożenia samokrytyki, Chaczaturian (podobnie jak inni
wielcy twórcy socrealizmu – Szostakowicz i Prokofiew) popadł w niełaskę i odesłany został
do Erywania, a jego twórczosć objęta została ścisłą cenzurą. Na przełomie 1948 i 1949 roku
udało mu się „odkupić winy” muzyką do filmu Włodzimierz Iljicz Lenin. Po odwilży
spowodowanej śmiercią Stalina twórca powrócił do pełnienia w Związku funkcji sekretarza
biura, którą to utrzymywał aż do śmierci.159
Od 1950 roku Aram Chaczaturian wykładał kompozycję w Instytucie Gniessina.
Rozpoczął także działalność dyrygencką, występując w ponad 30 krajach na całym świecie,
w tym również w Stanach Zjednoczonych (1968 rok). Mimo międzynarodowej kariery
i światowego rozgłosu nigdy nie wyrzekł się wiary w komunizm i w wywiadach podkreślał
157. Sarkisyan, S., Khachaturian, Aram, w: Grove Music Online, 2001
http:////www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo9781561592630-e-0000014956, pobrano dnia 17.03.2018 r.
158. Ibid.
159. Kushner. D.Z, Aram Khachaturian (1903-1978): A Retrospective, Athens Journal of Humanities and Arts,
2017, str. 14-15
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zalety działalności artystycznej w krajach sowieckich. Jako ateista nie wyrzekał się jednak
chrześcijańskich korzeni ormiańskich, odwiedzając m.in. Watykan.160
Pomimo ataku serca w 1965 roku kontynuował działalność kompozytorską
i estradową. Nieśmiertelną sławę przyniosły mu na zachodzie przede wszystkim dzieła
związane z muzyką filmową i baletową, jak np. muzyka do Spartacusa, baletów Gayaneh
i Szczęście (Shtchastye), oraz Maskarada. Jego twórczość zaliczana była do największych
osiągnięć muzyki radzieckiej, on sam natomiast nazywany był jednym z trzech „Tytanów
muzyki sowieckiej”. Jako jego opus vitae wymianiane są także trzy „trylogie instrumentalne”
- koncerty, rapsodie (skrzypcowe, wiolonczelowe i fortepianowe) oraz sonaty solowe
(skrzypcowa, altówkowa i wiolonczelowa).
Aram Chaczaturian zmarł po dłuższej chorobie 1 maja 1978 roku, krótko po 75
urodzinach. Ta data, przypadająca na Święto Pracy, symbolicznie podsumowuje jego wkład
w budowanie kultury państw Bloku Wschodniego. Do odznaczeń zebranych przez
Chaczaturiana należą między innymi:
- Bohater Pracy Socjalistycznej (1973)
- Order Lenina (1939, 1963, 1963)
- Narodowy Artysta ZSRR (1954), Rosyjskiej FSRR (1947), Armeńskiej SRR (1955),
Gruzińskiej SRR (1963), Azerskiej SRR (1973)
- Honorowy Twórca Sztuki Armeńskiej SRR (1938), Rosyjskiej FSRR (1944), Uzbeckiej
SRR (1967), a także Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, za wkład w rozwój kultury polskiej
(1972)
- Order Czerwonego Sztandaru (1945, 1966)
- Order Rewolucji Październikowej (1971)
- Nagroda Lenina (1959)
- Nagroda Stanu ZSRR (wcześniej Nagroda Stalina, 1941, 1943, 1946, 1950 i 1971)161
Chaczaturian jako pierwszy kompozytor z republik kaukaskich wybił się do rangi
międzynarodowej gwiazdy. W swojej twórczości czerpał pełnymi garściami ze sztuki ludowej
ojczystych regionów. Był pierwszym, któremu udało się nadać sztuce ormiańskiej
międzynarodowy kontekst. Przez syntezę muzycznych osiągnięć swoich czasów z takimi
elementami tradycyjnymi jak pieśń ludowa, miejski folklor instrumentalny, sztuka
wędrownych bardów zwanych aszykami, ornamentalny styl średniowiecznej monodii,
160. Khachaturian, a Leading Soviet Composer, Dies at 74..., str. 2
161. Titles, prizes, awards, w: Virtual Museum of Aram Khachaturian, Aram Khachaturian International
Enlightenment-Cultural Association, http://www.khachaturian.am/eng/awards.htm, pobrano dnia 2.03.2018 r.
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a także puryzmu sztuki regionalnej regionu Kaukazu, wytworzył nowy, własny język
muzyczny. Jednocześnie znakomity warsztat kompozytorski odebrany od Gniessina, który
uczył się u samego Rimskiego-Korsakowa, pozwalał na swobodne poruszanie się w sztuce
instrumentacji od dzieł solowych, poprzez symfonikę, aż po monumentalne dzieła sceniczne.
Z jego dorobku twórczego wymienić należy przynajmniej: 3 balety – Gayaneh (ze słynnym
Tańcem z szablami), Szczęście, Spartacus, 3 symfonie, kilkanaście suit orkiestrowych, trzy
wspomniane wcześniej „trylogie instrumentalne”, ponad 60 pieśni, kwartet smyczkowy, trio
fortepianowe, muzyka do ponad 20 sztuk teatralnych (w tym Maskarada do tekstu
Lermontowa) i 17 ścieżek filmowych. Chaczaturian skomponował również szereg miniatur
instrumentalnych, głównie w okresie studiów w Moskwie.
Jego duży wkład w repertuar skrzypcowy jest niepodważalny. Do najbardziej
rozpoznawalnego Koncertu skrzypcowego, dedykowanego Dawidowi Ojstrachowi, Rapsodii
i dwóch sonat, dodać należy 4 miniatury na skrzypce z fortepianem.

