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Leopold Godowski to fascynująca, ale również nieoczywista postać przełomu 
XIX i XX wieku. Przedstawiany jest jako jeden z najwybitniejszych wirtuozów 
fortepianu swoich czasów1, którego grą zachwycali się najwięksi: Sergiusz Rach-
maninow, Edward Grieg, Piotr Czajkowski, Ignacy Jan Paderewski. W latach 
1908‒1914, jako profesor wiedeńskiej Akademie der Tonkunst, był najlepiej 
zarabiającym nauczycielem fortepianu w Europie, a jego ręce ubezpieczono 
później w USA na milion dolarów�. Był również pierwszym w historii pianistą, 
który zadebiutował w legendarnej Carnegie Hall w Nowym Jorku. Prowadził 
niezwykle intensywny tryb życia, odbywając ciągle podróże koncertowe i nie-
ustannie dzieląc czas pomiędzy dwa kontynenty (Europę i USA). Artysta ten zaj-
mował się także działalnością kompozytorską. Na tym polu zapamiętany został 
przede wszystkim jako autor pięćdziesięciu trzech arcytrudnych, przez wielu 
uważanych za niewykonalne, transkrypcji etiud Chopina, jak również znacznej 
liczby wdzięcznych utworów zaliczanych do nurtu tzw. muzyki salonowej.

1 Por. Jeremy Nicholas, Godowsky, The pianist’s pianist, Travis & Emery Bookshop, London 
2013.

2 Za: ibidem, s. 109.
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Gdy przyjrzymy się sylwetce artysty, dostrzec możemy w niej wiele ele-
mentów zaskakujących i nieoczywistych. Jeden z najznakomitszych pianistów 
swoich czasów nigdy nie pobierał lekcji gry na fortepianie, lecz… na skrzyp-
cach, pierwsze muzyczne kroki stawiając pod kierunkiem opiekuna, skrzyp-
ka-amatora. Ten prowadził sklep z używanymi pianinami, lecz równocześnie 
kategorycznie zabraniał przyszłemu artyście gry na instrumencie, którą opa-
nował on do perfekcji, zgłębiając jej tajniki samodzielnie, a do tego potajemnie. 
Paradoksalne jest również to, jak mocno przez całe swe życie przeciwstawiał 
się Godowski elementom modernistycznym i awangardowym w muzyce3, by 
w jednym z ostatnich utworów wykroczyć poza świat swej późnoroman-
tycznej estetyki, łącząc elementy zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych 
środków warsztatu kompozytorskiego w osobliwym dziele, jakim jest Suita 
jawajska ‒ zbiór dwunastu fortepianowych miniatur inspirowanych podróżą 
na Jawę4. Zagadnienia tożsamości narodowo-kulturowej artysty, ujęte w tytu-
łowym pytaniu artykułu, wydają się uzupełniać obraz jego niezwykle ciekawej 
i niejednoznacznej sylwetki. Stąd założenie, by pochylić się nad nimi w oparciu 
o wybrane fakty z życia pianisty, sposób przedstawienia jego postaci zarówno 
w źródłach z I połowy XX wieku (recenzje prasowe), jak i we współczesnych 
ujęciach encyklopedycznych, a także w świetle wybranych koncepcji poświę-
conych zagadnieniom stylu narodowego i wartości narodowych autorstwa 
Mieczysława Tomaszewskiego, Zofii Helman, Anny Czekanowskiej i Barbary 
Mielcarek-Krzyżanowskiej. 

