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Tą część Muzycznego Świata poświęcam duchom, demonom i 

innym strachom. Tematowi, który doczekał się wielu wspaniałych 

kompozycji, być może dlatego, że zło, w przeciwieństwie do dobra, 

bywa atrakcyjne i fotogeniczne, o czym przekonać nas może nie tylko 

muzyka, ale również malarstwo, które znacznie wcześniej podjęło ten 

wątek, starając się ukazać wszelkie przejawy i personifikacje zła w 

należny mu sposób, nawet jeśli koncentrowało się wyłącznie na jego 

brzydocie. Nie zawsze jednak świat złych mocy, demonów, diabłów, 

czarownic i innych straszydeł ukazywany był w jednolicie negatywnym 

świetle. Stanowił przecież często okazję do gry wyobraźni i znakomitej 

zabawy, w przypadku muzyki – zabawy dźwiękiem, brzmieniem, formą, 

poszukiwaniem właściwej ilustracji muzyką grozy rozmaitych czarcich 

sabatów czy dobrego sportretowania rozmaitych złych duchów, z 

diabłami i samym szatanem na czele. „Muzyczna demonologia” 

odwoływała się też często, co zrozumiałe, do świata baśni, ludowych 

podań, legend i mitów.  
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Największe nasilenie wszelkiego rodzaju zjawisk 

nadprzyrodzonych i demonicznych, zwłaszcza rozmaitych sabatów 

czarownic przypadało zawsze wiosną, między pierwszym maja, czyli 

Nocą Walpurgi, a dwudziestym czwartym czerwca, kiedy to przypada 

Noc świętojańska. Od utworu opisującego niezwykłe zdarzenia tej nocy 

rozpoczynamy to właśnie wydanie „Muzycznego Świata”. A jest to 

chyba najbardziej znany muzyczny portret sabatu czarownic – fantazja 

symfoniczna „Noc na Łysej Górze” Modesta Mussorgskiego. Dzieło to 

miało swoją długą, ponad dwudziestoletnią historię. Początkowo – w 

roku 1860 – kompozytor planował napisać poemat symfoniczny 

„Wiedźmy”, jednak pod wpływem Parafrazy na temat „Dies Irae”, czyli 

Totentanz Franciszka Liszta, zmienił zamiar i siedem lat później 

ukończył pierwotną wersję utworu, zatytułowaną ”Noc świętojańska na 

Łysej Górze”. Różni się ona dość znacznie w treści muzycznej i 

instrumentacji od powszechnie dziś znanej postaci dzieła. Ta ostatnia 

powstała pod koniec życia Mussorgskiego i w pierwotnym zamierzeniu 

miała być częścią nieukończonej opery ”Jarmark soroczyński”. Tę 

ostateczną wersję „Nocy na Łysej Górze” zinstrumentował po śmierci 

kompozytora Mikołaj Rimski-Korsakow. Największa różnica, choć jest 

ich sporo, dotyczy zakończenia utworu – pierwsza wersja nie miała 

optymistycznego finału, w którym nadchodzący świt i dzwony 

wiejskiego kościółka gwałtownie kończą diabelskie zabawy.   

 

 Inspiracją dla Mussorgskiego, gdy pisał pierwotną wersję „Nocy 

świętojańskiej na Łysej Górze, była inna sławna demoniczna 

kompozycja tamtej epoki – „Totentanz” na fortepian i orkiestrę 

Franciszka Liszta, parafraza na temat średniowiecznej sekwencji Dies 
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Irae. Pomysł tego utworu zrodził się w roku 1838 podczas pobytu 

