
Zagadnienia wstępne

Wprowadzenie
Zwracając uwagę na zanik tradycyjnych pieśni i pojawienie się w miejsce tego 
repertuaru ulotnych przyśpiewek, Jan Stanisław Bystroń w 1924 roku pisał: 

Coraz mniej słyszy się już pieśni, coraz więcej krótkich śpiewek, tworzonych 
dorywczo i szybko ginących w niepamięci. Coraz to bardziej nikną stare pieśni, 
wśród których tyle jest szczerego a nieświadomego artyzmu; owe przyśpie-
wy, krakowiaki, wyrwasy, czy jak je tam w rozmaitych okolicach nazywają, 
odpowiadają być może szybszemu tętnu życia współczesnego, ale są niewąt-
pliwym znakiem upadku pieśni ludowej1. 

W podobnym tonie wypowiedział się w 1935 roku Karol Szymanowski, wska-
zując jednocześnie jedną z misji kultury wysokiej – utrwalenie w sublimowa-
nej formie reliktów folkloru muzycznego: 

Niestety, formy kultury ludowej, chłopskiej, są skazane na zagładę. Z a d a -
n i e m  n a s ,  a r t y s t ó w,  j e s t  j e  z a c h o wa ć  d l a  p o t o m n o ś c i . […] j e d -
ny m  z  z a d a ń , n i e  j e dy ny m [rozstrzelenie – BMK]2. 

Jego słowa, odnoszone do twórczości artystycznej określanej mianem folk-
lorystycznej, nacechowanej bądź naznaczonej folklorystycznie, uzasadniają 
podjęcie badań nad takimi utworami, ich muzyczną poetyką, sposobem prze-
twarzania ludowego surowca, jego funkcjonowania w nowych kontekstach 
muzycznych oraz rozpoznania pełnionych przez te dzieła funkcji. Refleksja 
teoretyczna skierowana być winna także na kompozytorskie wybory, ich 
motywacje, bodźce i preferencje. W tym kontekście ciekawą, aczkolwiek jak 
dotąd niemalże pomijaną w badaniach, kwestią3 jest wiarygodność źródeł 

1 Jan Stanisław Bystroń, Pieśni ludu polskiego, Kraków 1924, s. 66–67.
2 Fragment wywiadu udzielonego przez Karola Szymanowskiego Józefowi Munclingerowi 

w 1935 roku, przed światową premierą baletu Harnasie w Pradze, http://www.karolszy-
manowski.pl/inspiracje/inspiracje-folklorystyczne/tatry/, dostęp: 12 VII 2012.

3 Jedyne krytyczne odniesienie do etnomuzykologicznych źródeł twórczości artystycznej sta-
nowią artykuły poświęcone pieśniom kurpiowskim Karola Szymanowskiego i utworom Zyg-
munta Krauzego (w szczególności Aus aller Welt stammende) autorstwa Jana Stęszewskiego;  
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etnomuzykologicznych, stanowiących – najczęściej – podstawę decyzji twór-
ców4. Wątpliwa niekiedy wartość owych źródeł nakazuje bowiem zachowa-
nie ostrożności wobec regionalnych kwalifikacji kompozycji. 

Zarysowany powyżej zakres problemów związanych z kręgiem utworów 
folklorystycznych, który w zależności od sposobu funkcjonowania ludowego 
wzorca w tkance dźwiękowej nowego dzieła określić można jako „muzyka 
w muzyce” lub „muzyka według muzyki”, precyzuje jednocześnie przedmiot 
badań niniejszej pracy. Formułując jej temat Folklor muzyczny w twórczości 
kompozytorów polskich XX wieku pierwotnie zakładałam skupienie uwagi je-
dynie na powstałych w minionym stuleciu dziełach muzycznych inspirowa-
nych muzyczną kulturą ludową. Ich wyodrębnienie z zachowanej spuścizny 
kompozytorskiej (począwszy od II połowy XIX wieku po czasy najnowsze), 
głównie w oparciu o kwalifikacje regionalne zawarte w tytułach utworów, 
uzmysłowiło mi przede wszystkim: 

1) ogrom materiału badawczego – w minionym stuleciu bardzo wielu 
kompozytorów podejmowało dyskurs z muzyką ludową5, 

2) istnienie okresów wzmożonego zainteresowania twórców muzyką 
ludową (np. z okazji setnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, od-
zyskania przez Polskę niepodległości, publikacji pierwszych zeszytów 
Mazurków op. 50 Karola Szymanowskiego – 1926, zakończenia II woj-
ny światowej, setnej rocznicy śmierci Fryderyka Chopina, dyrektyw  
 

por. idem, Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego, w: KSzKSN, s. 275–293; 
idem, Dlaczego Karol Szymanowski nie skomponował więcej Pieśni kurpiowskich?, „Muzy-
ka” 1983 nr 2, s. 51–59; idem, Pożyteczne sprzężenie? Stanisława Gąsowskiego Światówki 
i Zygmunta Krauzego „Aus aller Welt stammende”. Przyczynek do historii niezwykłego przy-
padku, „Res Facta Nova” 21, http://www.resfactanova.pl/pliki/archiwum/numer_21/
RFN21%20Steszewski%20-%20Pozyteczne%20sprzezenie.pdf, dostęp: 26 VII 2013 oraz 
monografia: Jan Stęszewski, „Muzyka w muzyce” polskich kompozytorów od XVII do XX wie-
ku. O cytowaniu ludowych melodii, maszynopis pracy habilitacyjnej, Poznań 1994.

4 Poza sięganiem do źródeł etnomuzykologicznych odnotować należy przypadki korzystania 
z konsultacji etnomuzykologicznych (casus Zygmunta Krauzego Aus aller Welt stammen-
de, Folk Music), bądź – świadomej czy przypadkowej – tzw. obserwacji uczestniczącej (po 
części odnieść można taki sposób poznawania/odkrywania folkloru do „zakopiańskich lat”  
Karola Szymanowskiego, Stanisława Mierczyńskiego, Włodzimierza Kotońskiego, Wojcie-
cha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego i Sławomira Czarneckiego). Wątki te, odpowiednio 
do przyjętych założeń, poddane zostaną interpretacji w kolejnych rozdziałach.

5 Wyjątek stanowi Krzysztof Penderecki, który, upraszczając zagadnienie narodowości kom-
pozytora do obecności w jego dziele nawiązań do folkloru, wyznał: „ Nigdy nie uważałem 
się za kompozytora narodowego, zwłaszcza że z lat studenckich, kiedy te tendencje były 
wręcz obowiązujące, pozostała mi pewna niechęć. Obecnie muzyka ludowa stała się «cepe-
lią»”. Inspiracja – kompozycja – cytat (wywiad Joanny Mroczek i Marii Wilczek), „Vivo” 1994, 
s. 24. Cyt. za: Jan Stęszewski, „Muzyka w muzyce” …, op. cit., s. 101.
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socrealizmu, fali „powrotu do korzeni” wiązanej z tzw. „nowym folklo-
ryzmem”6 i postmodernizmem), 

3) szczególne zainteresowanie w XX wieku folklorem muzycznym Ma-
zowsza, Podhala i Puszczy Zielonej/Myszynieckiej (Kurpie)7, 

4) konieczność poszerzenia zakresu badań (wstępnie ograniczonego do 
analiz i interpretacji dzieł muzycznych) o konteksty i genezy powsta-
nia utworów, w tym kompozytorskie motywacje i preferencje este-
tyczne, by np. uwolnić niektórych twórców od niesłusznych podejrzeń 
o dialog z systemem komunistycznym.

Powyższe konstatacje określiły ostateczny kształt i zakres pracy.

Przedmiot i cel badań
Materiałem badawczym stały się inspirowane polskim folklorem muzycz-
nym wybrane dwudziestowieczne kompozycje. Ich dobór, uwzględniający 
wyłącznie twórczość artystyczną (pominięto lub marginalnie potraktowano 
kwestię kompozycji tzw. folkowych8 oraz populistycznej twórczości folklory-
stycznej kapel czy państwowych zespołów pieśni i tańca9)10, profilowany był  
w pierwszej kolejności kryterium regionalnym, następnie – aksjologicznym. 
Pierwsze kryterium zawężało obszar badawczy do twórczości inspirowanej 

06 Określenie wprowadzone przez Andrzeja Chłopeckiego w dyskusji po wygłoszonym przez 
Jagnę Dankowską referacie Wobec uniwersalizmu i polskości (Jagna Dankowska, Wobec uni-
wersalizmu i polskości, w: Muzyka źle obecna, red. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska, War-
szawa 1989, s. 94 i n.). Przytaczam za: Muzyka źle obecna, t. II (dyskusja), Warszawa 1989, 
s. 134.

07 Ludności zamieszkującej Puszczę Zieloną mieszkańcy innych regionów nadali przydomek 
Kurpie, co odnosiło się do charakterystycznego obuwia wyplatanego z taśm łyka. Okre-
ślenie to Puszczacy traktowali jako obraźliwe, podkreślające ich niski status społeczny. 
Dopiero w okresie międzywojennym stopniowo zaczęto posługiwać się powszechnie okre-
śleniem Kurpie, odrzucając jego pejoratywny wydźwięk. W niniejszej książce, obok nazwy, 
jaka przyjęła się powszechnie i występuje w najnowszych słownikach języka polskiego, 
posługuję się także określeniami Puszcza Zielona/Myszyniecka oraz Puszczacy.

08 Szerzej na ten temat por. Tomasz Rokosz, Od folkloru do folku. Metamorfozy pieśni trady-
cyjnych we współczesnej kulturze, Siedlce 2009; Jan Stęszewski, Folk przeciw kiczowi (roz-
mowa z Janem Stęszewskim), „Czas Kultury” 2000 nr 4, s. 9–12; idem, Folklor i folkloryzm 
wczoraj, dziś i jutro, „Gadki z Chatki” 2002 nr 1–2, http://gadki.lublin.pl/encyklopedia/ar-
tykuly/folklor_i_folkloryzm_wczoraj.html, dostęp: 12 VII 2012.

09 Por. Jan Stęszewski, O dysharmonijnych funkcjach Państwowego Zespołu Ludowej Pieśni  
i Tańca, w: Oskar Kolberg – prekursor antropologii kultury, red. Ludwik Bielawski, Katarzy-
na Dadak-Kozicka, Warszawa 1995, s. 179–191.

10 „Szczególną odmianą folkloryzmu są stylizacje wysokoartystyczne”. Tomasz Rokosz, Od folk-
loru…, op. cit., s. 61.
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folklorem muzycznym z regionów Podhala, Puszczy Zielonej11 i Mazowsza12. 
Choć wyodrębnienie regionu Puszczy Zielonej budzić może zastrzeżenia, gdyż 
z perspektywy ogólnokulturowej przyjmuje się, iż Kurpie stanowią część Ma-
zowsza, folklor muzyczny obszaru Puszczy Zielonej reprezentuje tak odrębne 
cechy, iż zaliczany jest do tzw. obszaru północnowschodniego, a nie komplek-
su środkowopolskiego, w którym – obok Kujaw, Kieleckiego, Sandomierskie-
go i Wielkopolski – znajduje się Mazowsze13.

Recepcja tak sprofilowanej twórczości – jej obecność w życiu artystycz-
nym i naukowym (wykonania koncertowe, nagrania, publikacje partytur, 
prace analityczne o charakterze przyczynkarskim i monograficznym) oraz re-
zonans w twórczości kompozytorskiej, stanowiące istotne mierniki ich waż-
ności kulturowej, pozwoliły wyodrębnić korpus dzieł stanowiących przed-
miot analiz i interpretacji. 

Potwierdzeniem dokonanego wyboru stały się wypowiedzi uznanych 
badaczy, wskazujące na wyjątkowe wartości artystyczne, estetyczne i kultu-
rowe poszczególnych dzieł14. Powracające w ich opracowaniach tytuły dzieł 
muzycznych, znajdujące paralele z wyodrębnioną przeze mnie listą kompo-

11 „Po Mazowszu i Podhalu – stały się Kurpie «najmodniejszym» regionem wśród polskich 
twórców, a echa fascynacji tą muzyką odzywają się do dziś, o czym świadczy przede wszyst-
kim III Symfonia H.M. Góreckiego”; Danuta Gwizdalanka, Kurpie księdza Skierkowskiego, 
„Ruch Muzyczny” 1982 nr 8, 19 IX 1982, s. 13.

12 Pierwotne spostrzeżenia znalazły potwierdzenie w badaniach Jana Stęszewskiego, który 
poprzez analizy statystyczne wykazał, że folklor wymienionych powyżej trzech regionów 
prezentowany jest najliczniej w muzyce artystycznej; por. Jan Stęszewski, Polskie regiony 
kulturowe – muzyka inspirowana folklorem – recepcja, w: Inspiracje w muzyce XX wieku filo-
zoficzno-literackie, religijne, folklorem, Warszawa 1993, s. 184–188.