Punktem wyjścia w niniejszych rozważaniach niech staną się hasła z ency-
klopedii muzycznych, postać Godowskiego charakteryzujące jako:

3 W liście z 1931 r. sytuację nowej sceny kompozytorskiej w Berlinie kompozytor opisał na-
stępująco: „Nie widzę nic ekscytującego wśród nowych kompozycji, poza Wozzekiem Berga 
[…] który jest obrzydliwym przestępstwem dokonanym na cywilizowanej ludzkości. […] 
Szaleni (oraz nieuczciwi) ultramoderniści i wszechobecne snoby ekscytowali się tym dzie-
łem podczas jego kilku kolejnych odsłon” [tłum. aut.]. (Leopold Godowski, list do Maurice 
Aronsona z 28.05.1931, cyt. za: ibidem, s. 147.) Muzykę Szostakowicza Godowski nazywał 
też: „nieznośnie okropną i pozbawioną znaczenia”. Za: ibidem, s. xxii. 

4 Cykl 12 miniatur fortepianowych opatrzony tytułem Java suite. Phonoramas. Tonal journeys 
for the pianoforte był przedmiotem pracy magisterskiej autorki artykułu. Por. Malwina Mar-
ciniak, „Suita jawajska” Leopolda Godowskiego. Muzyczna wizja Orientu, praca przygotowa-
na pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Anny Nowak, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowo-
wiejskiego, Bydgoszcz 2018.
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• „American pianist and composer of Polish birth”5,
• „renowned Russian-born American virtuoso pianist and composer”�,
• „Polish/American composer/pianist”7.
Powtarzające się określenia: polski i rosyjski znajdziemy również w re-

cenzjach koncertów Godowskiego, które ukazywały się w międzynarodowej 
prasie. W 1890 w jednym z dzienników brytyjskich przedstawiony został jako  
„young Polander”8, zaś w amerykańskim „New York Times” – jako „young 
Russian pianist”9. Z kolei dziesięć lat później, w recenzji berlińskiego debiutu 
napisano o Godowskim jako o „największym z pianistów, którzy do tej pory 
przybyli z drugiej strony Europy”10. Cytat ten, wraz z powtarzającym się w in-
nych artykułach określeniem „Russian Poland”11 wskazuje, iż w poszukiwa-
niu źródeł tożsamości narodowej artysty uwagę skierować należy na teryto-
rium Polski pod zaborem rosyjskim. 

Leopold Godowski urodził się w 1870 roku nieopodal Wilna w małej wio-
sce Żośle w rodzinie pochodzenia żydowskiego12. Po śmierci ojca dwuletni 
chłopiec wraz z matką zamieszkał w jej rodzinnym miasteczku – Szyrwin-
tach, później natomiast wychowywany był przez wspomnianego już opieku- 
na w Wilnie. Środowisko mieszczańskie bardzo szybko zatarło więc pamięć 
kultury wiejskiej u dorastającego pianisty. 

Ważnym punktem odniesienia dla rozważania związków artysty z kul-
turą polską może być tekst opublikowany w „Muzyce” w 1926 roku Leopold  
Godowski nie jest Polakiem13, z którego dowiadujemy się, iż pianista ten zupeł-
nie nie znał języka polskiego! Na podobny aspekt zwraca również uwagę Sta-
nisław Dybowski, pisząc: 

05 „Amerykańskiego pianistę i kompozytora urodzonego w Polsce”, cyt. za: Charles Hopkins, 
[hasło:] Godowsky Leopold, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, t. 10, Ox-
ford University Press, Inc., New York 2001, s. 73.

06 „[z]nanego amerykańskiego pianistę-wirtuoza i kompozytora urodzonego w Rosji”, cyt. za: 
Eldridge Alison, [hasło:] Leopold Godowsky, w: Encyclopaedia Britannica, https://www.bri-
tannica.com/biography/Leopold-Godowsky (dostęp 14.03.2019).

07 „[P]olsko-amerykańskiego kompozytora-pianistę”, cyt. za: The New International Godowsky  
Society, http://www.theartofthelefthand.com/Society/inaugural.html (dostęp 14.03. 2019).

08 „[M]łody Polak”, cyt. za: George Bernard Shaw, A legion of Pianists, The World (18th June 
1980), w: J. Nicholas, op. cit., s. 28.