kompozytora we Włoszech, a bezpośrednią inspiracją stał się słynny 

fresk „Triumf śmierci” na cmentarzu Camposanto w Pizie, przypisywany 

ongiś Andrea Orcagni,  choć dziś wiadomo, że jego autorem jest 

Francesco Traini. Partyturę parafrazy Liszt ukończył w roku 1849, 

jednak jej prawykonanie odbyło się pod batutą kompozytora dopiero 16 

lat później, w roku 1865. Partię solową wykonał jeden z 

najznakomitszych dyrygentów XIX wieku, Hans von Bülow, pierwszy 

mąż córki Liszta, Cosimy. „Totentanz” był ukłonem Liszta w stronę 

Berlioza i jednocześnie próbą poszukiwania nowej formy 

programowego koncertu instrumentalnego, niektórzy biografowie 

uważają zresztą, że jest to jeszcze jeden koncert fortepianowy w 

twórczości Liszta, mimo że sam kompozytor tej nazwy nie użył. Główny 

temat tego utworu, który jest cyklem brawurowych wariacji, to melodia 

średniowiecznej sekwencji żałobnej „Dies Irae”, wykorzystanej przez 

Berlioza w finale „Symfonii fantastycznej”. Pojawia się ona na samym 

początku utworu w niskim rejestrze instrumentów dętych blaszanych z 

akompaniamentem ciężkich akordów fortepianu, które przemieniają się 

następnie w olśniewające pasaże, ilustrujące ostre cięcia śmiertelnej 

kosy. W podobny sposób – niskimi dźwiękami blachy – temat „Dies 

Irae” wprowadził Berlioz w swej najsławniejszej symfonii. Choć tytuł 

utworu sugeruje jego swobodną formę, Liszt swoim zwyczajem połączył 

w nim dwa gatunki: cykl wariacji i czteroczęściową formę cykliczną. 

Osiągnął to zarówno zmianami tempa poszczególnych wariacji, jak i 

konsekwentnym przetwarzaniem motywów głównego tematu, które 

pojawiają się we wszystkich fragmentach tego jednoczęściowego 

utworu, zbudowanego wszakże na kanwie cyklicznej formy sonatowej. 
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Swobodny tok muzycznej narracji podkreślają cztery solowe kadencje, 

wplecione w przebieg utworu. W „Totentanz” Liszt wykorzystał też 

wszechstronnie stylizację, sięgając po dawne techniki: fugato, 

brzmienia chorałowe czy hymniczną monumentalność. Barwnej 

instrumentacji utworu blasku przydaje również partia fortepianu, 

wirtuozowska i ilustracyjna zarazem, w której środki techniki 

pianistycznej służą wyższym celom – zobrazowaniu diabolicznej 

ekspresji średniowiecznego tańca śmierci. Odpowiadało to nie tylko 

własnym zamiłowaniom Liszta, ale również tendencjom epoki, która nie 

tylko odkryła średniowiecze, ale spojrzała nań przez pryzmat własnych 

doświadczeń. „Taniec śmierci” Liszta to być może najznakomitsza 

muzyczna ilustracja tego wątku literatury romantycznej, który określamy 

mianem „gotyckich powieści grozy”. Jest to przy okazji również 

znakomity przykład lisztowskiej kolorystyki pianistycznej, pomysłowości 

w znajdowaniu nowych brzmień, ilustrujących programowy charakter 

utworu.  

 

 W monodramacie lirycznym „Lelio, czyli powrót do życia”, który 

wedle intencji kompozytora stanowił integralną część Symfonii 

fantastycznej, Hector Berlioz napisał: „Szekspir, który runął na mnie 

znienacka, poraził mnie jak grom. Poznałem prawdziwą wielkość, 

prawdziwe piękno, prawdziwą prawdę dramatyczną”. Kiedy indziej 

kompozytor zanotował taką uwagę o „Fauście” Goethego: „Ta cudowna 

książka oczarowała mnie od pierwszej chwili; nie rozstawałem się z nią 

już; czytałem ją bez przerwy – przy stole, w teatrze, na ulicy, wszędzie”. 