13 Por. Jan Stęszewski, Uwagi o etnomuzycznej regionalizacji Polski, w: idem, Rzeczy, świado-
mość, nazwy. O muzyce i muzykologii, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur, Po-
znań 2009, s. 351–353 (przedruk za: Jan Stęszewski, Uwagi o etnomuzycznej regionalizacji 
Polski, w: Dyskurs o tradycji. Z zagadnień współczesnej kultury artystycznej w Polsce i ZSRR, 
red. Janusz Maciej Michałowski, Wrocław 1974, s. 323–350); Piotr Dahlig, Muzyka ludo-
wa w Polsce. Zagadnienia ogólne (cz. I), https://kulturaludowa.pl/artykuly/muzyka-ludo-
wa-w-polsce-zagadnienia-ogolne-cz-1/, dostęp: 5 I 2018. Por też analiza tego zjawiska na 
przykładzie przyśpiewki: Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Przyśpiewka w polskiej trady-
cji ludowej. Słowno-muzyczny gatunek i jego lokalne warianty, maszynopis pracy magister-
skiej, Poznań 2004.

14 Józef M. Chomiński, Zofia Lissa, Kultura muzyczna Polski Ludowej 1944–1955, Kraków 1957; 
Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987; idem, 
Historia muzyki polskiej. Współczesność, t. 1, Warszawa 1996, t. 2, Warszawa 2012; Piotr 
Dahlig, Tradycje muzyczne a ich przemiany. Między kulturą ludową, popularną i elitarną 
Polski międzywojennej, Warszawa 1998; idem, Muzyka ludowa a twórczość kompozytorów, 
http://www.gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/muzyka_ludowa_a_tworczosc_kom-
pozytorow.html, dostęp: 7 XI 2008; Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki. Wprowadze-
nie do kultury muzycznej XX wieku, Wrocław 2004; Danuta Gwizdalanka, Krzysztof Meyer,  
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zycji, stały się materiałem badawczym niniejszego studium. Decyzja o takim 
ograniczeniu przedmiotu badań znalazła potwierdzenie w intuicjach Jana 
Stęszewskiego, który pisał: 

skoncentrowanie na jednostkowych utworach i wycinkowych problemach 
wynika z przekonania, że indukcyjna orientacja metodologiczna postulująca 
gromadzenie możliwie pełnego materiału dowodowego wcale nie musi pro-
wadzić do uzyskania pewniejszych wyników. […] ewentualna falsyfikacja pre-
zentowanych […] wycinków jest skuteczniejszym sposobem zapewniającym 
postęp badań; szczegółowszy wgląd w przykłady może być poznawczo owoc-
niejszy niż pospieszne uogólnienia15.

Oglądowi muzykologicznemu poddane zostaną zatem następujące kom-
pozycje: Karola Szymanowskiego Wariacje na polski temat ludowy h-moll 
op. 10 (1900–1904?), Słopiewnie op. 46 bis (1921), Mazurki op. 5016 (1924–
1925), Stabat Mater op. 53 (1925–1926), Harnasie op. 55 (1923–1931), Pieś-
ni kurpiowskie (chóralne b. op., 1928–1929, i solowe op. 58, 1930–1932),  
II Kwartet smyczkowy op. 56 (1927), IV Symfonia „Koncertująca” op. 60 (1932), 
II Koncert skrzypcowy op. 61 (1933), Stanisława Wiechowicza Chmiel (1927), 
Passacaglia i fuga „Na polu wiśnie” (1960), Romana Maciejewskiego Mazurki 
(pisane na przestrzeni całego życia), Pieśni kurpiowskie (1929?17), Andrzeja 
Panufnika Sinfonia rustica (1948), Witolda Lutosławskiego Melodie ludowe 
(1945), Bukoliki (1952), Koncert na orkiestrę (1950–1954), Grażyny Bacewicz 
IV Kwartet smyczkowy (1950), Wojciecha Kilara Krzesany (1974) oraz Henry-
ka Mikołaja Góreckiego III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych”(1976) i cykl 
chóralnych pieśni kurpiowskich Hej! Z góry, z góry kóniku bury (1999).

Wskazane w porządku chronologicznym tytuły utworów wyznaczają jed-
nocześnie oś prezentacji materiału. Zdaje się bowiem, że w odniesieniu do 
omawianych zagadnień porządek czasowy jest znaczący i pozwala na logicz-
ne skomponowanie struktury pracy. Zasięg czasowy przedstawianej proble-
matyki określają zatem fortepianowe Wariacje h-moll  Szymanowskiego i cykl  
 

Lutosławski, t. 1, Droga do dojrzałości, Kraków 2003, t. 2, Droga do mistrzostwa, Kraków 2005; 
Adrian Thomas, Polish Music Since Szymanowski, Cambridge 2005; Maciej Gołąb, Muzyczna 
moderna w XX wieku: między kontynuacją, nowością a zmianą fonosystemu, Wrocław 2011.

15 Jan Stęszewski, „Muzyka w muzyce”…, op. cit., s. 3.
16 Mazurki op. 62 tak dalece odbiegają od związków z tradycją ludową, że celowo zostały po-

minięte w rozważaniach. Potwierdzeniem tej intuicji jest passus z monografii Anny Nowak 
(AN, s. 84): „W mazurkach op. 62, dziełach stylu późnego, […] równowaga emocji i miary 
została złamana. Zmieniające się tempa, ornamentalne figuracje wprowadzające rozchwia-
nie regularności rytmu mazurkowego, fluktuacja melodyki i dynamiki czynią ich narrację 
swobodniejszą. Mazurki te stają się bardziej impresjami na temat tańca aniżeli jego stylizo-
wanymi obrazami”.

17 Por. uwagi dotyczące powstania pieśni w dalszej części książki.
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kurpiowskich miniatur chóralnych Hej, z góry, z góry kóniku bury Góreckie-
go, tj. lata 1904 i 1999. Choć wariacje Szymanowskiego są najwcześniejszą 
kompozycją wyodrębnionego zespołu dzieł, ich przywołanie ma znaczenie 
co najwyżej epizodyczne. Fascynacja folkloryzmem z punktu widzenia este-
tycznego i technicznego następuje bowiem w twórczości Karola Szymanow-
skiego znacznie później (ok. roku 192018). Kompozycja ta jest jedynie dowo-
dem na wcześniejsze, choć marginalne, zainteresowanie tego twórcy muzyką 
polskiego ludu jako tworzywem powstającego utworu. Poza tym, pozwala 
wskazać jako etnomuzyczne źródło, poświęcone muzyce Podhala artykuły 
Jana Kleczyńskiego ilustrowane przykładami muzycznymi19. Inne omawia-
ne kompozycje Szymanowskiego oraz jego kontynuatorów inspirowane były 
bowiem melodiami ludowymi upowszechnionymi za pośrednictwem zbio-
rów Stanisława Mierczyńskiego, Adolfa Chybińskiego20 czy publikacji folklo-
rystycznych Włodzimierza Kotońskiego21. 

Powyższa konstatacja zawęziła zakres czasowy dzieł poddanych reflek-
sji analitycznej – wyznaczają go lata 1920–1999. Pierwsza z dat zbiega się  
z momentem odzyskania przez Polskę niepodległości (po I wojnie świato-
wej i odparciu nawały bolszewickiej), druga, prawie że kończąca minione 
stulecie, określa ostatnią, o ile mi wiadomo, dwudziestowieczną kompozycję 
z kręgu folkloryzmu (ograniczonego, jak zaznaczono, do fascynacji muzycz-
ną kulturą Podhala, Puszczy Zielonej i Mazowsza) napisaną przez polskiego 
twórcę. Wydaje się, że interpretowane dzieła z tego okresu pozwolą przed-
stawić przemiany w zakresie języka muzycznego i techniki kompozytorskiej 
oraz zmieniające się paradygmaty estetyczne wpływające na podejmowane 
decyzje twórcze.

Choć zasadnicza część książki za przedmiot refleksji obrała twórczość 
folklorystyczną powstałą na przestrzeni niemal osiemdziesięciu lat, konteks-
ty kulturowe omawianego zjawiska uwzględniają znacznie szerszy zakres 
czasowy. Źródeł i uwarunkowań folkloryzmu należy doszukiwać się w ideach 
 

18 Por. Katarzyna Dadak-Kozicka, On What Was Native in the Music of Karol Szymanowski, „Mu-
sicology Today” 2008, t. 5, Karol Szymanowski: Works – Reception – Contexts, s. 131 (perio-
dyk w wersji elektronicznej: files.musicologytoday.hist.pl), dostęp: 15 V 2011.

19 Jan Kleczyński, Melodie zakopiańskie i podhalskie, „Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego” 
1888 nr XII; przedruk w: OKDW, t. 45 Góry i Pogórze, cz. II, Kraków 1968, s. 484.

20 M.in.: O muzyce górali podhalańskich, Zakopane 1927; O źródłach i rozpowszechnieniu 
dwudziestu melodii ludowych na Skalnym Podhalu, „Kwartalnik Muzyczny” 1933 nr 17/18,  
s. 48–65; O polskiej muzyce ludowej, Kraków 1961; Od Tatr do Bałtyku. Śpiewnik krajoznaw-
czy, cz. I., Kraków 1950; Od Tatr do Bałtyku. Lud polski gra, cz. II., Kraków 1951.

21 Włodzimierz Kotoński, Uwagi o muzyce Podhala, „Muzyka” 1953 nr 5–6, s. 3–26; nr 7–8,  
s. 43–58; nr 11–12, s. 26–45; 1954 nr 1–2, s. 14–27; idem, Góralski i zbójnicki: tańce górali 
podhalańskich, Kraków 1956.
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estetycznych zyskujących szeroki rezonans na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Wspierając się słowami Hansa Georga Gadamera: „[…] sens czegoś jednostko-
wego zawsze wynika tylko z kontekstu”22, zdecydowałam przedstawić źródła 
dwudziestowiecznego folkloryzmu w Polsce sięgające działalności Warszaw-
skiego Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk, podejmującego swoisty 
dyskurs z hasłami preromantycznych pisarzy, szczególnie Johanna Gottfrieda 
Herdera. To za sprawą jego pism, oddziałujących m.in. na polskie środowi-
ska intelektualne, nastąpiło, podsycane dodatkowo sytuacją polityczną kra-
ju, wzmożone zainteresowanie ludowym dziedzictwem, także muzycznym. 
Szczególny splot romantycznego światopoglądu z konsekwencjami utraty 
przez Polskę niepodległości (179523) wpłynął bowiem na zwrot ku rodzimej 
kulturze, w której dopatrywano się „[…] skarbnicy wartości […] narodowych 
[i fascynacji ludem…] nosicielem «prawd żywych»”24. Kwestie natury ideowej 
rzutowały bowiem w silny sposób na komponowane utwory, intencje twór-
ców oraz wpływały na formułowanie celów i funkcji krytyki muzycznej. Ko-
nieczne wydaje się zatem zarysowanie owych kontekstów w odniesieniu do 
najważniejszych romantycznych pisarzy muzycznych, ich poglądów na temat 
folkloru i muzyki narodowej. 

Oprócz interpretacji dzieł muzycznych, ukazanych w kontekście inspiru-
jących je prądów filozoficzno-estetycznych, analizie poddane zostaną także 
wykorzystane przez kompozytorów źródła etnomuzykologiczne. Badając ich 
wiarygodność bynajmniej nie stawiam sobie za cel „[…] «dołożyć» Kolbergo-
wi” (czy innemu folkloryście), jak zaznaczył Wojciech Burszta25, lecz poddać 
pod rozwagę regionalne „zakotwiczenie” kompozycji. Porównując bowiem 
niektóre transkrypcje muzyczne z nagraniami terenowymi dokonywanymi  
w trakcie Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego organizowanej przez Pań-
stwowy Instytut Sztuki, zauważyć można dość spore rozbieżności między 
tzw. „fotografiami” nutowymi i dźwiękowymi.

22 Hans G. Gadamer, Prawda i metoda: zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. Bogdan Baran, 
Kraków 1993, s. 193; cyt. za AN, s. 38.

23 Z mapy Europy ginie państwo, ale pozostaje naród. Naród, który identyfikuje swą tożsa-
mość za sprawą kultury i języka – swej „duchowej substancji”. Por. homilia Jana Pawła II 
wygłoszona w Warszawie, 13 VI 1987.

24 Maria Janion, [hasło:] Romantyzm, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II,  
red. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas, Warszawa 1985, s. 299.

25 Wojciech J. Burszta, Trzy życia Oskara Kolberga, „Tygodnik Powszechny” 23 II 2014 nr 8, 
dodatek Wariacje Kolbergowskie, s. 3.
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Stan badań
Niniejsze studium obecności folkloru muzycznego w twórczości kompozyto-
rów polskich XX wieku nie jest pierwszym szerszym ujęciem tego zjawiska 
z perspektywy zastosowanych strategii kompozytorskich i jego kulturowych 
determinant. Problemem funkcjonowania tworzywa ludowego w muzy-
ce polskiej zajmował się już przed laty Jan Stęszewski26. Badając „[…] jedną 
z form folkloryzmu w twórczości profesjonalnej”27 skupił się głównie na wni-
kliwym zanalizowaniu źródeł kompozycji (z uwzględnieniem wiarygodno-
ści transkrypcji etnomuzykologicznych) i uzasadnieniu motywacji twórców 
w oparciu o analizę zmieniających się poglądów estetycznych. To spojrzenie 
metodologiczne wpłynęło na wybór optyki badawczej i kontynuację wątków 
zasygnalizowanych w pracach Jana Stęszewskiego.