09 „[M]łody rosyjski pianista”, cyt. za: „New York Times” 19.10.1890, w: J. Nicholas, op. cit., s. 31.
10 „[T]he greatest of pianists that has so far come from the other side of Europe”, cyt. za:  

O. Flörsheim, „New York Music Courier” 8.12.1900, w: J. Nicholas, op. cit., s. 52.
11 W języku angielskim określenie to dotyczy terytorium Polski pod zaborem rosyjskim, por. 

ibidem.
12 Niestety brak dalszych informacji o rodzicach Godowskiego utrudnia bardziej szczegółowe 

prześledzenie dziejów rodzinnych artysty.
13  „Muzyka” 1926 nr 5, s. 239.
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Co do polskiego pochodzenia Godowskiego sprawa nigdy nie była jedno-
znaczna, ponieważ jako Żyd utożsamiał się wyłącznie ze swoim narodem. Stąd  
w spisie artystów opublikowanym przez „Przegląd Muzyczny” w 1911 r., któ-
rzy występowali w Filharmonii Warszawskiej w pierwszym dziesięcioleciu jej 
działalności, nazwisko Godowskiego figuruje wśród pianistów zagranicznych. 
Np. gdy w 1926 r. Godowski koncertował w Polsce, notatki dziennikarskie  
o nim oraz recenzje jego koncertów prasa zamieszczała przeważnie w rubry-
kach „występy sił obcych”14.

Ciekawą perspektywą w poszukiwaniach związków Godowskiego z kulturą 
polską może być też artykuł Mieczysława Tomaszewskiego Ślady i echa idiomu 
kresowego w muzyce polskiej „wieku uniesień”15 (a więc czasów romantyzmu 
i modernizmu). W zestawieniu zarówno życiorysów, jak i powtarzających się 
cech w utworach muzycznych wybitnych – i bezdyskusyjnie „polskich” – kom-
pozytorów tamtych czasów dostrzega Tomaszewski zespół związków składa-
jących się na ów opisywany idiom kresowy. Gdy przyjrzymy się bliżej mapie 
obrazującej miejsca urodzenia ww. twórców nie sposób – w pierwszym od-
ruchu – nie zapragnąć umieścić w jej obrębie również Godowskiego – wszak 
jego rodzinne okolice wydają się świetnie pasować do opisywanej koncepcji 
wpływów kresowych w twórczości kompozytorów polskich. 

Przykład 1. Mapa przedstawiająca miejsca urodzenia polskich kompozytorów16.  
Kolorem czerwonym zaznaczone zostało uzupełnienie autorki

14 Stanisław Dybowski, [hasło:] Godowski, w: Stanisław Dybowski, Słownik pianistów polskich, 
Selene, Warszawa 2003, s. 185.

15 Mieczysław Tomaszewski, Ślady i echa idiomu kresowego w muzyce polskiej „wieku unie-
sień”, „Teoria Muzyki” 2017 nr 1, s. 13‒33. 