Ślady tych literackich fascynacji młodego Berlioza odnaleźć można w 

jego najsławniejszym utworze – Symfonii fantastycznej, 
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skomponowanej jak wiadomo pod wpływem romantycznego uczucia do 

irlandzkiej aktorki Harriet Smithon, sportretowanej tu w postaci „idee 

fixe” – tematu powracającego w każdym ogniwie utworu. W słynnym 

programie Berlioz napisał:  „Młody muzyk o wielkiej wrażliwości i 

wybujałej fantazji, popadłszy w głęboką depresję w wyniku 

nieszczęśliwej miłości, zażywa nadmierną dawkę opium. Nie jest ona 

tak silna, by go zabić, pogrążą go jednak w ciężkim śnie; nachodzą go 

dziwne wizje”. Najbardziej sugestywną z tych senno-narkotycznych 

wizji jest finał symfonii – Sabat czarownic, w którym francuski romantyk 

przywołał melodię średniowiecznej sekwencji żałobnej „Dies Irae”. 

„Artysta – pisze dalej Berlioz - widzi siebie na sabacie czarownic, 

otoczonego przerażającym tłumem zjaw i potworów wszelkiej maści, 

które zbiegły się na jego pogrzeb. Nieziemskie odgłosy, jęki, piskliwy 

śmiech, stłumione okrzyki znajdują natychmiastowy odzew. Dobiega 

melodia ukochanej, która utraciła swą szlachetność i powściągliwy 

charakter, przemieniając się w prostacką melodię taneczną, trywialną i 

groteskową. To wybranka serca przybyła na sabat. Wita ją ryk radości. 

Dołącza do diabelskiej orgii. Dzwony żałobne, parodia Dies Irae, 

taneczny krąg czarownic – wszystko to łączą się w jedno”. W 

pierwotnym kształcie program „Symfonii fantastycznej wywołał skandal, 

jego pierwsza część bowiem – opis namiętnego uczucia młodego 

muzyka do pięknej kobiety - miała kształt realistyczny, druga natomiast 

była wizją narkotycznego upojenia po zażyciu opium. Wszyscy 

wiedzieli, kim byli bohaterowie tej historii, i dlatego Berlioz zmienił 

program utworu, zacierając granicę między fikcją a rzeczywistością i 

umieszczając go w sferze snów i fantazji artysty, co także było 

zabiegiem bardzo romantycznym.  
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 Rzadko dziś pamiętamy o tym, że historia opowiedziana dźwiękami 

w najsłynniejszym dziele Berlioza miała swój dalszy ciąg, który wedle 

intencji kompozytora stanowił jej integralną część i powinien być 

wykonywany wraz z nią jako jej drugie równoważne ogniwo. Utworem 

tym był monodramat liryczny „Lelio, czyli powrót do życia” op. 14b na 

głosy solowe, fortepian, chór i orkiestrę, ukończony w roku 1831 i 

wykonany po raz pierwszy w grudniu następnego roku. Dopiero w jego 

kontekście – wedle słów samego Berlioza – „Symfonia fantastyczna” 

zyskuje właściwy wymiar, a opowiedziana muzyką historia w „Leliu” 

znajduje swoje dramaturgiczne rozwiązanie. Intencje kompozytora są 

dziś jednak powszechnie ignorowane, a monodram „Lelio” pozostaje 

praktycznie utworem nieznanym. A szkoda, bo dopiero on pozwala 

docenić śmiałość pomysłu Berlioza i jego niezwykłą odwagę twórczą, 

która burzyła zastane konwencje. 

 

Trudno jednoznacznie określić formę dalszego ciągu „Symfonii 

fantastycznej”. Określenie „monodramat liryczny” wskazuje bardziej na 

jego sceniczne przeznaczenie niż na samą budowę. Krzyżują się w niej 

bowiem rozmaite gatunki muzyczne, od pieśni solowej, poprzez pieśń 

chóralną, ogniwa orkiestrowe, aż po wokalno-instrumentalną kantatę. 