3.10.2. Song - Poem
Spośród nich zdecydowałem się wybrać Song-Poem („Pieśń-poemat: na cześć
aszyków”) jako najgłębiej ukazujący charakter twórczości Chaczaturiana. Źródłem inspiracji
kompozytora jest tradycyjna muzyka improwizowana, wykonywana przez wędrownych
bardów, popularna na terenach Azerbejdżanu i innych krajów zamieszkałych przez narody
tureckiej grupy językowej.
Historia aszyków (spotyka się także nazwę „aszug”, ich tureckich protoplastów
nazywano ozan) sięga wędrówek ludów tureckich w VII wieku, których podboje opiewali
artyści przy akompaniamencie regionalnej odmiany lutni długoszyjkowej zwanej saz.
Instrument ten miał od ośmiu do dziesięciu strun, a mistrzowskie opanowanie gry na nim
stało się elementem etosu aszugów. Ich twórczość opierała się na trzech filarach – poetyce,
improwizacji i prezentacji. Aszug musiał być biegły we wszystkich trzech dziedzinach,
a najlepsi byli cenionymi gośćmi na dworach. W późniejszych wiekach sztuka aszugów
pełniła ważną rolę społeczną, jako nośnik kultury, wartości i tożsamości wspólnotowej. Sława
niektórych bardów przetrwała do dziś, sięgając XIII wieku. Wielki rozwój sztuki aszugów
nastąpił w XV wieku pod panowaniem szacha Ismaila, który sam był zapalonym poetą i grał
na

sazie.

Struktura

utworów

przypomianała

średniowieczną

europejską

monodię

akompaniowaną. Działalność aszyków szanowana była przez niemal wszystkie struktury
polityczno-religijne i wykorzystywana dla własnych celów. Przyczyniło się to do przetrwania,
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mimo wielokrotnych prześladowań, kultur narodowych Azerbejdżanu, Armenii, czy
Turkmenistanu. Muzyka aszyków po dziś dzień ma swoje miejsce na artystycznej scenie
wyżej wymienionych krajów, zarówno w czystej postaci, jak i w formie popularyzującej
łączenie tradycji z nowoczesnością, czego przykładem był występ gospodarzy na konkursie
Eurowizji w Azerbejdżanie. Od 2009 roku sztuka aszugów znajduje się na liście światowego
dziedzictwa UNESCO.
Najsłynniejszym bodaj aszugiem wszechczasów był Aszyk Alasgar (Aşıq Ələsgər).
Urodził się w 1821 roku na terenie dzisiejszej Armenii. Jako, że wywodził się z biedoty,
w wieku 14 lat został służącym i zakochał się w córce chlebodawcy. Skazana na
niepowodzenie miłość pchnęła Alasgara do kupna sazu i wyrażania pieśnią swych emocji.
W 1950 roku ukończył naukę u słynnego Aszyka Aliego, pokonując go podczas wspólnego
występu. Sława pozwoliła mu uczyć, komponować i wykonywać aż do śmierci w wieku 105
lat.162 Zaledwie 3 lata później, w 1929 roku, Aram Chaczaturian napisał Pieśń-Poemat: na
cześć aszugów. Można tylko domniemywać, że śmierć wielkiego mistrza stanowiła jeden
z bodźców do podjęcia tego toposu.

ryc. 24. Ashug Alazgar

162. Niftaliyev. A., Bards of Azerbeijan, w: Azerbeijan: Anthology of Ashigs, nota programowa, INEDIT /
Ministry of Culture and Tourism, 2008, str. 31-34
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Utwór utrzymany w tonacji fis-moll rozpoczyna się pięciotaktową introdukcją
fortepianu. Arpeggio w pierwszym takcie nawiązuje do techniki gry na tradycyjnym
instrumencie aszugów – saz. Dalej pojawiają się retoryczne repetycje dźwięku Fis
w urozmaiconej rytmice i agogice. Towarzyszą im akcentowane dysonanse, nadające
orientalnego

charakteru.