16 Za: ibidem, s. 15.
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Jednakże po bliższej analizie artykułu przychodzi czytelnikowi wstrzymać 
się od wskazywania dalszych powiązań i zależności. Ukazane przez Toma-
szewskiego powtarzające się elementy biograficzne, jak i wynikające z nich 
charakterystyczne cechy utworów muzycznych wydają się zupełnie nie pa-
sować do postaci Godowskiego, ani jego spuścizny kompozytorskiej. Trwałe 
związki z kulturą wiejską przejawiające się w uczestniczeniu w rozmaitych 
obrzędach, domowym muzykowaniu, osobie piastunki pochodzącej „z ludu”, 
wychowującej wspomnianych kompozytorów, a także obecności epizodów 
związanych z wędrowaniem i zbieraniem folkloru bardzo szybko zastąpił  
u Godowskiego kontakt ze środowiskiem mieszczańskim, natomiast w pierw-
szych dwóch latach jego życia – na co zwraca uwagę jego biograf, Jeremy  
Nicholas ‒ „nie było żadnego impulsu muzycznego”17. Okres wieku dziecięce-
go, spędzony w kręgu bliskich o korzeniach żydowskich, musiał też zdeter-
minować znacznie inny kontakt przyszłego artysty z kulturą i obrzędowością 
opartą na polskiej tradycji religijnej. Również powtarzające się w utworach 
wymienionych kompozytorów, wskazane przez Tomaszewskiego cechy wy-
dają się nie oddawać istoty twórczości Godowskiego w stopniu znacznym. 
Przewaga charakteru tęsknego, nostalgicznego oraz melancholijnego nad 
radosnym i pogodnym, jak również temp wolnych i refleksyjnych wydaje się 
nie pasować do stylistyki karkołomnych transkrypcji i parafraz. Trudno też 
odnieść tendencję do trwania w nastroju, zastępującą procesualny rozwój 
wydarzeń oraz przewagę metrum parzystego nad nieparzystym, jak również 
trybu molowego nad durowym, do wdzięcznych i trywialnych salonowych 
miniaturek, wśród których miejsce szczególne zajął (utrzymany w metrum 
trójdzielnym) wiedeński walc. 

W rozważaniach tych ponownie warto przytoczyć kontekst biograficzny 
pianisty i kompozytora, który na terytorium byłej Rzeczypospolitej mieszkał 
zaledwie do czternastego roku życia, dalsze lata dzieląc niemalże równomier-
nie pomiędzy Europę Zachodnią i USA. Artysta stał się również obywatelem 
dwóch innych krajów – w 1890 roku, poprzez małżeństwo z Amerykanką ‒ 
Stanów Zjednoczonych, a w 1908 ‒ Austrii18, lecz to ze Stanami Zjednoczonymi 
identyfikował się najsilniej, podkreślając w swoich wypowiedziach:

17  „[F]or the first two years of Godowsky’s life there was no musical influence of any kind”, 
cyt. za: J. Nicholas, op. cit., s. 2‒3.

18 Z powodu swojego żydowskiego pochodzenia, starając się o obywatelstwo Austrii, zrzec 
się musiał Godowski obywatelstwa USA, które z uwagi na kontakty z wrogim po zakończe-
niu I wojny światowej rządem austriackim zostało mu przywrócone dopiero w 1921 roku. 
Kwestię tą szczegółowo opisuje Jeremy Nicholas (op. cit., s. 87–88) i córka kompozytora, 
Dagmar Godowsky (Dagmar Godowsky, First person plural. The lives of Dagmar Godowsky, 
The Viking Press, New York 1958, s. 24‒25).
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I am an American at heart and no matter how much success I shall have in 
Europe, I shall always remain faithful to the Stars and Stripes and my good and 
dear old friends19,

oraz:

since I have become an American, and have made America my home, I find my 
Americanism expressing itself in my compositions20.

Wspomniane inspiracje Ameryką zawarł Godowski w kilku swoich kom-
pozycjach, takich jak Little Tango Rag, krótkiej miniaturze, będącej zabawą 
rytmami synkopowanymi, wykazującej powiązania z amerykańską muzyką 
rozrywkową, czy fortepianowym opracowaniu hymnu Stanów Zjednoczonych 
(The Star Spangled Banner)21. Wspomniane deklaracje wydają się leżeć u źró-
deł określania Godowskiego mianem twórcy amerykańskiego, z kolei fakt uro-
dzenia i dzieciństwo spędzone na ziemiach polskich wydaje się wpływać na 
podkreślanie związków artysty z kulturą polską.