Utwór zaczyna się jak typowa w tamtej epoce pieśń solowa z 

towarzyszeniem fortepianu, a kończy się wielką apoteozą wokalno-

instrumentalną, osnutą na kanwie szekspirowskiej „Burzy”, która 

przypomina swoim brzmieniem i fakturą finałowy chór kantaty lub 

opery. Z punktu widzenia klasycznych zasad formalnych była to z 

pewnością forma hybrydyczna, dziwna, niezrozumiała, ale dlatego 

właśnie – także w pełni romantyczna, nie znajdująca żadnych analogii 
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w twórczości kompozytorów wcześniejszych epok. Berlioz zresztą 

bardzo często i w pełni świadomie mieszał rozmaite formy i gatunki, co 

było bardzo charakterystyczną cechą jego twórczości. Biografowie 

artysty do dziś mają kłopoty z jednoznaczną klasyfikacją takich dzieł, 

jak Symfonia dramatyczna „Romeo i Julia” czy Legenda dramatyczna 

„Potępienie Fausta”, oba te utwory bowiem wbrew autorskim 

określeniom kompozytora przypominają o wiele bardziej opery niż 

romantyczne symfonie wokalno-instrumentalne. Podobny kłopot 

sprawia „Lelio”. Można go porównać jedynie z Fantazją c-moll op. 80 

na fortepian, chór i orkiestrę Ludwiga van Beethovena, którą Berlioz 

najprawdopodobniej znał, ale jest to porównanie czysto 

powierzchowne. Utwór Beethovena jest jednoczęściowy i krzyżują się 

w nim dwie formy: koncert fortepianowy i kantata. Monodram Berlioza 

składa się z sześciu różnych ogniw i łączy w sobie o wiele więcej 

gatunków. Najważniejsza jednak różnica, która wyklucza bezpośrednią 

inspirację Fantazją Beethovena, tkwi w literacko-programowej 

koncepcji dzieła i w jego ścisłym związku z „Symfonią fantastyczną”. 

Fantazja c-moll był formalnym eksperymentem, swoistą uwerturą do 

finałowego ogniwa IX Symfonii, czyli sławnej „Ody do radości”. 

Monodramat liryczny „Lelio” jest natomiast utworem rozbudowanym, w 

którym świadomie mieszają się różne formy i gatunki, trudno zatem 

uznać go jedynie za formalny eksperyment. Przeczy temu także jego 

treść. Uśmiercony w finale „Symfonii fantastycznej”, romantyczny 

bohater-artysta powraca w monodramie do życia z otchłani piekła 

własnej duszy, własnych cierpień i namiętności. Ten typowo 

romantyczny motyw jest zwieńczeniem historii, opowiedzianej 

wcześniej dźwiękami „Symfonii fantastycznej”. W finale „Lelia” 
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rozbrzmiewa raz jeszcze jej główny temat – idee fixe, który spina 

muzyczną klamrą oba utwory. Zanim jednak to nastąpi bohater Lelia 

raz jeszcze zmaga się z upiorami, m.in. w chórze duchów, drugim 

ogniwie utworu.  

 

  W naszej galerii duchów, demonów i innych strachów nie może 

zabraknąć Kamiennego Gościa z mozartowskiego Don Giovanniego. 

To jedna z najbardziej zagadkowych postaci tej kolekcji: duchem chyba 

nie jest, bo ma całkiem materialną postać nagrobnego posągu, 

demonem chyba też nie, bo to on przywraca moralny ład, który na 

wszelki możliwy sposób swoim życiem naruszył główny bohater opery 

Mozarta. A jednak kiedy się pojawia, wywołuje strach i przerażenie. 