Zagadnienie inspiracji tworzywem ludowym było poruszane także przez 
innych autorów  w licznych artykułach (najczęściej były to publikowane ma-
teriały pokonferencyjne) oraz pracach monograficznych. Wydaje się, że naj-
dokładniej zinterpretowana z tej perspektywy została folklorystyczna spuś-
cizna Karola Szymanowskiego28. Autorzy odnosili się bowiem do wątków  

26 Por. wskazane powyżej artykuły oraz, w szczególności, monografia „Muzyka w muzyce”…, 
op. cit.

27 Jan Stęszewski, „Muzyka w muzyce”…, op. cit., s. 3.
28 Adolf Chybiński, Mazurki fortepianowe Karola Szymanowskiego, „Muzyka” 1925 nr 1, 

s. 12–15, nr 2, s. 61–64; Stanisław Wiechowicz, Karol Szymanowski. Sześć pieśni kurpiow-
skich na chór mieszany, „Muzyka” 1930 nr 3; Adolf Chybiński, Karol Szymanowski a Podhale, 
„Wierchy” 1938, s. 1–35; Adolf Chybiński, O nieznanym notatniku muzycznym Szymanow-
skiego, „Ruch Muzyczny” 1947 nr 5, s. 9–13; Stefania Łobaczewska, Karol Szymanowski. Ży-
cie i twórczość, Kraków 1950; Adolf Chybiński, Karol Szymanowski a Podhale, Kraków 1958; 
Bożena Motylewska, Elementy modalne w twórczości Karola Szymanowskiego, w: Z życia  
i twórczości Karola Szymanowskiego, Kraków 1960, s. 187–216; Ludwik Bielawski, Karol 
Szymanowski a muzyka Podhala, w: KSzKSN, s. 8–21; Zofia Lissa, Szymanowski a roman-
tyzm, w: KSzKSN, s. 161–176; Mieczysław Tomaszewski, Związki słowno-muzyczne w liry-
ce wokalnej Szymanowskiego na materiale „Słopiewni”, w: KSzKSN, s. 305–333; Kazimierz 
Nowacki, Rola folkloru góralskiego w „Harnasiach”, w: KSzKSN, s. 209–225; Bohdan Pociej, 
Faktura chóralna utworów Szymanowskiego, w: KSzKSN, s. 226–246; Monika Gorczycka, 
Wpływy Szymanowskiego w XX-leciu międzywojennym, w: KSzKSN, s. 86–108; Józef M. Cho-
miński, Szymanowski a Chopin, „Rocznik Chopinowski”, Kraków 1969, s. 52–66; Józef M. 
Chomiński, [wstęp do:] Sześć pieśni ludowych (kurpiowskich), partytura, Kraków 1973; 
Teresa Chylińska, [wstęp do:] Karol Szymanowski IV Symfonia (partytura), Kraków 1973; 
Zofia Helman, [wstęp do:] Karol Szymanowski Kwartety smyczkowe (partytura), Kraków 
1976; Jarosław Iwaszkiewicz, „Harnasie” Karola Szymanowskiego, Kraków 1979; Halina 
Lorkowska, „Muzyka w muzyce” w twórczości Karola Szymanowskiego na przykładzie Pieś-
ni kurpiowskich na głos i fortepian do słów ludowych, op. 58; w: Muzyka w muzyce (Spot-
kania muzyczne w Baranowie 1977), red. Teresa Malecka, Leszek Polony, Kraków 1980,  
s. 138–144; Kazimierz Nowacki, [komentarz do:] Karol Szymanowski Harnasie (partytura), 
z cyklu „Dzieła wszystkie”, Kraków 1985; Aleksandra Brejza, Folklor jako źródło twórczości  
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z życia kompozytora, podkreślając znaczenie wielokrotnego (a także wielo-
letniego) pobytu w Zakopanem, jego preferencje muzyczne i źródła twórczo-
ści, i w tym kontekście interpretowali dzieła zawierające czytelne odniesienia 
do muzyki ludowej. Jest to obszerna literatura muzykologiczna, dlatego inter-
pretacje wybranych do analiz kompozycji Szymanowskiego, uwzględniając 
rezultaty dotychczasowego stanu badań, krytycznie odnoszą się do niektó-
rych zbyt pobieżnych czy wątpliwych wniosków. 

Inspirowane folklorem kompozycje Romana Maciejewskiego znalazły 
się w polu zainteresowań Marleny Wieczorek29, autorki monograficznego 
opracowania jego twórczości. O ile na podkreślenie zasługują walory fakto-
graficzne pracy, część analityczna (w szczególności w odniesieniu do mazur-
ków30) wymaga pewnych uzupełnień. Poszerzone analizy języka muzycznego 
i formy mazurków Maciejewskiego przyniosły dopiero prace Anny Brożek31 
i Anny Nowak32. Podobne uwagi odnieść można do opisów kompozycji Stani-
sława Wiechowicza dokonanych przez Adama Mrygonia33. Pomimo pewnych 
mankamentów analitycznych wartością jego pracy jest szczegółowe określe-
nie etnomuzycznych źródeł bardzo licznych folklorystycznych utworów tego 
twórcy. Do rzadkości należą bowiem publikacje tak wiele uwagi poświęcają-
ce opisaniu konkretnych wzorów ludowych. Być może brak zdigitalizowanej 
bazy przykładów muzycznych zniechęca do podejmowania podobnych za-
dań, które wymagają wielogodzinnego wertowania zbiorów pieśni ludowych 
w poszukiwaniu melodycznych wzorów kompozycji.

Strawińskiego, Bartóka i Szymanowskiego, „Zeszyty Naukowe” nr 5, Akademia Muzycznanr 5, Akademia Muzyczna Akademia Muzyczna 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 1993, s. 135–146; Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, 
Retoryczna koncepcja „Pieśni kurpiowskich” Karola Szymanowskiego, „Zeszyty Naukowe”  
nr 5 Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 1993, s. 119–134; Tadeusz Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 1993, s. 119–134; Tadeusz 
A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, Kraków 1997; Elżbieta Markowska (red.), Szy-
manowski i jego Europa, Warszawa 1997; MJS; Piotr Dahlig, Cykliczność Mazurków op. 50 
Karola Szymanowskiego, w: Karol Szymanowski w perspektywie kultury muzycznej przeszło-
ści i współczesności, red. Zbigniew Skowron, Kraków–Warszawa 2007, s. 135–150; Teresa 
Chylińska, Karol Szymanowski i jego epoka, Kraków 2008; Małgorzata Janicka-Słysz, Poety-
ka muzyczna Karola Szymanowskiego. Studia i interpretacje, Kraków 2013; AN.

29 Marlena Wieczorek, Roman Maciejewski. Kompozytor pokolenia zgubionego, Poznań 2008.
30 Por. też: Katarzyna Rajs, Chopinowski idiom mazurkowy w fortepianowych mazurkach Ro-

mana Maciejewskiego. Wybrane aspekty poetyki muzycznej, Bydgoszcz 2011.
31 Anna Brożek, Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego, Warszawa 2014. 

Książka dostępna także w wersji elektronicznej: https://www.academia.edu/7676241/
Obraz_duszy_polskiej_w_mazurkach_Romana_Maciejewskiego.

32 AN.
33 Adam Mrygoń, Wiechowicz, t. I, Kraków 1982, t. II, Kraków 1989; idem, Twórczość chóralna 

Stanisława Wiechowicza, w: Krakowska szkoła kompozytorska 1888–1988, red. Teresa Ma-
lecka, Kraków 1992, s. 67–82.
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Twórczość powojenna, opisywana w początkach lat pięćdziesiątych zgod-
nie z wytycznymi estetyki socrealistycznej34, doczekała się w późniejszym 
okresie interpretacji wolnych od ideologicznego ukierunkowania. Sinfonia 
rustica Panufnika, której kontekst zarysował m.in. sam kompozytor35, inter-
pretowana była przez Tadeusza Kaczyńskiego36, Ewę Siemdaj37 i Katarzynę 
Szymańską-Stułkę38. O ile nie utraciły swej aktualności wnioski Ewy Siemdaj 
i Katarzyny Szymańskiej-Stułki, konkluzje Tadeusza Kaczyńskiego wymagają 
pewnych uściśleń (sprostować należy uwagi dotyczące materii dźwiękowej 
utworu). Folklorystyczne kompozycje Witolda Lutosławskiego39, poddane 
w krótkim czasie po ich powstaniu analizom przez Zofię Lissę, Józefa Cho-
mińskiego czy Bogusława Schaeffera, w późniejszym czasie znalazły się też  
w orbicie zainteresowań Charlesa Bodmana Rae’a40, Stevena Stucky’ego41 czy 
Adriana Thomasa42. Co ciekawe, wymienieni autorzy zagraniczni, korzystając 

34 Zofia Lissa, Józef M. Chomiński, Zagadnienie folkloru w twórczości współczesnych kompozy-
torów polskich, „Muzyka” 1951 nr 5–6, s. 3–24; Stefan Jarociński, Nowe utwory fortepianowe 
Lutosławskiego, „Muzyka” 1953, nr 9/10, s. 71–76.

35 Andrzej Panufnik, Andrzej Panufnik o sobie, przekł. Marta Glińska, Warszawa 1990; por. 
też: Roman Haubenstock-Ramati, Symfonia wiejska, „Dziennik Literacki” 3 VII 1949 nr 27; 
Beata Bolesławska, Panufnik, Kraków 2001.

36 Tadeusz Kaczyński, Inspiracja folklorem w twórczości Andrzeja Panufnika, w: Inspiracje  
w muzyce XX wieku filozoficzno-literackie, religijne, folklorem, Warszawa 1993, s. 198–201; 
idem, Andrzej Panufnik i jego muzyka, Warszawa 1994.

37 Ewa Siemdaj, Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna, Kraków 2003.
38 Katarzyna Szymańska-Stułka, Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika, Warszawa 2006.
39 Witold Lutosławski. Materiały do monografii, zestawił Stefan Jarociński, Kraków 1967; Ta-

deusz Kaczyński, Lutosławski. Życie i muzyka, Warszawa 1994; Andrzej Chłopecki, Witolda 
Lutosławskiego pożegnania z modernizmem, w: Muzyka – słowo – sens, Kraków 1994; Ja-
dwiga Paja-Stach, Witold Lutosławski, Kraków 1996; Jadwiga Paja-Stach, Lutosławski i jego 
styl muzyczny, Kraków 1997; Mieczysław Tomaszewski, Między hésitant a direct: Witolda 
Lutosławskiego poszukiwania drogi własnej, w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło w per-
spektywie kultury muzycznej XX wieku, red. Jan Astriab, Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, 
Poznań 1999, s. 9–16; Władysław Malinowski, Lutosławski i folklor: „Koncert na orkiestrę”. 
Uwarunkowania narodowe i uniwersalne, w: Witold Lutosławski. Człowiek i dzieło..., op. cit., 
s. 203–210; Witold Lutosławski. Postscriptum, wybór i opr. tekstów Danuta Gwizdalanka, 
Krzysztof Meyer, Warszawa 1999; Irina Nikolska, Muzyka to nie tylko dźwięki. Rozmowy 
z Witoldem Lutosławskim, Kraków 2003; Danuta Gwizdalanka, Krzysztof Meyer, Lutosław-
ski. Droga do dojrzałości, op. cit.; Andrzej Chłopecki, Witolda Lutosławskiego tombeau dla 
epoki, http://lutoslawski.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=125&Ite
mid=87&limit=1&limitstart=3, dostęp: 2 VI 2012.

40 Charles B. Rae, Muzyka Lutosławskiego, Warszawa 1996.
41 Steven Stucky, Lutosławski and his music, Cambridge 1981.
42 Adrian Thomas, Marginal Tincturing? Lutoslawski, Folk Music and the Concerto for Orche-

stra (1950–1954), artykuł wygłoszony podczas Sympozjum Międzynarodowego Związku 
Muzykologów 14 VII 2004 w Melbourn, http://onpolishmusic.com/talks/%E2%80%A2-
marginal-tincturing-2004/#_ftn30, dostęp: 15 I 2014.
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z dostępu do nieznanych wcześniej zapisów kompozytorskich, dokonali po-
nownej analizy źródłowej utworów Lutosławskiego. Choć ich badania obej-
mowały zarówno dzieła większych rozmiarów, jak i fortepianowe miniatury, 
ustalenia dotyczące np. zbioru Melodii ludowych czy cyklu Bukoliki koncen-
trowały się głównie na znalezieniu paralel między wypowiedziami kompo-
zytora (o połączeniu prostych melodii z nietypowym akompaniamentem)  
a materią dźwiękową utworów, bez ukazania istniejącej konsekwencji  
procesu przemian techniki dźwiękowej w folklorystycznych kompozycjach 
Lutosławskiego.

Poza obszarem zainteresowań badawczych znajdował się do tej pory  
IV Kwartet smyczkowy Grażyny Bacewicz. Choć była to kompozycja, która zwy-
ciężyła na konkursie w Liège (Concours International pour Quatuor à Cordes, 
1951), nie doczekała się – jak na razie – odrębnych ujęć analitycznych. Ogól-
ne uwagi w monografii Małgorzaty Gąsiorowskiej43, opatrzone komentarzem 
tej autorki w artykule poświęconym kameralistyce („[…] najciekawszy przy-
kład [...] inspiracji folklorem” w twórczości Bacewiczówny44), jak i krótki opis 
utworu w broszurce Adriana Thomasa45, wymagały uszczegółowienia choćby 
ze względu na znaczenie tej kompozycji dla polskiej literatury kwartetowej. 
Dlatego też kompozycja ta wybrana została jako utwór reprezentatywny dla 
folklorystycznych fascynacji Bacewicz.