Powyższe rozważania warto skonfrontować też z wybranymi koncepcja-
mi metodologicznymi definiującymi zagadnienia tożsamości narodowej oraz 
przynależności kulturowej. W artykule Folkloryzm wobec kategorii rasy i naro-
dowości Barbara Mielcarek-Krzyżanowska pisze:

poczucie narodowe nie musi wystąpić w pełnej postaci, ale […] niektóre de-
terminanty narodowości (np. wspólne pochodzenie) nie są warunkiem kwalifi-
kowania twórcy do danej społeczności. […] Czyżbyśmy zatem polskość powin-
ni lokować w cechach kulturowych, w obyczajach, poczuciu duchowej więzi?  
Należałoby tu udzielić odpowiedzi twierdzącej. O naszej przynależności do na-
rodu w głównej mierze decydują czynniki, które stanowią część naszego świa-
ta realnego i duchowego, nabywane w procesie enkulturacji, nieświadomego  
nabierania kompetencji kulturowych typowych dla społeczności, w jakiej wzra-
stamy��.

Na dwie tendencje ujmowania pojęcia narodowości wskazuje z kolei Anna Cze-
kanowska23. Pierwsza z nich, przez pryzmat przesłanek geograficzno-etnicz-

19 „Calym sercem czuję się Amerykaninem i niezależnie od tego, jak duży sukces osiągnę  
w Europie, pozostanę zawsze wierny hymnowi Stanów Zjednoczonych oraz moim starym, 
dobrym przyjaciołom”, cyt. za: J. Nicholas, op. cit., s. 50.

20 „[o]dkąd stałem się Amerykaninem i ustanowiłem Amerykę moim domem, mój ameryka-
nizm wyraża się w moich kompozycjach”, cyt. za: ibidem, s. 107‒108.

21 Obie miniatury wchodzą w skład cyklu Triakontameron. Thirty moods and scenes in triple 
measure.

�� Barbara Mielcarek–Krzyżanowska, Folkloryzm wobec kategorii rasy i narodowości, w: Dzie-
ło muzyczne i jego konteksty, red. Anna Nowak, Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiej-
skiego, Bydgoszcz 2008, s. 94, 96.

23 Anna Czekanowska, Do dyskusji o stylu narodowym, „Muzyka” 1990 nr 1, s. 3‒4.
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nych, związanych z pochodzeniem i występowaniem zjawisk kulturowych, wy-
daje się tłumaczyć wzmianki o Godowskim jako o kompozytorze polskim lub 
polskiego pochodzenia. Z kolei ujęcie psychologiczne, determinowane przez 
przekonania i odczucia twórców, ich wewnętrzną identyfikację lub poczucie 
obcości pozwala tłumaczyć tendencję do określania Godowskiego mianem 
artysty amerykańskiego. Ta podwójna perspektywa – pianisty i kompozyto-
ra amerykańskiego o polskim pochodzeniu – wydaje się dominować wśród 
współczesnych opracowań naukowych24. 

Garść dodatkowych wniosków może przynieść też konfrontacja dorobku 
kompozytorskiego Godowskiego z wyróżnionymi przez Zofię Helman kryteria-
mi polskiego stylu narodowego25. W twórczości Godowskiego nie znajdziemy 
wspomnianych już wyraźnych związków z folklorem ani tradycją wiejską, nie 
znajdziemy też wpływów polskiej tradycji religijnej. Również inspiracje poezją 
polską, jak i literackie programy symfoniki�� były zupełnie obce twórczości arty-
sty. Jednakże jedno z wyróżnionych przez Zofię Helman kryteriów – nawiązywa-
nie do tradycji chopinowskiej ‒ w kontekście sylwetki Godowskiego wydaje się 
zasługiwać na szczególną uwagę. Jak wspominam na początku artykułu – bio-
grafia artysty obfituje w wydarzenia wyjątkowe i niespodziewane, a jego twór-
czość niekiedy wymyka się jednoznacznym próbom metodologicznej klasyfi-
kacji. Zagadnienia przynależności narodowej i tożsamości kulturowej wydają 
się tylko potwierdzać to stwierdzenie. Próba ujrzenia postaci Godowskiego 
przez pryzmat wspomnianej tradycji chopinowskiej pozwala dostrzec związki  
z kulturą polską; wszak lata młodzieńcze spędzone w obszarze jej silnej obec-
ności musiały wywołać jakikolwiek rezonans w późniejszej twórczości artysty. 