Połączenie

tych

nieregularności

wprowadza

wrażenie

wirtuozowskiej improwizacji sugerując, że fortepian nie będzie w tym utworze instrumentem
akompaniującym, a towarzyszącym. Analogicznie do saz, wspierał on będzie retorykę pieśni,
w której rolę barda-aszuga wcielają się skrzypce.

ryc. 25. Chaczaturian – Song-Poem, takty 1-4. Introdukcja fortepianu.
W 5 takcie, w rytmie 9/8 opadające dźwięki z przednutkami przypominające szarpnięcia strun
lutni, przygotowują wejście skrzypiec od przedtaktu. Melodia także układa się
w pięciotaktową frazę, a od pierwszego momentu rzuca się w oczy brak pauz
i artykulacyjnych zakłóceń. Bardzo urozmaicona jest natomiast warstwa rytmiczna. W rytmie
12/8 na materiał tematyczny składają się zarówno nuty długie jak i regularne czy punktowane
ósemki, a także szesnastki, kwintole oraz pojedyncze i podwójne przednutki. Mniejsze
wartości w sposób oczywisty nawiązują do improwizacyjnego charakteru ornamentyki
wokalnej krajów Bliskiego Wschodu. Wszystko to utrzymane w dynamice mf, o charakterze
molto espressivo, w asyście ostinatowej repetycji dźwięku fis w lewej ręce fortepianu. W 10
takcie zamyka frazę delikatne ritardando. W następnej frazie temat skrzypiec nałożony
zostaje na materiał dźwiękowy z introdukcji w partii fortepianu.
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Ryc. 26. Takty 11-14. Nałożenie tematu i introdukcji.
W 15 takcie powtórzony motyw opadającej tercji oddala się znikając w górnych
rejestrach flażoletów. Jest to pierwsza pauza w partii skrzypiec – moment, gdy długie linie
melodii doprowadziły do miejsca na fizyczny oddech. Przygotowuje on nowy motyw, czyli
dwutaktowy dialog instrumentów rozpoczynający się imitacją motywu legato. Oznaczenie
rubato sugeruje, że jest to swoisty recytatyw. Powrót tematu wprowadza opadające
ekspresyjne glissando - kolejny element ornamentyki.
Kolejne sześć taktów to modulacja oparta na materiale tematycznym. Wznoszący się
motyw objęty jest crescendem od piano do fortissimo, zmierzającym do kulminacji
w wysokim rejestrze. Od taktu 24 napięcie rozładowuje motywiczne prowadzenie coraz ciszej
i wolniej opadających figur. Kolejny takt to wznoszący się i opadający przebieg kadencyjny
oparty na dostojnej skali doryckiej.
W 27 takcie następuje zmiana metrum na 4/4, a także zmiana tempa i nastroju –
rozpoczyna się część B. W partii fortepianu oznaczonej sempre forte e marcatto akcentowany
rytm punktowany przywołuje skojarzenia militarne. Pojawia się także motyw opadający
złożony z przedłużonej ćwierćnuty i uzupełniającej trioli. Nastrój staje się złowrogi
i burzliwy, co podkreślają rozłożone akordy saltando w partii skrzypiec (ryc.27).