Różnego typu teksty – artykuły, eseje, sprawozdania, recenzje z wykonań 
Krzesanego Wojciecha Kilara i III Symfonii „Symfonii pieśni żałosnych” Henryka 
Mikołaja Góreckiego, ze względu na „obrazoburczy” charakter utworów wzglę-
dem promowanych przez drugą awangardę wartości estetycznych, pierwot-
nie skupiały się głównie na kwestiach o charakterze aksjologicznym46. Do-
piero z perspektywy czasu kompozycje te doczekały się wieloaspektowych 
opisów analitycznych i prób interpretacji w kontekście muzycznego postmo-
dernizmu i nowego folkloryzmu47. Pomimo bogatej literatury przedmiotu, 

43 Małgorzata Gąsiorowska, Bacewicz, Kraków 1999.
44 Małgorzata Gąsiorowska, Muzyka kameralna Grażyny Bacewicz. Materiały z Ogólnopolskiej 

Sesji Artystyczno-Naukowej, red. Aleksandra Bęben, Łódź 2007, s. 21.
45 Adrian Thomas, Grażyna Bacewicz. Chamber and orchestral music, Los Angeles 1985.
46 O muzyce polskiej na Festiwalu. „Krzesany” Kilara – dyskusja krytyków (Ludwik Erhardt, Ta-

deusz Kaczyński, Władysław Malinowski, Olgierd Pisarenko, Tadeusz A. Zieliński), „Ruch 
Muzyczny” 1974 nr 23, s. 4; Z sal koncertowych. O „III Symfonii” Góreckiego (Andrzej Chło-
pecki, Ludwik Erhardt, Tadeusz Kaczyński, Olgierd Pisarenko, Anna Skrzyńska, Tadeusz  
A. Zieliński), „Ruch Muzyczny” 1977 nr 23, s. 17; Zygmunt Mycielski, Muzyka we wrześniu 
(2), „Ruch Muzyczny” 1977 nr 25, s. 7.

47 Joanna Wnuk-Nazarowa, Krzesany czy zbójnicki?, „Zeszyty Naukowe Zespołu Analizy i In-
terpretacji Muzyki” nr 4, red. Krzysztof Droba, Kraków 1979, s. 43–52; Cieszę się darem 
życia. Rozmowy z Wojciechem Kilarem, przeprowadzili Klaudia Podobińska i Leszek Polo-
ny, Kraków 1997; Tomasz Cyz, Między „słyszę” a „widzę”, „Tygodnik Powszechny” 21 VII 
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rozpoznanie etnomuzykologicznych źródeł tych kompozycji oraz określenie 
roli, jaką pełni w nich materiał ludowy, nie zostało w tych pracach wyczer-
pująco przedstawione.

Pogłębione analizy właściwości strukturalnych języka muzycznego i poe-
tyki mazurków fortepianowych oraz tzw. rytmów polskich przyniosły mono-
grafie poświęcone twórczości kompozytorskiej XIX i XX wieku48. Pojawienie 
się tych opracowań, szczególnie interpretacje roli i recepcji mazurka forte-
pianowego w polskiej kulturze muzycznej minionego stulecia, wpłynęło na 
ograniczenie w mojej książce rozważań poświęconych temu gatunkowi do 
mazurków (op. 50) Szymanowskiego i Maciejewskiego. 

Stosunkowo licznie reprezentowane są także prace o tematyce historycz-
nej pozwalające zarysować kontekst analizowanych dzieł. Panoramę tych zja-
wisk szkicuję zatem w oparciu o wypowiedzi historyków49, historyków sztu-
ki50, literaturoznawców51, muzykologów52, kompozytorówkompozytorów53, dziennikarzy54.

2002 nr 28, http://www.tygodnik.com.pl/numer/276729/cyz.html, dostęp: 25 VII 2012; 
Leszek Polony, Kilar. Żywioł i modlitwa, Kraków 2005; Leszek Polony, „Krzesany” Kilara, 
w: idem, Przestrzeń i muzyka, Kraków 2007, s. 76–82; Małgorzata Gąsiorowska, Symfonia 
pieśni żałosnych, „Ruch Muzyczny” 29 I 1978 nr 3, s. 3–5; Krzysztof Droba, Droga do sensu 
tragicznego. Jeszcze o „III Symfoni” Henryka M. Góreckiego, „Ruch Muzyczny”  16 VII 1978  
nr 15, s. 3–5; [W.] Mellers, Round and About Górecki’s Symphony No. 3, „Tempo” marzec 1989 
nr 168; Bogusław M. Maciejewski, H.M. Górecki. His music and our times, London 1994; „Już 
taki jestem zimny drań”, z Henrykiem Mikołajem Góreckim rozmawia Wojciech Widłak, pis-
mo studentów Akademii Muzycznej w Krakowie „Vivo” 1994; Adrian Thomas, Górecki, Kra-
ków 1998; Magdalena Dziadek, Henryk Mikołaj Górecki - źródła i spełnienia, http://www.
alfa.com.pl/slask/200311/s30.html, dostęp: 26 XI 2008; Tomasz Cyz, Podsłuchiwanie na-
tury, „Tygodnik Powszechny” 13 IV 2003 nr 15, http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2805/
kultura01.php, dostęp: 18 XI 2008; Małgorzata Gąsiorowska, [komentarz do:] III Symfonia 
“Symfonia pieśni żałosnych”, http://www.pwm.com.pl/Symfonia_’’Symfonia_pie%B6ni_
%BFa%B3osnych’’__Materia%B3y_orkiestrowe__prod__gp3__id128506.html, dostęp: 15 VII 
2012; Dorota Szwarcman, Henryk Mikołaj Górecki (1933–2010), http://szwarcman.blog.po-
lityka.pl/2010/11/12/henryk-mikolaj-gorecki-1933-2010/, dostęp: 15 VII 2012.

48 Ewa Dahlig-Turek, Rytmy polskie w muzyce XVI-XIX wieku. Studium morfologiczne, Warsza-
wa 2006; AN.

49 Marta Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Londyn 1989.
50 Wojciech Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950–1954, Paryż 1986.
51 Tadeusz Namowicz, Wstęp, do: Johann G. Herder, Wybór pism, z serii: Biblioteka Narodowa, 

wybór i opracowanie Tadeusz Namowicz, Wrocław 1987; Teresa Walas, Zrozumieć swój 
czas. Kultura polska po komunizmie. Rekonesans, Kraków 2003.

52 Jagna Dankowska, Wobec uniwersalizmu …, op. cit. s. 94–103; MiN; Małgorzata Gąsiorow-
ska, Muzyka polska lat 1945–1955 wobec socrealizmu, w: Muzyka – Słowo – Sens, Kraków 
1994, s. 93–100; Sławomira Żerańska-Kominek, Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do et-
nomuzykologii, Warszawa 1995; Mieczysław Tomaszewski, O twórczości zaangażowanej: 
muzyka polska 1944–1994 między autentyzmem a panegiryzmem, w: Muzyka i totalitaryzm, 
red. Maciej Jabłoński, Janina Tatarska, Poznań 1996, s. 139–147; Teresa Brodniewicz, Głów-
ne nurty twórczości chóralnej w międzywojennym Poznaniu, w: Z dziejów kultury muzycznej 
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Inspirujące53okazały54się także prace teoretyczno-muzyczne odnoszące się do 
poszczególnych kierunków stylistycznych w muzyce XX wieku55, monogra-
fie poświęcone estetycznym i stylistycznym przemianom języka muzyczne-
go56 oraz krytyce muzycznej57. Choć materiał ten jest obfity, podejmuję próbę 
innego ujęcia wybranej części zagadnień. W związku z zakończeniem prac 
edytorskich nad epistolografią Karola Szymanowskiego58, jego spojrzenie na 
zjawisko folkloryzmu relacjonuję podpierając się cytatami z wielotomowej 
korespondencji i jego pism muzycznych. 

Krytycznemu osądowi poddane zostały także funkcjonujące w literatu-
rze muzykologicznej tezy o polskim stylu vel idiomie narodowym, autorów, 
którzy odwołując się do ogólnych i bliżej nieokreślonych jego cech (duch  
słowiański czy neoromantyczna ekspresja), najczęściej wskazują folklor jako 
 

Poznania, red. Jan Astriab, Włodzimierz Kaczocha, Poznań 1996, s. 73–95; Piotr Dahlig, 
Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit.; Władysław Malinowski, Socrealizm? Cóż to 
właściwie było? Przyczynek do historii sacrum w sztuce, „De musica” I–III, Poznań 2006, 
s. 138–168; Socrealizm? Dyskusja redakcyjna (Michał Bristiger, Andrzej Mencwel, Stefan 
Morawski, Wojciech Tomasik, Władysław Malinowski), „De musica” I–III, Poznań 2006,  
s. 169–184.

53 Krzysztof Baculewski, Polska twórczość kompozytorska …, op. cit.; Bogusław Schaeffer, 
Nowa muzyka. Problemy współczesnej techniki kompozytorskiej, Kraków 1958 (nowe wyd. 
1969); idem, Mały informator muzyki XX wieku, Kraków 1958 (nowe wyd. 1975); idem, 
Almanach polskich kompozytorów współczesnych, Kraków 1966 (nowe wyd. 1982);  Szkice 
do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, rozmowy z kompozytorami przeprowadził  
i opracował Janusz Cegiełła, Kraków 1976; Stefan Kisielewski, Dzienniki, Warszawa 1996; 
Zygmunt Mycielski, Dziennik 1950–1959, Warszawa 1999; idem, Dziennik 1960–1969, War-
szawa 2001; idem, Niby-dziennik 1969–1981, Warszawa 2010; idem, Niby-dziennik ostatni 
1981–1987, Warszawa 2012; rozliczne wywiady z twórcami, na które powołuję się w sto-
sownych miejscach pracy.

54 Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu polityczne-
go PRL (1975–1980), Warszawa 2004; Joanna Siedlecka, Obława. Losy pisarzy represjono-
wanych, Warszawa 2005.

55 Maria Piotrowska, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku, Warszawa 1982; Zofia Helman, Neo-
klasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985; Zofia Helman, Dylemat muzyki pol-
skiej XX wieku – styl narodowy czy wartości uniwersalne, w: Dziedzictwo europejskie a polska 
kultura muzyczna w dobie przemian, red. Anna Czekanowska, Kraków 1995, s. 175–200.

56 Witold Rudziński, Warsztat kompozytorski Béli Bartóka, Kraków 1964; Jan Stęszewski, Rola 
Bartóka w etnomuzykologii, „Zeszyty Naukowe” II: Sesja Bartokowska, Warszawa 1967,  
s. 115–127; Antoni Poszowski, Technika dźwiękowa Ludomira Michała Rogowskiego, Gdańsk 
1974; Tadeusz A. Zieliński, Bartók, Kraków 1969; Alicja Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzy-
ka, Kraków 2002; por. też pozycje bibliograficzne z przypisu nr 12.

57 Magdalena Dziadek, Polska krytyka muzyczna w latach 1890–1914. Koncepcje i zagadnienia, 
Katowice 2002, Rafał Ciesielski, Refleksja estetyczna w polskiej krytyce muzycznej Dwudzie-
stolecia międzywojennego,  Poznań 2005.

58 KSzK, t. I-VI, Kraków 1994–2002. 
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podstawowy wyznacznik narodowych (tu: polskich) konotacji twórcy i jego 
dzieła59. Wobec obszernej literatury przedmiotu dopiero w latach siedem-
dziesiątych minionego wieku zaczęto zmieniać nastawienie metodologicz-
ne60, wnosząc szereg zastrzeżeń co do jednoznacznego zakwalifikowania 
twórczości nacechowanej folklorystycznie jako „uwikłanej w sprawy narodo-
we”. Znamienne wydają się w tym względzie słowa Witolda Lutosławskiego: 
„[...] n a ro d o w e g o  c h a ra k t e r u  n i e  m o ż n a  s i ę  d o p a t r y wa ć  w  z a -
p o ż yc z e n i a c h  z  f o l k l o r u  [rozstrzelenie – BMK]”61 i Romana Palestra: 
„M u z y k i  n a ro d o w e j  n i e  m o ż n a  s t w o r z yć  n a  z a m ó w i e n i e  [roz-
strzelenie – BMK] – musi ona albo wyskoczyć jak Minerwa z głowy Jowisza, 
albo nie ma jej wcale. […] Ale faktem jest, że w pewnym momencie niektó-
rym wydawało się, że są bliscy uchwycenia, sprecyzowania tego, co może być 
esencją muzyki narodowej”62.

59 „Idiom [narodowy] osiągany jest […] poprzez przejęcie, imitację lub adaptację pieśni lu-
dowych i narodowych tańców”, Eric Blom, Everyman’s Dictionary of Music, London 1946, 
cyt. za Anna Piotrowska, Idea muzyki narodowej w ujęciu kompozytorów amerykańskich 
pierwszej połowy XX wieku, Toruń 2003, s. 10; por. też: [artykuł encyklopedyczny:] Natio-
nalism, w: Harvard Dictionary of Music, red. Willi Apel, Cambridge – Massachusetts 1946,  
s. 478–489; [artykuł encyklopedyczny:] Nationalisme musical, w: Larousse de la musique, 
red. Norbert Duflourcq, Paris 1957, s. 98.