Przede wszystkim – Godowski powszechnie uznawany był za wybitnego 
wykonawcę utworów Chopina, których znaczną ilość miał w swoim repertua-
rze. Jak pisał jeden z krytyków:

No-one plays Chopin like Godowsky, […] Godowsky is a Chopinist in a class apart27.

24 W ten sposób postać Godowskiego przedstawiona jest także w Encyklopedii Muzycznej 
(Jan Weber, [hasło:] Godowski Leopold, w: Encyklopedia Muzyczna. Część biograficzna, t. efg, 
PWM, Kraków 1987, s. 350).

25 Kryteria te Zofia Helman wyróżnia w odniesieniu do dzieł muzycznych z czasów koń-
czącego się romantyzmu i początku modernizmu. Zofia Helman, Dylemat muzyki polskiej  
XX wieku – styl narodowy czy wartości uniwersalne, w: Dziedzictwo europejskie a polska kul-
tura narodowa w dobie przemian. Studia et Dissertationes Musicologiae Universitatis Varso-
viensis, red. Anna Czekanowska, Musica Iagellonica, Kraków 1995, s. 182.

�� Zdecydowana większość utworów Godowskiego przeznaczona jest na fortepian. Jedynym 
wyjątkiem jest kilka miniatur, w których instrument ten towarzyszy skrzypcom lub wio-
lonczeli. 

27 „Nikt nie gra muzyki Chopina tak, jak Godowski, […] Godowski jest chopinistą najwyż-
szej klasy”, cyt. za: J. G. Huneker, „The New York Times” 27.04.1919, w: J. Nicholas, op. cit.,  
s. 108‒109.
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Utożsamiany był więc z idealną interpretacją dzieł swojego wielkiego piani-
stycznego poprzednika, uosabiając nierozerwalnie związany z nią idiom mu-
zyki polskiej.

Oprócz faktu, iż Godowski uchodził za idealnego wykonawcę dzieł Chopi-
na, sportretował twórcę mazurków fortepianowych również w jednej z włas-
nych miniatur. Podobnie jak Robert Schumann w Karnawale, w obrębie cyklu 
Walzermasken jedną z części opatrzył tytułem Profil (Chopin). Utrzymana 
w metrum trójdzielnym, z charakterystycznym akompaniamentem walca, wy-
daje się podkreślać liryczny rys chopinowskiej twórczości, nasycając wdzięcz-
ną kantylenę typową dla kompozycji Godowskiego późnoromantyczną, prze-
syconą chromatyką i alteracjami harmoniką.

Ważnym nawiązaniem do tradycji chopinowskiej jest też najbardziej znane 
dzieło Godowskiego – 53 Studia nad etiudami Chopina. Ten zbiór karkołom-
nych opracowań kontynuuje tradycję stanowiących probierz umiejętności każ-
dego pianisty chopinowskich etiud, a jego funkcję sam kompozytor ocenił jako 
„transcendentne wyżyny pianistyki”28.

Szczegółowy przegląd kompozycji Godowskiego pozwala również dostrzec 
wśród nich obecność gatunków nierozerwalnie wpisanych w stylistykę muzy-
ki polskiej. Tytułem poloneza i mazurka opatrzył on bowiem sześć własnych 
kompozycji29.