107

ryc. 27. Takty 27-28.
Z głębokiego niepokoju wynurza się śpiewna fraza skrzypiec, by na powrót ustąpić
motywowi militarnemu. Z tego swoistego impasu między kontrastującymi ideami wyrywają
się skrzypce rozwijając wspomniany wcześniej motyw układu ćwierćnuta – triola
z repetowanym dźwiękiem E górnym głosie. Triole przechodzą stopniowo do dynamiki
piano, a kolejna ekspresyjna kulminacja jest już tylko retrospekcją poprzedzających emocji.
Uspokojenie przynosi pokaz pierwszego tematu w tonacji dis-moll. Lirycznej melodii, tym
razem w piano tranquillo, towarzyszy rozbudowany pasażowy akompaniament fortepianu.
Pojedynczy pokaz przechodzi we właściwy recytatyw (część C), nawiązujący harmonicznie
i melodycznie do taktów 16-17. Przez 8 taktów fortepian podsumowuje wcześniejsze motywy
w towarzystwie delikatnych imitacji w skrzypcowych flażoletach. Dalej powraca część A
w niezmienionym układzie 5-taktowych fraz introdukcji, poprzednika i następnika. Dopełnia
się w ten sposób struktura utworu, którą można określić jako A-B-A'-C(recytatyw)-A. Utwór
kończy się zanikającym flażoletem w towarzystwie ostatnich akordów imitującego saz
fortepianu.
Budowa utworu opiera się zatem na kilku przecinających się osiach. Pierwszą z nich,
determinującą harmonię, jest używanie powtarzającego się dźwięku. Jest to nawiązanie do
techniki burdonu, charakterystycznej dla monodii akompaniowanej, a technicznie odwołuje
się do towarzyszącej grze na sazie pustej struny. Drugą osią jest wirtuozowskie traktowanie
instrumentu towarzyszącego, bogate wypełnienie arpeggio i polirytmia. Kolejna warstwa to
śpiewna melodia głosu skrzypiec, czasem przechodząca, bądź to w imitacji, bądź dosłownie,
do głosu fortepianu. Ostatnią osią jest ornamentyka, wypełnienie melodii na wzór orientalny.
Skrzypkowi wykonującemu utwór przyjdzie się zmierzyć z kilkoma ciekawymi
problemami. Głównym i zarazem fundamentalnym jest prowadzenie melodii legato, nie
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przerywając frazy, a jednocześnie podtrzymując retoryczną narrację. Adnotacje molto
espressivo, cantabile i szerokie spektrum dynamiczne wymagają od artysty nie tylko
zdolności modulowania natężenia i barwy dźwięku, ale również niejednolitej wibracji.
W warstwie rytmicznej dyscypliny wymagają fragmenty ornamentyczne, jednak
kwestią dobrego smaku jest, by nadmierna „metronomiczność” przebiegów nie zakłóciła
wokalnego charakteru lini melodycznej. W tym celu ważne jest dokładne zapoznanie z partią
fortepianu, szczególnie ze względu na występującą w jego partiach polirytmię.
Wymienić należy kilka problemów typowo technicznych. Duże interwały we frazach
legato sięgające wysokich rejestrów są wymagające ze względu na intonację. Grając długie
dźwieki flażoletami kwartowymi należy zwrócić uwagę na niezachwianą proporcję między
dociskiem obu palców i prowadzeniem smyczka. W części B, gdzie skrzypce akompaniują
fortepianowi, kompozytor wykorzystuje technikę rozłożonych akordów, granych saltando po
cztery dźwięki. Technikę tę ćwiczyć powinno się na pustych strunach, do momentu uzyskania
odpowiedniej selektywności dźwięków.
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PODSUMOWANIE
Miniatura instrumentalna to gatunek o szerokim i nieoczywistym znaczeniu. Pojęcie to
kryje w sobie inne określenia muzykologiczne, takie jak „liryka instrumentalna” czy „utwór
charakterystyczny”, przyjęte w międzynarodowej nomenklaturze. W części definiującej
miniaturę wytłumaczono według jakich kryteriów rozpatrywać można, i jakie przyjęte zostały
do rozpatrywania tematyki rozprawy. Wynikająca z niej formuła objęła szerokie znaczenie
sformułowania „miniatura instrumentalna”, zawierające wiele podgatunków krótkich
utworów jedno- i kilkuczęściowych.
Historia miniatury instrumentalnej sięga średniowiecza i choć jej wielki rozkwit
nastąpił dopiero w romantyzmie, to wielu kompozytorów nawiązywało do jej obecności
w twórczości przedstawicieli francuskiej szkoły klawesynowej XVIII wieku. Epoka
romantyczna wyznaczyła przełom w popularności miniatury fortepianowej. Kompozytorzy
tacy jak Schubert, Mendelssohn, Schumann, a przede wszystkim Chopin, nadali miniaturze
wartość równą większym formom, pozwalającą na osobistą, pełną wypowiedź. W twórczości
skrzypcowej tryumfy święciły formy wariacyjne, co zawdzięczamy twórczości Niccolo
Paganiniego i jego naśladowców. Trendy przejęte z muzyki fortepianowej pojawiły się nieco
później, a duży wkład w ten proces miał polski skrzypek-kompozytor Henryk Wieniawski.
W pierwszej połowie XX wieku rozwój miniatury instrumentalnej doprowadził do
apogeum różnorodności stylistycznej, znaczenia w repertuarze artystów i popytu wśród
słuchaczy. Katalizatorem tego procesu stało się nałożenie kilku decydujących elementów,
takich jak obecność na estradzie przedstawicieli kilku pokoleń skrzypków, nowe nurty
kompozytorskie wykorzystujące ideę miniatury, upowszechnienie radia i fonografu, a co za
tym idzie wzrost dostępności do muzyki estradowej, rola miniatury w pedagogice wielkich
szkół