60 Anna Czekanowska, Do dyskusji o stylu narodowym, „Muzyka” 1990 nr 1, s. 3–17; Elżbieta 
Dziębowska, O polskiej szkole narodowej, w: Szkice o kulturze muzycznej XIX w., red. Zofia 
Chechlińska, Warszawa 1971, s. 13–32; Mirosław Perz, Uwagi o treści pojęcia „muzyka pol-
ska”, „Muzyka” 1971 nr 3, s. 23–26; Jan Stęszewski, Polski charakter narodowy w muzyce: 
co to takiego?, w: Narody i stereotypy, red. Teresa Walas, Kraków 1995, s. 226–231; Mie-
czysław Tomaszewski, Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja, w: Oskar Kolberg 
– prekursor antropologii kultury, red. Ludwik Bielawski, Katarzyna Dadak-Kozicka, War-
szawa 1995, s. 157–165; Zofia Helman, Dylemat muzyki polskiej XX wieku …, op. cit.; Jagna 
Dankowska, Wobec uniwersalizmu…, op. cit.; Danuta Gwizdalanka, Muzyka polska, czyli 
jaka?, w: Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. I, red. Marek Podhajski, Gdańsk – Warszawa 
2005, s. 207–217; Alicja Jarzębska, Ideologies of Progress and Nationalism and the Concepts 
of Supranational and National Music, „Musicology Today” 2005, t. 2, Poland in Europe. Imi-
tation or Interaction of Musical Models?, s. 5–24 (periodyk w wersji elektronicznej: files. 
musicologytoday.hist.pl); Katarzyna Morawska, Przyczynek do analizy pojęcia muzyki pol-
skiej, „Muzyka” 1979 nr 4, s. 55–63; Jolanta Szulakowska-Kulawik, Ewolucja pojęcia „pol-
ska muzyka narodowa” na przestrzeni półwiecza końca XIX i początku XX wieku – w słowie 
i dźwięku, w: Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją. Księga jubileuszowa 
dedykowana prof. Leonowi Markiewiczowi w osiemdziesiąte urodziny, red. Grażyna Darłak 
i in., Katowice 2008, s. 89–105.

61 Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej, op. cit., s. 7.
62 Tadeusz Kaczyński, Trzydzieści pięć lat muzyki. Rozmowa z Romanem Palestrem, „Ruch Mu-

zyczny” 1964 nr 20, s. 5–7; cyt. za: AN, s. 56.
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Problem wartości zbiorów etnomuzykologicznych w aspekcie ich wierno-
ści wobec ludowego autentyku, poza pracami Jana Stęszewskiego63, podejmu-
ją w polskiej literaturze muzykologicznej jedynie nieliczne prace. Dostrzega-
jąc ten niedostatek w badaniach twórczości folklorystycznej, zdecydowałam 
się poświęcić osobny rozdział krytycznej interpretacji wykorzystanych przez 
kompozytorów zbiorów etnomuzykologicznych. Klasyfikacja przedstawiają-
ca funkcjonowanie dawnych tekstów kultury w nowych utworach (podział 
na cytaty, parafrazy oraz simulacra) inspirowana była natomiast pracą Bogu-
miły Miki Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, 
w której zainteresowany czytelnik znajdzie przykłady różnych odwołań do 
istniejącej tradycji muzycznej64. 

Podsumowując, literatura przedmiotu jest relatywnie bogata, jakkolwiek 
pewne zawarte w niej tezy wymagają skomentowania, większość analiz – uzu-
pełnień, a źródła etnomuzykologiczne (wyjąwszy zbiór ks. Skierkowskiego) 
– podstawowych badań o charakterze krytycznym. Podjęcie rozważań nad 
inspirowaną folklorem twórczością kompozytorską wydaje się w tym świetle 
uzasadnione. 

Zakres badań
Teza Zofii Lissy zawarta w pracy z 1965 roku: 

[w wypadku] autentycznych melodii ludowych wykorzystywanych w utwo-
rze jako materiał, substancja, nie możemy odróżnić cytatu od materiału prze-
twarzanego. Wobec folkloru kompozytor nie „dystansuje się” tak, jak wobec 
cytatów z innych dzieł muzycznych, identyfikuje się z nim jak z własnymi po-
mysłami, nie odczuwa jego „obcości”, [gdyż…] stanowią dobro powszechne65, 

zdaje się dyskredytować podejmowanie dalszych badań w tym zakresie. Uwa-
żam, że folklor Polski jest wyraźnie uchwytny w tkance dźwiękowej muzycz-
nych dzieł i powierzana mu była również funkcja cytatu muzycznego. Co wię-
cej, jego inkorporowanie do twórczości profesjonalnej, mimo tak obszernej 
literatury, nadal stanowić może problem badawczy nieustannie prowokujący 

63 Por. prace wskazane powyżej oraz Jana Stęszewskiego: Problematyka historyczna pieś-
ni kurpiowskich, maszynopis dysertacji doktorskiej przedstawionej w IS PAN, Warszawa 
1965; The Credibility of Oskar Kolberg’s Ethnomusicological Collection. A Contribution to the 
Problem of Historical Criticism, przedruk artykułu z: Intercultural Music Studies, red. Max  
P. Baumann, Wilhelmshaven 1992, s. 102–119; w: idem: Rzeczy, świadomość, nazwy. O mu-
zyce i muzykologii, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur, Poznań 2009.

64 Bogumiła Mika, Cytaty w muzyce polskiej XX wieku. Konteksty, fakty, interpretacje, Katowi-
ce–Kraków 2008, s. 19–20.

65 Zofia Lissa, O cytacie w muzyce, w: eadem, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965, s. 310.
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do stawiania różnych pytań natury estetycznej, technicznej i socjologicznej. 
Możliwość podjęcia ponownego dyskursu z dziełami, ich powtórnej interpre-
tacji (czy reinterpretacji), jawi się jako zagadnienie nadal ważne i wciąż do-
magające się dalszych studiów.  

Zakres pracy, najogólniej rzecz ujmując, wyznaczyły poszukiwania odpo-
wiedzi na trzy zasadnicze pytania. Pierwsze, podstawowe: c o  j e s t  c y t o -
wa n e ? ,  odnosi się do rozpoznania źródeł cytowanych ludowych melodii. Jak 
zaznaczono powyżej, nie chodzi wyłącznie o wskazanie regionu, wybranego 
gatunku czy typu pieśni, ale o odszukanie konkretnego źródła w postaci zapi-
su muzycznego i ustosunkowanie się do jego wierności i reprezentatywności. 
Drugi badany problem: j a k  j e s t  c y t o wa n e ? ,  pozwala znaleźć odpowiedź 
na pytanie o sposoby inkorporowania melodii. Zakres badań odnosi się tu 
zarówno do prześledzenia sposobów wprowadzania folkloru w tkankę dzieł 
muzycznych jako cytaty in crudo, melodie ludowe „dostosowane” do potrzeb 
twórców bądź tworzone „na wzór” melodii ludowych, jak i rozpoznania stra-
tegii kompozytorskich w ramach folkloryzmu, kierujących uwagę na możli-
wości różnorodnego funkcjonowania tekstów kultury w nowych dziełach. 
Trzecie pytanie, d l a c z e g o  t w ó rc y  s i ę g a j ą  p o  t w o r z y w o  l u d o w e ? 
uzasadnia niejako Heideggerowskie pytanie o celowość. Szukając wyjaśnienia 
tego zagadnienia, nie należy ograniczyć się do prześledzenia motywacji i prze-
słanek twórców. Aby zbliżyć się do prawdy o wybranych dziełach muzycznych, 
motywacjach ich powstawania i przyjętych strategiach kompozytorskich, zin-
terpretować je należy, jak sądzę, w szerokim kontekście kulturowym.

Kwestia poznania zależności między folklorystycznie nacechowanym utwo-
rem muzycznym oraz kontekstem ideowym, socjologicznym, politycznym  
i innymi determinantami jego powstania wydaje się najpilniejsza w odniesie-
niu do twórczości Witolda Lutosławskiego. Znając bowiem liczne wypowie-
dzi kompozytora poświęcone problemom ontologii muzyki, etyki artysty, jak  
i zagadnień zogniskowanych wokół problemów warsztatowych, trudno zaak-
ceptować pojawiające się niekiedy domniemania o realizację przezeń założeń 
estetyki socrealizmu66. Polemika z powyższymi wnioskami znajduje wsparcie 
w relacjach przekazanych autorce m.in. przez osoby znające osobiście tego 
twórcę (nieocenione okazały się spotkania seminaryjne z Profesorem Janem 
Stęszewskim), to zaś sprowokowało chęć zbadania podobnych zależności 
w odniesieniu do innych, znaczących kompozytorów dwudziestowiecznych. 

66 O podobnych sądach informował Witold Lutosławski w czasie rozmów z Iriną Nikolską. 
Z wrodzoną sobie elegancją nie przywołał nazwisk owych komentatorów, natomiast z gory-
czą przytaczał ich wypowiedzi: „Zmuszony przez reżim do pisania na tematy folklorystycz-
ne napisał to i owo”. Cyt. za: Irina Nikolska, Muzyka to nie tylko dźwięki…, op. cit., s. 21.
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Zagadnienia metodyczne
Poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytania pracy: co, jak i dlaczego 
jest cytowane bądź przetwarzane zdeterminowało zastosowanie metod: 
(1) historycznej, pozwalającej zarysować estetyczne tło prezentowanych 
zagadnień i poglądy dziewiętnastowiecznych badaczy polskiej kultury 
muzycznej oraz (2) analitycznej, umożliwiającej rozpoznanie niedokład-
ności w zapisach polskiej muzyki ludowej oraz prześledzenie sposobów 
inkorporowania elementów polskiej muzyki ludowej, a także współistnie-
nia wzajemnie dopełniających się tekstów kultury. Dla tak nakreślonych 
celów nieodzowne okazało się wykorzystanie pewnych koncepcji metodo-
logicznych z zakresu literaturoznawstwa, szczególnie Janusza Sławińskie-
go, wyodrębniającego trzy poziomy badawcze dzieł: analizę, interpretację 
i wartościowanie67. 

Sformułowane pytania badawcze określiły jednocześnie strukturę pre-
zentowanego materiału, podzielonego na pięć części (zagadnienia wstępne, 
zarys historyczny, krytyka źródeł etnomuzykologicznych, interpretacje dzieł 
muzycznych, omówienie strategii kompozytorskich i funkcji utworów). 

Pierwsza z nich, będąca swoistym rozpoznaniem problemu, prezentuje 
główne założenia pracy. Znajdują w niej swoje umocowanie założenia meto-
dyczne oraz kwestie terminologiczne. 

Kolejne trzy części stanowią właściwą część analityczną. Przedstawione 
są w nich kolejno: 

1) założenia ideowe – konteksty estetyczne dziewiętnastowiecznego folk-
loryzmu oraz teorie i inne uzasadnienia tego nurtu zawarte w wypo-
wiedziach twórców dwudziestowiecznych (rozdz. I), 

2) kwestie analityczno-interpretacyjne:
	 •	 wykorzystane źródła etnomuzykologiczne (rozdz. II) oraz 
	 •	 sposoby funkcjonowania muzyki ludowej w wybranej grupie kom-

pozycji (rozdz. III –V). 
Kwestie natury estetycznej prezentowane są w porządku chronologicz-

nym. Punktem wyjścia dla tych rozważań są tezy Johanna Gottfrieda Her-
dera, stanowiące bazę dla podejmowanych w dziewiętnastowiecznym wie-
ku dyskusji i działań związanych z dostrzeżeniem kultury ludu oraz chęcią 
jej utrwalania w rozmaitych zbiorach, a następnie szczególnego rodzaju 
 
 

67 Janusz Sławiński, Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego, w: idem, Próby 
teoretycznoliterackie, w: (seria) Prace wybrane Janusza Sławińskiego, red. Włodzimierz Bo-
lecki, Kraków 2000, s. 9–38.
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„dowartościowania” przez kulturę artystyczną. Przywołane zostaną zatem  
najistotniejsze dla moich dociekań cytaty z pism tego filozofa oraz ich rezo-
nans w polskiej myśli estetycznej i krytyce muzycznej XIX wieku68.

W odniesieniu do folkloryzmu w XX wieku założenia estetyczne, poprze-
dzone panoramą tego zjawiska w Europie (unaoczniającą, iż nie było ono 
wyłącznie specyfiką kultury polskiej i potrzebą jej manifestowania po odzy-
skaniu niepodległości), prezentowane są z uwzględnieniem najistotniejszych 
cezur historycznych. W okresie międzywojennym, w trakcie dyskusji nad sty-
lem narodowym, Karol Szymanowski sformułował nową wizję folkloryzmu69, 
do której odnieśli się pozostali twórcy dwudziestowieczni. Czas powojenny, 
zakończony umownie granicą roku 1956, rozpoczynają rozważania nad okre-
sem sterowania kulturą za pomocą haseł estetyki socjalistycznej. Cezura roku 
1956 jest jednocześnie momentem chwilowego odejścia od folkloryzmu, któ-
ry w latach  siedemdziesiątych, wraz z hasłami postmodernizmu i „sięgania 
do korzeni”, powróci falą „nowego folkloryzmu”70, wspartego innymi założe-
niami estetycznymi i technicznymi. 