Z trzech polonezów Godowskiego (Polonaise z cyklu Miniatures na 4 ręce, 
Polonez C-dur oraz Polonaise – nr 34 w zbiorze Studiów chopinowskich) dwa 
ostatnie wydają się zasługiwać na szczególną uwagę. Polonez C-dur z 1889 
roku, skonstruowany w oparciu o charakterystyczną dla poloneza formułę ryt-
miczną, zawiera dwa wyraziste wątki tematyczne, rozwijane z wykorzystaniem 
rozmaitych przekształceń, przede wszystkim melodyczno‒harmonicznych. 
Utwór ten posiada rozbudowaną formę repryzową, z uroczystym wstępem  
i wirtuozowską codą, co przenosi sposób ujęcia gatunku poloneza od krótkich, 
opartych na szeregowaniu prostych odcinków, salonowych i w wyrazie try-
wialnych form okresowych w stronę rozbudowanych poematów tanecznych. 
Jego charakter jest dostojny i uroczysty, zawiera też wirtuozowskie przebiegi 
 

28 Leopold Godowski, Pedagogic experiments at the two extremes of pianism, „Overtones” 
03.1938, cyt. za: ibidem, s. 36.

29 Nie wyklucza to oczywiście poszukiwań cech gatunkowych wymienionych tańców również 
wśród utworów o innych tytułach, lecz wydaje się, że ewentualne rezultaty stanowić mogą 
jedynie zjawisko o znaczeniu marginalnym. Ponieważ analiza wymienionych utworów 
przy pomocy metod etnomuzykologicznych nie jest nadrzędnym założeniem niniejszego 
artykułu, ograniczę się jedynie do wskazania najważniejszych cech wskazujących na podo-
bieństwo polonezów i mazurków Godowskiego do wybitnych przykładów tych gatunków 
w muzyce polskiej.
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nawiązujące do stylu brillante, znajdujące przeciwwagę we fragmentach o wy-
raźnym oddziaływaniu późnoromantycznej harmoniki.

Przykład 2. Początkowe takty Poloneza C-dur Leopolda Godowskiego,  
wyd. A. Durand &Fils, Paris

Również jednej z transkrypcji chopinowskich etiud nadał Godowski cechy 
poloneza (co wyraźnie zaznaczył w podtytule Polonaise). Opracowanie Etiudy 
a-moll op. 25 nr 4 przenosi jej materiał muzyczny do tonacji f‒moll, rozbudo-
wując go o charakterystyczne dla poloneza formuły rytmiczne. Spoza określe-
nia allegro dramatico, kaskadowych przebiegów oktawowych, a także niektó-
rych motywów pobocznych wybrzmiewać wydaje się też chopinowski Polonez 
fis-moll op. 44. 

Trzydzieste czwarte ze swoich Studiów opatrzył z kolei Godowski określe-
niami in form of a mazurka oraz Tempo di mazurka. Jest to opracowanie chopi-
nowskiej Etiudy e-moll op. 25 nr 5. Obok fragmentów utrzymanych w wyraźnie 
zwiewnej i „kołyszącej”, akcentowanej na raz pulsacji walca pojawiają się też 
przebiegi, w którym regularność ta przełamywana jest typowymi dla mazurka 
akcentami przypadającymi na słabych częściach taktu. Do innych charaktery-
stycznych cech tego tańca, ukazanych zwłaszcza w chopinowskich stylizacjach, 
zaliczyć możemy też występujące w opracowaniu Godowskiego burdonowe 
kompleksy akordowe czy umieszczone w głosie basowym czyste kwinty. 

Pozostałymi przykładami nawiązania do gatunku mazurka są w twórczości 
Godowskiego: jedna z Miniatur na 4 ręce – drobny utwór o charakterze  pe-
dagogicznym pod tytułem Mazurka (chopinesque) oraz będący częścią zbio-
ru czterech miniatur op. 14 nigdy nieopublikowany Mazurka melancholique,  
o którym wzmiankę znajdziemy w katalogu30 dzieł kompozytora. 