skrzypcowych

oraz

silne

bodźce

towarzyszące

wydarzeniom

historycznym

i politycznym.
Wśród nowych nurtów, którym podlegała także miniatura instrumentalna, znalazły się
zarówno łagodne przemiany, jak i rewolucyjne zmiany w podejściu do komponowania. Te
łagodne, ewolucyjne procesy, doprowadziły do idei impresjonizmu muzycznego, oraz
powstania miniatury ludowej, zwanej także „ruralistyczną”. W załamaniu badań
etnograficznych spowodowanym wybuchem II wojny światowej upatrywać można jednego
z powodów zaniku tradycji komponowania miniatur instrumentalnych w kolejnych
dziesięcioleciach. Do procesów bardziej gwałtownych zaliczyć można całą muzykę
awangardową. Twórcy wyzwolonych spod wpływów tradycji kierunków chętnie sięgali do
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krótkich, czasem kilkusekundowych form muzycznej wypowiedzi, komponując miniatury
aforystyczne, ekspresjonistyczne, dodekafoniczne i punktualistyczne.
„Złote pokolenie skrzypków”, jak określa wirtuozów I połowy XX wieku Cambridge
companion for violin, stworzyło pomost między kulturą wysoką, dostępną dla melomanów,
a kulturą masową, której stali się elementami. Decydującą rolę w tym procesie odgrywały
miniatury skrzypcowe, stające się światowymi szlagierami, trafiającymi do szerokiego grona
odbiorców poprzez radio i telewizję. Miniatury z towarzyszeniem fortepianu były stałym
elementem występów skrzypków, a rosnące zapotrzebowanie na nie sprawiło, że wielu z nich
komponowało i aranżowało utwory w tym gatunku na niespotykaną dotąd skalę.
Dokonany na potrzeby rozprawy wybór miniatur na skrzypce i fortepian obejmuje
jedenaście utworów jedenastu kompozytorów (wliczając Jaschę Heifetza, aranżera Estrellity
Manuela Ponce). Pochodzą one z różnych kregów kulturowych i nurtów kompozytorskich.
Clair de lune Claude'a Debussy'ego z 1905 roku w transkrypcji A. Roelensa to utwór liryczny,
oparty na poemacie Verlaina. Wykazuje cechy muzyki impresjonizmu i jest zakorzeniony
w kulturze francuskiej. 4 utwory na skrzypce i fortepian op.7 Antona Weberna z 1910 roku to
cykl miniatur ekspresjonistycznych wywodzących się z nowej szkoły wiedeńskiej. Stanowią
przykład kondensacji formy do aforystycznego stylu Weberna i wykorzystania miniatury
w kierunkach awangardowych. Estrellita Manuela Ponce w aranżacji Jaschy Heifetza to
nawiązanie do kultury meksykańskiej i amerykańskiej. Egzemplifikuje znaczenie
przenoszenia utworów na skrzypce i fortepian w procesie oddziaływania na kulturę masową.
Rumuńskie tańce ludowe Béli Bartóka przedstawiają wpływ muzyki ludowej na rozwój
miniatury instrumentalnej. Melodie te pochodzą z badań etnomuzykologicznych krajów
byłego imperium austro-węgierskiego dokonywanych przez kompozytora i stanowią przykład
miniatury ruralistycznej. Nagranie i analiza dwóch utworów Jeana Sibeliusa, Mazurka op. 81
nr 1 i Berceuse op.79 nr 6, ukazuje sens dalszych badań literatury światowej w poszukiwaniu
atrakcyjnych kompozycji. Utwory twórcy fińskiej szkoły narodowej to kompozycje
nieodstające poziomem od utworów Sarasate czy Kreislera, jednak dotychczas nie znalazły
się w skrzypcowym kanonie wykonawczym. Berceuse sur le nom de Gabriel Fauré,
skomponowane w 1922 roku przez Maurice'a Ravela, opiera się jednocześnie na odwołaniach
do muzyki kościelnej, stylu klawesynistów francuskich, a także oryginalnej koncepcji
konstrukcyjnej, w której poszczególne dźwięki melodii odzwierciedlają zgłoski imienia
i nazwiska Gabriela Fauré. Kolejną kołysanką w niniejszej selekcji jest Berceuse d’Aïtacho
Enia, będące wspomnieniem pobytu w kraju baskijskim przez pryzmat języka muzycznego
właściwego dla Karola Szymanowskiego, jednego z najwybitniejszych kompozytorów
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polskich XX wieku. Kaprys Cygański Fritza Kreislera z 1927 roku podkreśla wpływ kultury
romskiej na rozwój repertuaru skrzypcowego oraz zainteresowanie środowiska wiedeńskiego
egzotyką. Pozwala również na bliższe zapoznanie z elementami charakterystycznymi dla
kompozycji mistrza gatunku miniatury skrzypcowej, za jakiego powszechnie uznawany jest
Kreisler. Z zasobów muzycznych innej grupy etnicznej korzystał Ernest Bloch, komponując
dla Jehudi Menuhina Abodah. Jest to utwór ściśle związany z muzyczną celebracją
żydowskiego święta i potwierdza szeroki udział diaspory żydowskiej w rozwoju wiolinistyki
XX wieku. Aram Chaczaturian, komponując w 1929 roku Song-Poem, oddał