Rozważania nad wiarygodnością źródeł etnomuzycznych koncentrują 
się odpowiednio na wyznaczonych regionach folklorystycznych. Uwagi kry-
tyczne sformułowane zostały odrębnie w stosunku do spuścizny Oskara Kol-
berga (tomy Mazowsza z serii Dzieła wszystkie), zapisów muzyki podhalań-
skiej (Jana Kleczyńskiego, Adolfa Chybińskiego, Stanisława Mierczyńskiego, 
Karola Szymanowskiego i Włodzimierza Kotońskiego) i kurpiowskiej (zbiór  
ks. Władysława Skierkowskiego). Poczynione obserwacje wsparto przykłada-
mi muzycznymi, a gdy uzasadniał to zebrany materiał – zestawionymi w tab-
lice synoptyczne71 (w przypadku dość dużych rozbieżności między zapisem 
wybranym z konkretnego źródła a jego, prawdopodobnie, bardziej wiarygod-
ną wersją). Tablice takie, funkcjonujące w pracach biblistów i historyków,  
 
 

68 Połączenie pewnych dziewiętnastowiecznych założeń z sytuacją Polski po roku 1920 
skutkować zaczęło formułowaniem założeń o roli i kształcie sztuki oraz organizowaniem 
imprez masowych popularyzujących kulturę ludową oraz folkloryzm; por. Piotr Dahlig, 
Tradycje muzyczne a ich przemiany…, op. cit., s. 492; Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, 
Igrzyska kulturalno-artystczne w Nakle (1937), w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Ku-
jawach, red. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska, Barbara Mielcarek-Krzyżanowska, Bydgoszcz 
2006, s. 75–89. 

69 Zarysowana zostanie także odmienna od propozycji Karola Szymanowskiego wizja Ludo-
mira M. Rogowskiego, jednakże brak późniejszych odwołań twórców do tej koncepcji jest 
powodem potraktowania tejże na uboczu głównych rozważań.

70 Por. przypis nr 6.
71 Tablica synoptyczna pozwala na zestawienie różnych wersji-wariantów i, tym samym, wi-

zualizację podobieństw oraz różnic przedstawianego materiału.
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w XIX wieku zaadaptowali badacze kultury dla porównywania zjawisk oraz 
ich uogólniającego oglądu (stosował je m.in. Bronisław Malinowski72).

Celem takiego postępowania jest nabranie dystansu wobec istniejących 
zbiorów i uświadomienie niedokładnego odzwierciedlenia dokumentowa-
nej muzyki przez etnografów, tym samym wytwarzania błędnych przekonań 
u kompozytorów i słuchaczy na temat ich regionalnej genezy. Wskutek uwag 
poczynionych w tym rozdziale, w odniesieniu do pewnych dwudziestowiecz-
nych kompozycji folklorystycznych zakwestionować można niektóre regio-
nalne odniesienia utworów i ich tytułów oraz podważyć utrwalone w piś-
miennictwie muzycznym mylne stereotypy o folklorze muzycznym.

Ostatnia część analitycznych rozważań ogniskuje się wokół dzieł muzycz-
nych. Kompozycje opisywane są ponownie w porządku chronologicznym. Kil-
kukrotne wzmożone zainteresowanie folkloryzmem w twórczości artystycz-
nej ubiegłego stulecia, znajdujące swoje uzasadnienie m.in. w zmieniających 
się prądach estetycznych, pozwoliło pogrupować je w trzy fazy. Pierwsza 
„fala” folkloryzmu, zapoczątkowana pismami estetycznymi i twórczością Ka-
rola Szymanowskiego, pokrywa się z okresem dwudziestolecia międzywojen-
nego. Poglądy i dzieła tego twórcy, będące punktem odniesienia dla nowego 
pokolenia polskich kompozytorów, zaowocowały powszechnością tego nurtu 
i szeroką recepcją rozmaitych gatunków muzycznych, m.in. popularnością 
fortepianowego mazurka73. Poza dziełami Szymanowskiego, analizie podda-
no Pieśni kurpiowskie Romana Maciejewskiego, orkiestrowy Chmiel oraz chó-
ralną Passacaglię i fugę Stanisława Wiechowicza. Choć ostatnie z dzieł skom-
ponowane zostało po II wojnie światowej, estetycznie wpisuje się w założenia 
czasu międzywojnia. Z tego względu rozważania dotyczące funkcjonowania 
folkloru na gruncie form wariacyjnej i polifonicznej włączone zostały do roz-
działu poświęconego pierwszej „fali” folkloryzmu polskiego w XX wieku. 

Zakończenie II wojny stanowiło moment kolejnego nasilenia tego zjawiska, 
na co wpłynęła odbudowa polskiej kultury muzycznej po ustaniu działań wo-
jennych. Tego okresu zainteresowania folklorem nie należy jednak bezwzględ-
nie łączyć z latami panowania estetyki normatywnej zainicjowanej zjazdem 
kompozytorów i muzykologów w Łagowie Lubuskim, kiedy to określone zo-
stały wytyczne dla „realistycznego” języka muzycznego (choć jednym z nich 

72 „[…] Malinowski sporządzał tablice synoptyczne nie tylko wtedy, gdy pracował w terenie 
lub porządkował materiał przewidziany do omówienia w monografii”; cyt. za Małgorza-
ta Rygielska, Listy uwierzytelniające etnografa, „Laboratorium Kultury” 2013 nr 2, s. 38; 
http://www.laboratoriumkultury.us.edu.pl/pdf/LK-2013-2_rygielska.pdf, dostęp: 2 II 2021.

73 „Dając artystyczny odpór epigońskim produkcjom podtrzymującym zmitologizowany pa-
radygmat mazurka Chopinowskiego stały się one zarazem estetycznym katalizatorem jego 
nowych interpretacji. Następcy Szymanowskiego poszukiwali własnego idiomu brzmie-
niowego mazurka nie powielając już środków ekspresji romantyków, otwierali się na idee 
i środki wyrazu współczesnych nurtów artystycznych”; AN, s. 85.
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było nawiązanie do folkloru). Jako że twórcy przed rokiem 1949 chętnie szuka-
li inspiracji w muzyce ludowej, powojenny folkloryzm lat 1945–1949 uwolnić 
można od wątpliwych związków (większości) kompozytorów z estetyką socre-
alizmu. Rozważania nad kulturą muzyczną całego powojennego dziesięciole-
cia dokumentują analizy Sinfonii rustica Andrzeja Panufnika, Melodii ludowych, 
cyklu Bukoliki i Koncertu na orkiestrę Witolda Lutosławskiego oraz IV Kwartetu 
smyczkowego Grażyny Bacewicz. 

„Odwilż” w polskim życiu muzycznym, której początek wyznacza zorga-
nizowanie w 1956 roku I Festiwalu Muzyki Współczesnej (późniejsza „War-
szawska Jesień”), umożliwiła kompozytorom zapoznanie się z osiągnięciami 
zachodniej twórczości muzycznej, jej ideami estetycznymi, technikami kom-
pozytorskimi, nowymi formami i środkami wypowiedzi artystycznej. Spowo-
dowało to, wraz z wyzwoleniem się spod estetyki normatywnej, rezygnację 
z inkorporowania „obrzydzonego” w okresie socrealizmu folkloru. Choć po-
wszechne w środowisku muzycznym było przekonanie, że folkloryzm uznać 
można za zjawisko historyczne (zamknięte), w połowie lat siedemdziesią-
tych, powróciła fascynacja folklorem jako źródłem inspiracji muzycznej wraz 
z malejącym zainteresowaniem ideami II awangardy muzycznej. Niemal jed-
nocześnie po folklor sięgnęli m.in. Wojciech Kilar i Henryk Mikołaj Górecki, 
których kompozycje (Krzesany W. Kilara oraz III Symfonia „Symfonia pieśni 
żałosnych” i cykl pieśni kurpiowskich H.M. Góreckiego) wybrano jako egzem-
plifikację zjawiska dialogu z tradycją ludową.

W ostatniej części pracy (rozdz. VI), podsumowującej rozważane zagad-
nienia, podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na szczegółowe pytania doty-
czące współistnienia w dziele muzycznym różnych tekstów kultury oraz 
funkcjonowania materiału folklorystycznego w dziele artystycznym:

1. czy staje się w nim łatwo rozpoznawalnym elementem – tworem ob-
cym, czy też wtapia się w jego strukturę? 

2. czy wpływa na przyjęte przez twórcę procedury kompozytorskie, bądź 
odciska się na elementach dzieła muzycznego, stając się czynnikiem 
formotwórczym lub elementem kształtującym dramaturgię? 

3. czy idiom stylistyczny muzyki ludowej determinować może ekspresję 
nowo powstałych dzieł?

Odpowiedzi twierdzące wymagały wyjaśnienia funkcjonowania owych 
zależności, zbadania zasięgu oddziaływania folkloru na dzieła muzyczne oraz 
rozważenia, czy i w jakim stopniu w utworach folklorystycznych materiał 
ludowy oddziałał na idiomatykę dzieła. Interpretacje tych kwestii przepro-
wadzone zostały przy pomocy folklorystycznych strategii kompozytorskich 
Waltera Wiory74.

74 Walter Wiora, Europäische Volksmusik und abendländlädische Tonkunst, Kassel 1957; cyt. 
za: Mieczysław Tomaszewski, Kategoria narodowości…, op. cit., s. 160.
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Kwestie natury estetycznej rozważane są także w kontekście funkcji, ja-
kie w określonym czasie pełniły dzieła folklorystyczne. Próba ich objaśniania 
opierała się na konfrontowaniu deklaracji kompozytorskich przekazanych 
w zapisach biograficznych ze strategiami twórczymi zastosowanymi w pod-
danych analizie dziełach muzycznych. 

Kwestie terminologiczne
W odniesieniu do podjętej problematyki wyjaśnić należy kilka terminów 
powracających na różnych etapach rozważań. Jak już zaznaczono, jed-
nym z celów pracy jest prześledzenie funkcjonowania folkloru muzycznego 
w nowych dziełach. Przywołane określenia „muzyka w muzyce” i „muzyka we-
dług muzyki” odnoszą się do sposobów inkorporowania tworzywa ludowego 
przyjmującego w nowych dziełach postać cytatu, parafrazy i symulakru75. Ter-
min symulakry (łac. simulacra) wprowadzam za Jeanem Beaudrillardem na 
określenie nowych tworów (w kontekście niniejszych badań: melodii), w ta-
kim stopniu zbliżonych do reprezentowanych wzorców (tu: folkloru muzycz-
nego), że niemożliwym staje się odróżnienie postaci pierwotnej (ludowego 
autentyku) od przetworzonej (stylizacje)76. Pojęciem tym proponuję zastąpić 
stosowane w polskiej muzykologii określenie „folklor imaginacyjny”. 

Przywoływane terminy: cytat, ludowy autentyk, tworzywo ludowe i lu-
dowy surowiec odnoszą się także do funkcji, jaką pełnią one w nowych kom-
pozycjach, stając się w z o ra m i  dla pomysłów tematycznych oraz parafraz 
i syntez „w duchu ludowym”. Termin wzór, jako „[…] wytwór ludzi muzyki 
i kultury artystycznej [tu: ludowej – BMK]” uznany za przedmiot naśladow-
nictwa, przywołuję za Janem Stęszewskim77, wskazującym na ujęcie tego za-
gadnienia w pracy Heleny Windakiewiczowej (w odniesieniu do badań cho-
pinologicznych z 1926 roku78) oraz Ruth Benedict (praca Wzory kultury79). 

75 Podział ten odpowiada systematyzacji stosowanej w etnomuzykologii; por. Piotr Dahlig, Mu-
zyka ludowa we współczesnym społeczeństwie, Warszawa 1987 oraz wersja elektroniczna 
tekstu: http://www.gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/muzyka_ludowa_a_tworczosc_ 
kompozytorow.html, dostęp: 12 VII 2012.

76 Por. Jean Beaudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
77 Jan Stęszewski, Wzór czy model, a może wzór i model? Do problemów języka muzykologii, 

w: Muzyka wobec tradycji. Idee, dzieło, recepcja. Dedykowane Profesor Irenie Poniatowskiej, 
red. Szymon Paczkowski, Warszawa 2004, s. 117.

78 Helena Windakiewiczowa, Wzory ludowej muzyki polskiej w Mazurkach Fryd. Chopina. Stu-
dium muzykologiczne, Kraków 1926.

79 Ruth Benedict, Wzory kultury, tł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1999.
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Dla niniejszych rozważań jednymi z najistotniejszych są zagadnienia og-
niskujące się wokół pojęć: naród i rasa oraz ich związków z folkloryzmem80. 
Choć zestawienie to może wydawać się nieuzasadnione, gdyż bezdyskusyjna 
jest teza Piotra Dahliga, iż użycie folkloru w dziele sztuki „[…] bardziej specy-
fikuje (określa narodowo) niż uniwersalizuje”81, z podjętego zadania wycofać 
nie pozwala się jednak wypowiedź Władysława Malinowskiego: „Podobnie 
jak to, co narodowe, nie wyczerpuje się w tym, co folklorystyczne, tak rów-
nież i to, co folklorystyczne, nie zawsze oznacza to, co narodowe”82. 