30 Katalog wszystkich dzieł Godowskiego zamieścił Jeremy Nicholas w biografii artysty  
(J. Nicholas, op. cit.). 
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Po tej próbie wskazania elementów narodowych w twórczości Godowskie-
go postawić można pytanie, jak ważne miejsce zajmują w niej wartości uniwer-
salne europejskiej kultury muzycznej tamtych czasów. Warto przypomnieć,  
że kompozytor był zapalonym globetrotterem, który fascynował się najrozma-
itszymi atrakcjami turystycznymi przy okazji kolejnych tras koncertowych, za-
wierał znajomości z prominentnymi osobistościami świata kultury, nauki i po-
lityki oraz miał szczęście przebywać w miejscach najważniejszych wydarzeń 
muzycznych swoich czasów. Elementem kultury uniwersalnej w jego twórczo-
ści z pewnością jest wspomniany już idiom walca wiedeńskiego, którego kom-
pozytor szczególnie sobie upodobał, rozwijając w kolejnych cyklach utworów 
utrzymanych w metrum trójdzielnym (najpopularniejsze to: Walzermasken  
i Triakontameron). Warto też wspomnieć, że spośród wszystkich kompozy-
cji Godowskiego zdecydowanie największą popularność zyskała miniatura  
pt. Alte Wien31, będąca próbą wskrzeszenia klimatu dawnego Wiednia (oczy-
wiście w rytmie walca), do dziś popularna w opracowaniach na rozmaite składy 
instrumentalne. Z kolei jego Sonata fortepianowa e-moll przez niemieckich kry-
tyków uznana została za najważniejszy utwór tego gatunku od czasów Sonaty 
f-moll Johannesa Brahmsa32, wpisujący się w zbiór dzieł muzycznych kręgu 
niemiecko-austriackiego. Wspomniana Suita jawajska podejmuje za to bardzo 
powszechną w początkach dwudziestego wieku w Europie ideę inspiracji eg-
zotyką i Orientem, prezentując zbiór uniwersalnych i typowych dla rodzącej 

31 Jest to część cyklu Triakontameron. Thirty moods and scenes in triple measure.
32 Por. J. Nicholas, op. cit., s. 72.

Przykład 3. Leopold Godowski, Studia chopinowskie, nr 34 (in form of a Mazurka),  
wyd. Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlung, Berlin, t. 165‒172
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się nowej muzyki środków kompozytorskich. Utwór ten wykorzystuje obfi-
cie materiał skali pentatonicznej, jak również całotonowej wraz z wynikającą 
z nich harmoniką, zawiera paralelizmy, fragmenty oparte na zestawianiu kom-
pleksów akordowych na zasadzie ich właściwości brzmieniowych, jak również 
przykłady innych dwudziestowiecznych technik kompozytorskich, takich jak: 
porządki mechaniczne, elementy centralizacji ostinatowej i układów warstwo-
wych33 czy autonomizujące się struktury chromatyczne, które interpretować 
można niekiedy jako krok w stronę modalizmu 12-tonowego. Stąd w pracach 
analitycznych poświęconych kompozycjom Godowskiego podkreślane jest 
często ich podobieństwo do muzyki Claude’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela,’a Debussy’ego, Maurice’a Ravela, Debussy’ego, Maurice’a Ravela,’a Ravela, Ravela, 
Aleksandra Skriabina czy nawet Karola Szymanowskiego. 

Podsumowując, na tytułowe pytanie artykułu trudno udzielić prostej i jed-
noznacznej odpowiedzi. Sprowokować miało ono rozważania, które pozwolą 
lepiej zrozumieć sylwetkę pianisty i kompozytora a także jego muzykę, do-
strzec w niej cechy oryginalne i niepowtarzalne oraz wykazać obecność za-
równo uniwersalnych elementów kultury muzycznej przełomu XIX i XX wieku, 
jak również elementów łączących postać Godowskiego z kulturą polską. 
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 Abstract

Leopold Godowski – a Polish composer?

The subject of my paper refers to pianist and composer Leopold Godowski. 
Taking a look at his biography and his statements, also in the view of academic 
research, I am facing the question of national identity of this artist. Some analy-
ses of his main works will show, wheather elements of Polish culture and tradi-
tion do play an important role in Godowski’s output, or is it rather filled with 
universal ideas of music from that times.