hołd

wielowiekowej tradycji muzycznej krajów kaukaskich. Utwór zainspirowany ludową sztuką
aszyków daje również okazję do zapoznania się z realiami życia i twórczości w czasach
reżimu komunistycznego.
Przedstawiony wybór utworów rozpościera przed skrzypkiem szeroki wachlarz
aspektów wykonawczych. Spośród nich na pierwszy plan wysuwa się wrażliwość dźwiękowa
i umiejętność dopasowania sposobu kreowania brzmienia do tak zróżnicowanych stylów
muzycznych. Elastyczność ta wiąże się z techniką zmian i połączeń dźwięków (zarówno
w lewej ręce, jak i w smyczku), odpowiedniego zakresu i intensywności wibracji oraz
przemyślanym kształtowaniem frazy. Elementy techniczne i wirtuozowskie są w miniaturach
ścisle podporządkowane wyrazowi artystycznemu. Tym bardziej ich doskonałe opanowanie
decyduje o jakości wykonania, ponieważ jakakolwiek niepewność, czy zawahanie,
w przebiegu małej formy stanowi wyraźne zaburzenie myśli muzycznej. Newralgicznym
elementem wykonawstwa miniatur na skrzypce i fortepian jest umiejętność współpracy
z pianistą. Są to utwory kameralne, gdzie role obu instrumentalistów przeplatają się,
wymagając jednocześnie zdolności solistycznych, kameralistycznych i akompaniatorskich.
Próby przywrócenia znaczenia miniaturom skrzypcowym zauważalne są w ostatnim
czasie. Warto podkreślić, że zainteresowanie Dawida Ojstracha miniaturą skrzypcową
znalazło kontynuatora w postaci Igora Frolova, który nawiązuje do tradycji skrzypkówkompozytorów. Hilary Hahn wydała w 2014 roku album z 27 miniaturami zamówionymi
specjalnie na tę okazję. Maxim Vengerov włączył dwie obowiązkowe miniatury Kreislera i
innych do programu II etapu przesłuchań XV Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu w 2016 roku. Działania te dają nadzieję na renesans
tradycji kompozytorskiej i wykonawczej związanej z małymi formami instrumentalnymi.
Mogą także przyczynić się do wykształcenia kolejnego „złotego pokolenia skrzypków”,
o którym mówić będziemy w przyszłości.
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Tab.1. Utwory Fritza Kreislera przypisywane innym autorom.

TYTUŁ ROK DOMNIEMANY AUTOR
Allegretto

1910 Luigi Boccherini

Allegretto

1913 Nicola Porpora

Andantino

1910 Giovanni Battista Martini

Aubade Provençale

1911 Louis Couperin

Chanson Louis XIII et
Pavane

1910 Louis Couperin

La Chasse

1911 Jean Baptiste Cartier

Concerto in C major

1927 Antonio Vivaldi

Grave

1911 Wilhelm Friedemann Bach

Liebesfreud (Love's Joy)

1905 Joseph Lanner

Liebesleid (Love's Sorrow)