Problematyka „polskości” w muzyce, obecna od lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia w tekstach polskich muzykologów83, nie została, jak do-
tąd, zadowalająco rozstrzygnięta. Zdawać by się mogło, iż podjęcie badań in-
terdyscyplinarnych, odwołujących się do zdobyczy dziedzin zajmujących się 
różnymi aspektami funkcjonowania zbiorowości ludzkich (m.in. antropologii 
czy socjologii) pozwoli wyspecyfikować cechy uznawane za polskie, kojarzo-
ne z kategorią narodowości. Nic bardziej mylnego! Jakże dobitnie intuicje te 
sformułowali Jan Stęszewski i Mieczysław Tomaszewski, u których czytamy: 
„Formułując temat wystąpienia [Polski charakter narodowy w muzyce: co to 
takiego?] kierowałem się chyba masochizmem”84, czy „Do problemu [Katego-
ria narodowości i jej muzyczna ekspresja] w jego całokształcie muzykologia 
światowa zbliża się krok po kroku, końca zbyt bliskiego jednak nie widać. [...] 
Na nowo stajemy więc przed problemem, który daje o sobie znać, chociaż za-
razem tak bardzo wymyka się z rąk”85. Zastrzegam, iż n i e  s t a w i a m  s o b i e 
z a  c e l  wyznaczenia zbioru elementów stanowiących o polskości w muzyce. 
Poznawanie wzajemnych relacji między muzyką i jej pozamuzycznym zna-
czeniem traktuję wyłącznie jako zbliżenie się do poznania prawdy o dziełach 
muzycznych przez określenie ich kontekstu kulturowego. Rozpoznając rela-
cje łączące dwudziestowieczne utwory folklorystyczne z kategorią narodo-
wości próbuję jednocześnie zastanowić się nad zasadnością ewentualnego 
stawiania znaku równości pomiędzy twórczością folklorystyczną a jej kwali-
fikacją narodową.

80 Niniejszy passus stanowi fragment mojego artykułu: Folkloryzm wobec kategorii rasy  
i narodowości, w: Dzieło muzyczne i jego konteksty (5), red. Anna Nowak, Bydgoszcz 2009,  
s. 91–105.

81 Piotr Dahlig, Muzyka ludowa a twórczość…, op. cit. 
82 Władysław Malinowski, Lutosławski i folklor: „Koncert na orkiestrę”…, op. cit., s. 208.
83 Por. wykaz literatury powyżej.
84 Jan Stęszewski, Polski charakter narodowy w muzyce..., op. cit., s. 226.
85 Mieczysław Tomaszewski, Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja..., op. cit., s. 106, 

108.



33Zagadnienia wstępne

Wokół pojęć: folkloryzm, naród i rasa
Folkloryzm
W etnomuzykologii termin folkloryzm odnoszony jest za Walterem Wiorą do 
tzw. drugiego bytu folkloru. O kwalifikacji zjawiska do tej kategorii decyduje 
pozbawienie tekstów (elementów) kultury ludowej ich pierwotnego czynni-
ka kontekstowego86. Najczęściej kojarzony jest on ze stylem kultury popular-
nej i masowej87, zaś szczególną jego odmianą jest pewien zakres twórczości 
artystycznej. Max P. Baumann określa tym terminem: „[…] sztukę przeróbek 
i naśladownictwa folkloru, wynik akulturacji folkloru muzycznego i muzyki 
artystycznej” wskazując jednocześnie, w odniesieniu do funkcji pełnionych 
przez dzieła muzyczne, że wykorzystany może być niekiedy w znaczeniu spo-
łeczno-politycznym, „[…] służąc zwiększeniu świadomości grupowej, w po-
zytywnym sensie jako narzędzie patriotyzmu, w negatywnym – szowinizmu 
i totalitaryzmu”88. 

Folkloryzm na gruncie twórczości profesjonalnej, reprezentowany przez 
wszystkie gatunki muzyczne, od miniatur charakterystycznych po wielkie 
formy cykliczne i rozmaity aparat wykonawczy, obejmuje utwory nawiązują-
ce do muzyki ludowej, w których ludowe autentyki stanowią podstawę róż-
nych zabiegów kompozytorskich.

Naród
Słownik języka polskiego PWN (1998) definiuje ‘naród’ jako „[…] trwałą wspól-
notę ludzi utworzoną historycznie, powstałą na gruncie wspólnoty losów 
historycznych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego przejawia-
jącą się w świadomości narodowej jej członków”89. Porównajmy te kryteria  

86 „Zjawisko umyślnego, zamierzonego, celowego przenoszenia w odpowiednich sytuacjach 
wybranych elementów kultury ludowej z ich oryginalnego, naturalnego środowiska, w ob-
rębie całego społeczeństwa i jego kultury. Przenoszenie to, związane zawsze z odpowied-
nim dodatnim wartościowaniem tych elementów, przybierało różną postać: to zwykłej 
«wstawki», bez zmiany formy [...], to odzwierciedlenia wycinka «rzeczywistości ludowej» 
w określonej konwencji artystycznej kultury elitarnej”; cyt. za Józef Burszta, Kultura ludo-
wa – kultura narodowa: szkice i rozprawy, Warszawa 1974, s. 308.

87 Por. Tomasz Rokosz, Oblicza folkloryzmu we współczesnej kulturze – prolegomena, http://
www.gadki.lublin.pl/encyklopedia/artykuly/oblicza_folkloryzmu_we_wspolczesnej_
%20kulturze.html, dostęp: 30 III 2009.

88 Max P. Baumann, Musikfolklor und Musikfolklorismus, Wintherthur 1976; cyt. za Jarosław 
Mianowski, Idiom muzyki góralskiej w twórczości Karola Szymanowskiego – folklor, folklo-
ryzm, akulturacja?, „Zeszyty Naukowe” nr 5, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiegonr 5, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego  
w Bydgoszczy, 1993, s. 148.

89 [hasło:] Naród, w: Słownik języka polskiego PWN, t. 2 L–P, red. Mieczysław Szymczak, War-
szawa 1998, s. 270.
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z ujęciem historyków i socjologów, którzy wskazują na kilka niejasności 
wśród przywoływanych cech kategorialnych narodu. 

Czesław Znamierowski, historyk i prawnik, charakteryzując różne posta-
ci zbiorowości (społeczność, społeczeństwo, lud, plemię i naród) wskazuje 
m.in. na świadomość odrębności vel poczucie narodowe, obok wspólnego 
pochodzenia, mowy, pisma (trwałego znaku, umożliwiającego utrwalenie mi-
nionych dziejów)90,  jako jedną z naczelnych cech narodu91 odróżniającą tak 
organizowaną zbiorowość od społeczności, ludu czy plemienia. Świadomość 
odrębności narodowej konstytuuje kilka kategorii: 

przeświadczenie o pochodzeniu od wspólnych przodków, świadomość i zgodna 
ocena wspólnych dziejów, poczucie wspólnych interesów życiowych w chwili 
teraźniejszej i na przyszłość, wspólność ocen najważniejszych dla praktyki ży-
ciowej, wreszcie wzajemna życzliwość i przychylność członków zbiorowości, 
oraz przywiązanie do niej92. 

W powstałej w 1960 roku pracy Znamierowski wskazuje składowe narodu, 
nadmieniając, że w rzeczywistości pełen zakres kategorii tworzących toż-
samość narodową nie musi występować. Potwierdzeniem jego słów może 
być zdawkowa, acz wymowna wypowiedź Czesława Miłosza pochodząca  
z eseju Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury: „N i e  u ro d z i ł e m  s i ę 
w  Po l s c e ,  n i e  w yc h o wa ł e m  s i ę  w  Po l s c e ,  n i e  m i e s z k a m  w  Po l -
s c e ,  a l e  p i s z ę  p o  p o l s k u  [rozstrzelenie – BMK]”93. Słowa te (pochodzą-
ce z 1969 roku) są dowodem, iż „poczucie narodowe” nie musi ujawniać się, 
gdy zaistnieją wszystkie wymienione kwalifikatory. Co więcej, potwierdzają 
tezę Tomasza Jędrzejewskiego, „[…] że polskość jako idea kulturalna jest ra-
czej nabyta w rozwoju duchowym niż dziedziczona”94. 

Ten aspekt zagadnień nie jest pozbawiony także innych wątpliwości po-
dzielanych przez wielu współczesnych nam autorów. Wobec wyznaczonych 
cech dystynktywnych pojęcia naród (ujmowanych najczęściej w pięć kate-
gorii: wspólne pochodzenie, terytorium, język i literatura, religia i tradycja, 

90 Czesław Znamierowski, Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1999, s. 72–73; 
por. także Andrzej B. Legocki, O współczesnym rozumieniu polskości, „Nauka” 2013 nr 4,  
s. 19–20, http://n.czasopisma.pan.pl/images/data/n/wydania/No_4_2013/2%20N413-
02-Legocki.pdf, dostęp: 8 VI 2014.

91 Ibidem, s. 73.
92 Ibidem.
93 Czesław Miłosz, Prywatne obowiązki wobec polskiej literatury, w: Kosmopolityzm i sarma-

tyzm. Antologia powojennego eseju polskiego, opr. Dorota Heck, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 2003, s. 304.

94 Tomasz Jędrzejewski, Rozmyte granice polskości¸ „Przegląd Powszechny” 2008 nr 2, http://
prasa.wiara.pl /doc/455397.Rozmyte-granice-polskosci, dostęp: 12 VII 2010.
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wspólne cechy kulturowe95) dostrzegają takie, które są niewystarczająco 
uściślone z uwagi na zmieniającą się rzeczywistość. Skoro bowiem naród 
współtworzą elementy kultury, to – możemy zapytać – którą definicję kul-
tury należy przyjąć za najbardziej odpowiadającą temu pojęciu? I dlaczego 
dotychczasowe ujęcia uznają za artefakty kulturowe tylko obiekty z zakresu 
kultury ludowej i tzw. kultury wysokiej a nie popularnej? We współczesnym, 
zglobalizowanym społeczeństwie, przesiąkniętym „zmakdonaldyzowaną kul-
turą” przewartościowaniu ulec muszą, zdaniem współczesnych socjologów96, 
definicje narodu, w których zakres włączyć należy także tzw. kulturę wolnego 
czasu, czyli kulturę popularną.  

Rozważana wielokrotnie kwestia wspólnego pochodzenia kazałaby usu-
nąć z rodzimego panteonu także wielu twórców uznanych za Polaków, którzy 
przyszli na świat poza terytorium Rzeczypospolitej, bądź twórców pochodzą-
cych z rodzin naturalizowanych w Polsce (por. casus Konstantego Regameya). 
Sprawa ta komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy uwzględnimy ponadto sto-
sunkowo często zmieniające się granice naszego państwa. Kogo bowiem 
uznać np. w XIX wieku za osobę urodzoną w Polsce, kiedy naszego kraju nie 
było na mapie Europy? Kompozytorzy, którzy urodzili się w II połowie XIX 
stulecia tworzyli jeszcze przecież w XX wieku. Czy, kierując się kryterium 
wspólnego pochodzenia, powinniśmy pozbawić np. Karola Szymanowskiego 
(przypomnijmy: urodzonego w 1882 roku w Tymoszówce położonej na tere-
nach ówczesnego imperium carskiego, obecnie Ukrainy) obywatelstwa pol-
skiego?  Odpowiedź jest przecież oczywista, jeśli pamiętać będziemy o fakcie, 
iż – pomimo braku państwowości – istniał naród97.

Geograficzna wspólnota także nie jest w obecnej rzeczywistości kryte-
rium jednoznacznie określonym. Wiązać ją można z pojęciem narodu, ale nie 
może stanowić warunku koniecznego przynależności narodowej. Zobrazować 
te wątpliwości można przez wskazanie sytuacji Polski w minionym stuleciu, 
kiedy to najpierw funkcjonuje naród bez państwa, a następnie, na skutek róż-
nych dramatycznych zawirowań (wojna i okupacja, ustrój komunistyczny), 
część społeczeństwa decyduje się na status emigranta bądź repatrianta98. 

95 Por. Mieczysław Krąpiec, Rozważania o narodzie, „Człowiek w kulturze” 1992 nr 1, s. 5–37; 
Andrzej Zwoliński, Wprowadzenie do rozważań o narodzie, Kraków 2005.

96 Por. Tim Edensor, Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Kraków 2004.
97 „Bez własnej kultury nie ma i nie może być narodu. Nie wspólna ziemia, nawet nie wspólny 

język stanowią o istnieniu narodu, lecz dopiero jego kultura”, Zdzisław Dębicki, Podstawy 
kultury narodowej, Warszawa–Kraków 1922, s. 10.

98 W odniesieniu do kompozytorów-emigrantów na początku lat pięćdziesiątych minionego 
stulecia Związek Kompozytorów Polskich zmuszony został do podjęcia decyzji (cofniętych 
w 1981 roku) o pozbawieniu członkostwa Romana Palestra (kwiecień 1951) i Andrzeja 
Panufnika (wrzesień 1954). 
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Wskazując kolejne wątpliwości dotyczące kryterium jedności geograficz-
nej, zwrócić należy uwagę na silne fale emigracji zarobkowej spowodowane sy-
tuacją ekonomiczną kraju najpierw na przełomie XIX i XX wieku (do wybuchu  
II wojny światowej), a następnie w okresie przemian ustrojowych. Setki tysię-
cy Polaków stało się – przynajmniej czasowo – mieszkańcami Niemiec, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Włoch, Irlandii, czy USA (by wspomnieć tylko o największych 
skupiskach diaspor polskich99). Rozstrzygającą kwestią w dyskutowanej prob-
lematyce powinno być zatem rozważenie stosunku emigrantów do wspólnoty 
kulturowej, wspólnych dziejów i podtrzymywania polskiej kultury. 

Nie mniej wątpliwości budzi rozstrzyganie o narodowości na podstawie 
języka. Jak bowiem określić narodowość osoby posługującej się językiem an-
gielskim, a jak rozważać  problem trójjęzycznej Szwajcarii?... Jeśli zaś za wy-
znacznik narodowości uznamy religię i tradycję, to poza margines twórców 
polskich, gdyż Polska uchodzi za kraj katolicki, powinniśmy wyłączyć kolej-
nych artystów.

Czyżbyśmy zatem polskości mieli doszukiwać się w cechach kulturowych, 
w obyczajach, poczuciu duchowej więzi czy indywidualnych deklaracjach? 
Należałoby tu udzielić odpowiedzi twierdzącej. O naszej przynależności do 
narodu w głównej mierze decydowałyby zatem czynniki stanowiące część 
naszego świata realnego i duchowego, nabywane w procesie enkulturacji, 
nieświadomego nabierania kompetencji kulturowych typowych dla społecz-
ności, w jakiej wzrastamy100, przy czym nie sposób także pominąć znaczącej 
roli edukacji budzącej narodową świadomość.

Rasa
Kształtujące się od XVIII wieku pojęcie narodu, związane jest także z kate-
gorią rasy, kojarzoną ze wspólnotą plemienną utożsamianą ze „wspólnotą 

099 Polacy za granicą nie chcą być nazywani Polonią, wyraźnie manifestują swoje obywatel-
stwo i pochodzenie, w związku z czym coraz częściej spotkać można określenia „diaspora 
polska”.

100 Dla porównania przedstawiam wynik sondażu, jaki 15 X 2008 roku zamieściła „Gazeta 
Wyborcza”. Na pytanie „Co decyduje o tym, że ktoś jest Polakiem?” respondenci odpowie-
dzieli: znajomość języka polskiego (95%), poczucie, że się jest Polakiem (94%), znajomość 
kultury i historii Polski (86%), posiadanie obywatelstwa polskiego (81%), przestrzega-
nie polskich obyczajów (79%), posiadanie co najmniej jednego z rodziców narodowo-
ści polskiej (79%), mieszkanie na stałe w Polsce (69%), urodzenie się w Polsce (59%), 
szczególne zasługi dla Polski (45%), wiara katolicka (43%). Nie podejmuję się interpre-
tacji tych wyników pozostawiając tę kwestię socjologom. Myślę jednak, iż w świetle do-
tychczasowych rozważań, potoczne rozumienie polskości pozbawione jest krytycznej re-
fleksji wobec poszczególnych kryteriów. „Gazeta Wyborcza” 15 X 2008; http://wyborcza.
pl/1,76842,5811564,Polak_czyli_kto_.html, dostęp: 27 X 2008.
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krwi”101. W polskim piśmiennictwie muzycznym, bo przywołać choćby wypo-
wiedzi Karola Szymanowskiego, termin ‘rasa’ pojawia się wielokrotnie. Spró-
bujmy więc określić jego zakres pojęciowy odnoszony do muzyki. 

Termin ‘rasa’ pojawił się, jak podaje Andrzej Zwoliński, „[…] w XVIII w. za 
przyczyną K. Linneusza [...] i G.L. Buffona [...], posiadając wyłącznie sens zoo-
logiczny [właściwie: biologiczny – BMK]”102. Kategorię tę odniesiono do eu-
ropejskich grup językowych (semickiej, ugro-fińskiej, aryjskiej, słowiańskiej, 
germańskiej, romańskiej) i wysunięto teorię o zaludnieniu Europy przez kilka 
ras, wywodzących się z rasy nordyckiej103. Elementy powyższej teorii odna-
leźć można w myśli Karola Darwina i Fryderyka Nietschego, którzy rozważali 
stosunek jednostek słabszych wobec silniejszych (w przyrodzie i społeczeń-
stwie). Posługiwano się tym pojęciem nie uwzględniając fizycznego (soma-
tycznego) zróżnicowania ludzi. Propozycje takie, na gruncie polskim, wpro-
wadził Jan Czekanowski, twórca polskiej szkoły antropologicznej, który przy 
pomocy metod matematycznych i statystycznych, badał zróżnicowanie ras na 
podstawie koloru skóry, budowy czaszki, rodzaju owłosienia etc. Tym samym 
pojęcie to zaczęto kojarzyć z populacją (zbiorem osobników jednego gatunku 
zamieszkujących określony obszar i wzajemnie na siebie wpływających).

Czy Karol Szymanowski, pisząc o „wiecznie bijącym sercu rasy” odwoły-
wał się do powyższych kategorii biologiczno-antropologicznych? Na pewno 
miał świadomość znaczenia terminu ‘rasa’, gdyż podczas pobytu w Zako-
panem w 1922 roku, rozmawiał z Mieczysławem Rytardem o ‘rasowym ty-
pie polskiego chłopa’, za którego uważał dorożkarza Staszka Mracielniaka 
z Mraźnicy104.  Wiemy również, że w roku 1915 i 1916 czytał prace Hipolita 
Taine’a, a zatem jego rozumienie tej kategorii oparte było na elementach an-
tropologii kulturowej. 

Cechy kategorialne rasy sformułował w XIX wieku H. Taine105: 

Rasą nazywamy wrodzone i dziedziczone dyspozycje, które człowiek przyno-
si ze sobą na świat i które zazwyczaj łączą się z szczególnymi właściwościami 
jego temperamentu i struktury fizycznej. Dyspozycje te są różne u różnych 
ludów106. 

Oprócz „wrodzonych i dziedziczonych dyspozycji”, do określenia tożsamości 
twórcy dzieła sztuki niezbędne jest także, zdaniem Taine’a, poznanie środo-
101 Mieczysław Krąpiec, Rozważania o narodzie, op. cit., s. 11.
102 Andrzej Zwoliński, Zwoliński, Wprowadzenie do rozważań..., op. cit., s. 26.
103 Ibidem.
104 Por. list Karola Szymanowskiego do Anny Szymanowskiej (w Bydgoszczy), Zakopane  

24 VIII 1922, w: KSzK, tom 2 1920–1926, cz. I do 1923.
105 Por. Alicja Jarzębska,Alicja Jarzębska, Ideologies of Progress and Nationalism…, op. cit., s. 13.
106 Sław Krzemień-Ojak,Krzemień-Ojak, Taine, Warszawa 1966, s. 157.
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wiska, w jakim żyje oraz tzw. momentu historycznego. Nadmieniał bowiem,  
iż na każdą jednostkę wpływają „znamiona pierwotne i stałe” oraz „przypadko-
we i drugorzędne”107. Te pierwsze, silniejsze, odnosiły się do podłoża biologicz-
nego, zaś wpływ klimatu i okoliczności politycznych zaliczył filozof do przy-
padkowych. Moment historyczny nazwał Taine także „szybkością nabytą”108 
tłumacząc tę kategorię kontekstem kulturowym, w jakim wzrasta jednostka: 

Charakter narodowy i otaczające warunki nie działają na tablicę pustą, lecz 
już pokrytą znakami. Zależnie od tego, w jakim momencie do niej podejdzie-
my, wzór na niej będzie różny, to zaś wystarczy, by wynik ostateczny był rów-
nież odmienny109. 

Tak oto, wychodząc od biologicznego rozumienia kategorii ‘rasy’, Taine wy-
posażył je w pełen kontekst kulturowy, umożliwiając tym samym rozważanie 
tego zjawiska bez uwikłania w nacjonalizm, który stał się później składnikiem 
nazizmu i faszyzmu110. Hipolit Taine, dostrzegając różnice pomiędzy rasami, 
tłumaczył występujące odrębności działaniem czynników przyrodniczo-geo-
graficznych: 

Jedne [rasy] zamieszkiwały na terenach chłodnych i wilgotnych, wśród błotni-
stych lasów lub na brzegu dzikiego oceanu i doznając wyłącznie wrażeń me-
lancholijnych lub gwałtownych, nabyły skłonności do pijaństwa i obżarstwa 
oraz poczęły wieść życie wojownicze i łupieżcze; inne, przeciwnie, osiadły 
wśród pięknego krajobrazu, nad brzegiem wesołego i pełnego blasku morza, 
które ich skłaniało do podróży i handlu, i wolne od wulgarnych wymagań żo-
łądka, zajęły się przede wszystkim sprawami urządzeń społecznych, instytu-
cji politycznych, kształceniem krasomówstwa, rozwijaniem talentu zabawy, 
działalnością naukową, literacką i artystyczną111. 

Dodajmy – na marginesie – że ujęcie to bliskie jest wcześniejszym przypusz-
czeniom Karola Kurpińskiego (z 1820 roku), który dzieląc Polskę na kraj 
śpiewek smutnych i wesołych, uzasadniał obecność skal majorowych i mi-
norowych oraz zróżnicowań tempa jakością gleby112. A zatem, w odniesieniu 
do muzyki, uchwycenie „wiecznie bijącego serca rasy” wymagało znalezienia 
kultury o rdzennych cechach etnicznych (dodajmy, że Szymanowski nie do 
końca zdawał sobie sprawę z licznych wpływów, jakim podlegał folklor pod-
halański – nosząc w sobie jego wyobrażenie jako folkloru prawdziwego, nie-
skażonego). Formułując program muzyki polskiej zamykający się w zdaniu: 

107 Ibidem, s. 159.
108 Ibid, s. 161.
109 Ibidem.
110 Por. wskazana powyżej interpretacja folkloryzmu Maxa P. Baumanna.
111 Ibidem, s. 172.
112 Por. Karol Kurpiński, O pieśniach w ogólności, „Tygodnik Muzyczny” 1821 nr 8–9.
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„Niech będzie «narodową» w swej ra s o w e j  o d rę b n o ś c i  [rozstrzelenie 
– BMK], niech jednak dąży bez lęku tam, gdzie wznoszone przez nią wartości 
stają się już ogólnoludzkimi”113, wskazywał na jej kulturowy kontekst oraz 
społeczno-historyczne determinanty procesu twórczego. Ponadto, utożsa-
miając ‘rasową odrębność’ z ‘duchem narodu’, nadawał Szymanowski temu 
pojęciu „[…] metafizyczne niemal zabarwienie”114. Podobne intuicje wyraził 
Jan Stęszewski wskazując, że dla twórcy Harnasiów termin ten oznaczał: 

kulturę określonej populacji (w biologicznym znaczeniu) mówiącej językiem 
polskim jako ojczystym […] pojęcie ekwiwalentne z grupą narodową czy et-
niczną, które w ówczesnej literaturze często rozumiano zamiennie115.

Zaznaczyć należy, że na gruncie folklorystyki muzycznej, nie używa się ter-
minu ‘rasa’ interpretowanego według kryteriów przyjmowanych w antropo-
logii biologicznej. W muzykologii jego znaczenie odnoszone jest do wspólnej 
danej grupie etnicznej kultury, staje się zatem jednym z wyznaczników na-
rodowości.

***

Niniejsza książka stanowi zmodyfikowaną wersję rozprawy doktorskiej 
napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Stęszewskiego (Katedra Mu-
zykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu), przedstawionej i obronionej w lutym 2015 roku. Jako wyraz 
wdzięczności za wyrażenie zgody na objęcie moich działań opieką promotor-
ską, za pełne inspiracji spotkania seminaryjne i nieocenioną pomoc meryto-
ryczną na kolejnych etapach powstawania niniejszej pracy pragnę poświęcić 
ją pamięci Profesora, zmarłego 21 września 2016 roku.

Ostateczny kształt tej publikacji zawdzięczam także wnikliwej i życzliwej 
lekturze prof. dr hab. Danuty Jasińskiej, dr hab. Katarzyny Szymańskiej-Stułki  
i prof. dr. hab. Piotra Dahliga. Ich uwagi, spostrzeżenia i dopowiedzenia pomo-
gły mi uzupełnić pewne fragmenty książki oraz doprecyzować niektóre sądy. 

Dziękuję także prof. dr hab. Annie Nowak za nieustanne zachęcanie do 
podejmowania aktywności naukowej, za życzliwość, cierpliwość oraz umożli-
wienie udziału w sympozjach „Dzieło muzyczne”. Dyskusje po prezentacjach  
 

113 Karol Szymanowski, Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce, „Nowy Prze-
gląd Literatury i Sztuki”, Warszawa 1920, t. I, nr 2, cyt. za: MJS, s. 68.

114 Anna Chojak, Tradycje Szymanowskiego w polskiej muzyce współczesnej, w: KSzKSN,  s. 24.
115 Jan Stęszewski, „Muzyka w muzyce”…, op. cit., s. 59.
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kilku fragmentów tej pracy utwierdziły mnie w trafności dokonanego wybo-
ru materiału empirycznego116 inspirując kierunki prowadzonych badań. 

Słowa podziękowania kieruję także do Moniki Pietras pracującej w lon-
dyńskim Royal College of Music. Jej bezinteresowna pomoc w dotarciu do 
obcojęzycznych książek i periodyków przyczyniła się do uwierzytelnienia hi-
potez na kolejnych etapach badań.

Studium to z pewnością nie powstałoby bez wsparcia moich Bliskich. 
Za Ich miłość, wyrozumiałość i wsparcie serdecznie dziękuję. 

116 W pamięci utkwiła mi szczególnie rozmowa z prof. Jesusem Aguila, który po wysłuchaniupamięci utkwiła mi szczególnie rozmowa z prof. Jesusem Aguila, który po wysłuchaniu 
obszernych fragmentów Chmiela Stanisława Wiechowicza porównał jego język muzyczny 
do stylu Strawińskiego z okresu współpracy z baletem Diagilewa.