1905 Joseph Lanner

Menuet

1910 Nicola Porpora

Praeludium and Allegro

1910 Gaetano Pugnani

La Précieuse

1910 Louis Couperin

Preghiera

1911 Giovanni Battista Martini

Scherzo

1910 Carl Ditters von Dittersdorf

Schön Rosmarin

1905 Joseph Lanner

Sicilienne and Rigaudon

1910 François Francœur

Tempo di Minuetto

1938 Gaetano Pugnani

Variations on a Theme by
Corelli

1910 Giuseppe Tartini
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Tab. 2. Transkrypcje i aranżacje Leopolda Auera na skrzypce i fortepian.
kompozytor
Joseph Achron

tytuł
Hebrew Lullaby
Hebrew Melody

Johann Sebastian
Bach
Ludwig van
Beethoven

Siciliana
Chor der Derwische aus den ‘Ruinen von Athen’
Türkischer Marsch aus den ‘Ruinen von Athen’
Violin Concerto in D major

Johannes Brahms

Violin Concerto in D major

Frédéric Chopin

Nocturn in e minor
Polish Song

Arcangelo Corelli

La Folia

Charles Davidoff

Romance sans paroles

Jakob Dont

Agité
Etincelles

Riccardo Drigo

Serenade from 'Arlekinada’
Valse bluette from '4 Airs de ballet’

Gabriel Fauré

Pelléas et Mélisande

Mikhail
Glinka/Mily
Balakirev

The Lark

Joseph Haydn

Scherzo
Serenade
Vivace

Edward MacDowell Idyll
Wolfgang Amadeus Gavotte from ‘Idomeneo’
Mozart
Concerto No.3
Niccolò Paganini

Caprice

David Popper

Gavotte No.2
Spinnlied

Nikolai RimskyKorsakov

Fantasy on Two Russian Themes

Anton Rubinstein

Barcarole
Melodie

Robert Schumann

Abendlied
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Der Nussbaum
Vogel als Prophet
Widmung
John Stevenson

The last Rose of Summer

Pyotr Ilyich
Tchaikovsky

Andante cantabile
Melodie
Violin Concerto
Walzer
Wohin seid ihr entschwunden from 'Eugen Onegin’

Richard Wagner

Träume

Leo Zeitlin/Joseph
Achron

Eli Zion
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122

123

124

125
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Tab. 4. Aranżacje i transkrypcje na skrzypce i fortepian Jaschy Heifetza
Kompozytor

Utwór

Achron, Joseph

Eight pieces from Children’s Suite, Op. 57
Hebrew Melody, Op. 33

Aguirre, Julián

“Huella” from Canción Argentina, Op. 49

Albéniz, Isaac

“Sevillanas” from Suite Espańola, Op. 47, No. 3

Alkan, Charles-Valentin

Barcarolle, Op. 65

Arensky, Anton

Tempo di Valse from Violin Concerto in A Minor

Bach, Johann Sebastian

“Air on the G String” from Suite No. 3
Preludio from Partita No. 3, BWV 1006
Prelude No. 8 from The Well Tempered Clavier
Sarabande from English Suite No. 3
Sarabande from English Suite No. 6

Bax, Arnold

Mediterranean

Beethoven, Ludwig van

“Folk Dance” from Twelve German Dances No. 6
Contradance
Minuet

Borodin, Alexander

Serenade from Petite Piano

Brahms, Johannes

“Contemplation” from the song Wie Melodien, Op.105

Buchardo, Carlos Lopez

“Jejeńa” from the Seis canciones al estilo popular

Castelnuovo-Tedesco,
Mario

Sea Murmurs
Tango
“Ritmo di Tango” from Media difficolta

Chopin, Fryderyk

Nocturne, Op. 55
Nocturne, Op. 27

Debussy, Claude

“Beau Soir” from the original song
“Golliwog's Cake-Walk” from Children’s Corner Suite
“La Chevelure” from Chansons de Bilitis
Excerpts from Prélude á L'aprčs-midi d'un Faune
“La Puerta del Vino” from Preludes, Book 2

Dinicu, Grigoras

Hora Staccato

Dohnányi, Ernest von

“Romanza” from Suite for Orchestra, Op. 19

Drigo, Ricardo

Valse bluette

Dvořák, Antonín

Humoresque

Fauré, Gabriel

“Aubade,” from Song No. 12 of Morning Serenade

Foster, Stephen

“Old Folks at Home” (Swanee River)
“Jeanie with the Light Brown Hair”

Gershwin, George

An American in Paris
“Summertime and A Woman is a Sometime Thing”
“Bess, You is My Woman Now”
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“It Ain’t Necessarily So”
“My Man’s Gone Now”
“Tempo di Blues (There’s a Boat that’s Leavin’
Soon)”
Three Preludes for Piano, No. 1
Three Preludes for Piano, No. 2
Three Preludes for Piano, No. 3
Gluck, Christoph
Willibald von

“Melody” from “Mélodie” from the ballet Orfeo ed
Euridice

Godowsky, Leopold

“Alt-Wien” from Triakontameron

Halffter-Escriche, Ernesto Danza de la gitana
Haydn, Joseph

Adagio and Presto from Quartet Op. 54, No. 2

Hummel, Johann
Nepomuk

Rondo favori in E-flat Major, Op. 11

Ibert, Jacques

“Le Petit Âne Blanc”

Khachaturian, Aram

“Sabre Dance” from Gayaneh
Dances of Ayshe

Kodály, Zoltán

Two movements from Háry János Suite

Krein, Alexander

Dance No. 4 from Dance Suite, Op. 44

Medtner, Nicolai

Fairy Tale, Op. 20, No. 1

Mendelssohn, Felix

Scherzo from Midsummer Night’s Dream
“Sweet Remembrance” from Song Without Words,
Op. 19, No. 1
Scherzo from Piano Trio in D Minor, Op. 49

Milhaud, Darius

“Brazilieira,” No. 3 and “Modéré,” No. 2 from Scaramouche

Mozart, Wolfgang
Amadeus

Allegro molto from String Quartet in C Major, K. 465
Divertimento No. 15 in B-flat Major, K. 287
Divertimento No. 17 in D Major, K. 334
Menuetto from String Quartet in D Minor, K. 421
Menuetto from String Quartet in B-flat Major, K. 458
Minuet from Divertimento No. 17 in D Major, K 136

Paradies, Pietro Domenico Toccata,
Ponce, Manuel

Estrellita (My Little Star)

Poulenc, Francis

Mouvements Perpétuels
Presto in B-flat Major
“Promenade ŕ pied” from Promenades

Prokofiev, Sergei

“March” from The Love of Three Oranges, Op. 33
“Masks” from Romeo and Juliet
Gavotte from Four Pieces, Op. 32, No. 2
“The Merchant in Love” from Chout, Op. 21
Larghetto & Gavotte from Classical Symphony
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“March” from Ten Pieces, Op. 12, No.1
“March and Promenade” from Children’s Suite, Op. 65
Rachmaninoff, Sergei

Daisies, Op. 38, No. 8
Oriental Sketch, Op. 2, No. 2
“It’s Peaceful Here,” Op. 21, No. 7
Etude-tableau in A Minor, Op. 33, No. 7
Etude-tableau in A Minor, Op. 39, No. 2
“Mélodie,” Op. 21, No. 9
Second movement from Sonata for Cello and Piano
Op. 19
Prelude, Op. 23, No. 9
Prelude, Op. 32, No. 5
Prelude, Op. 32, Nos. 7 & 12
“Humoresque” from Seven pieces, Op. 10

Rameau, Jean-Philippe

“Rigaudon” from Pieces de clavecin

Ravel, Maurice

“Forlane” from Le Tombeau de Couperin
Valses Nobles et Sentimentales, Nos. 6 & 7

Rimsky-Korsakov, Nicolai “Flight of the Bumble Bee” from The Legend of Tsar Saltan, Op. 57
Saint-Saёns, Camille

“The Swan” from Carnival of the Animals

Scarlatti, Domenico

Sonatina
Selections from sonatas, Book I:
Molto Moderato (No. 71)
Allegro (No. 74)
Presto (No. 77)
Pastorale (No. 88)
Non Presto (No. 93)
Fuga (“The Cat’s Fugue,” No. 100)
Book II:
Andante (No. 7)
Allegro (No. 19)
Minuetto (Supplementary vol.)
Allegro (No. 21)
Andante (vol. 14, No. 38)
Allegro (vol. 15, No. 38)

Schubert, Franz

Impromptu in G-flat Major, Op. 90, No. 3, D. 899
Ave Maria

Schumann, Robert

“Vogels als Prophet” from Waldscenen, Op. 82, No. 7

Strauss, Richard

An Einsamer Quelle, Op. 9 No. 2

Tradycyjna

“Deep River” (Negro spiritual)

Turina, Joaquin

Oracion (La) del Torero for String Quartet, Op. 34

Vale, Flausino Rodrigues
do

Aqo pé da Fogueira (Preludio XV)

Vivaldi, Antonio

Larghetto from Double Concerto in B-flat Major

Weber, Carl Maria von

Rondo from Violin Sonata in D Minor, Op. 10, No. 3

Wieniawski, Henryk
Caprice, from the original violin solo etude
Na podstawie: Agus, A., Heifetz as I Knew Him, Amadeus Press, Portland, 2001), str. 251-60.
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