Donna Elwira ucieka w popłochu, choć to ona – jako ostatnia – chciała 

zmienić styl życia ukochanego. Leporello pozwala sobie wprawdzie na 

żarty, ale to tylko dobra mina do złej gry. Wyzwanie Kamiennego 

Gościa podejmuje Don Giovanni, nie wiedząc, że to ostatnie chwile 

jego życia. Dla kilku pokoleń romantyków finałowa scena opery 

Mozarta była arcydziełem stylu dramatycznego w muzyce. Goethe 

uważał, że tylko Mozart był w stanie napisać właściwą muzykę do jego 

„Fausta“ i – jak możemy się domyślać – miał chyba na myśli przede 

wszystkim dramatyczny finał Don Giovanniego w tragicznej tonacji d-

moll. Jest on znakomitym przykładem na to, że muzyka nie zawsze 

mówiła o rzeczach nadprzyrodzonych, strasznych i przerażających z 

przymrużeniem oka, że potrafiła oni opowiadać bardzo serio, budując 

klimat prawdziwej grozy. Tym nurtem, wytyczonym przez Mozarta w 

ostatniej scenie jego „wesołego dramatu”, a wcześniej także przez 
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Glucka, podąży już niebawem Carl Maria von Weber w sławnej scenie 

w Wilczym Jarze z „Wolnego strzelca”.  

 
 Skoro w muzyce Mozarta przywołaliśmy grozę chwil ostatecznych, 

wskazując na to, że nie zawsze „muzyczna demonologia” miała 

charakter ludyczny czy prześmiewczy, że potrafiła również mierzyć się 

z tym całkiem realnym strachem, jaki wielu z nas towarzyszy, sięgnijmy 

także w naszym cyklu po utwór nam współczesny, ukończony w roku 

1988. To dzieło Marcina Błażewicza „Arista – omen śmierci”, o którym 

sam kompozytor tak pisał: „ Arista – omen śmierci to utwór o umieraniu 

– naszym najbardziej własnym, samotnym fenomenie istnienia w 

świecie. Fenomenie, który dla współczesnej cywilizacji zachodniej stał 

się pewnym tabu, problemem, o którym się nie mówi, a który dotyczy 

każdego z nas w sposób najintymniejszy, osobisty. Jesteśmy byciem w 

stronę śmierci i z tej perspektywy możemy dopiero żyć właściwie, 

nadając każdej chwili sens jedyny, bo niepowtarzalny. W „Yogasutrach” 

przypisywanych Pantadżelemu czytamy: Kres życia poznaje się z 

omenów śmierci. Arista – omen śmierci jest trojaki: osobisty, od innych 

stworzeń i boskiego pochodzenia. Spośród nich osobisty jest wtedy, 

gdy przy zatkanych uszach yogin nie słyszy dźwięków we własnym 

ciele albo gdy przy unieruchomionych oczach nie widzi światła 

wewnętrznego”. Tak pisał o własnej kompozycji Marcin Błażewicz. 

Przeznaczył ją na perkusję z użyciem środków elektronicznych. W 

rozbudowanym zespole perkusyjnym obok instrumentów europejskich 

znajdują się m.in. glissandowe gongi chińskie, tam-tamy gamelańskie i 

bęben koreański.  
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Podobno bez względu na wiek tkwi w każdym z nas jakaś cząstka 

dziecka. Pamiętało o tym wielu kompozytorów, poświęcając 

najmłodszym słuchaczom swoje dzieła, a wiadomo, że dzieci to 

odbiorcy bardzo wdzięczni, ale zarazem wymagający. Równie wiele 

wspaniałej muzyki powstało z inspiracji światem baśni i legend, a więc 

tą dziedziną rzeczywistości nadprzyrodzonej, która w naturalny sposób 

przede wszystkim dzieciom jest dostępna i przez dzieci pełniej 

rozumiana i przeżywana. Także w tej rzeczywistości odnaleźć można 

rozmaite duchy i duszki, złe czarownice, podstępnych 

czarnoksiężników i bardzo wiele rozmaitych straszydeł, bo – jak 

wiadomo – dzieci lubią się bać, choć oczywiście tylko wtedy, gdy 

wszystkie te straszne rzeczy dzieją się w  bajkach. Przeniesiemy się 

zatem teraz w świat muzycznych baśni, w świat inspirowany dziecięcą 

wyobraźnią i wrażliwością, a rozpoczniemy od jednego z najbardziej 

znanych utworów, skomponowanych dla dzieci – baśnią symfoniczną 

„Piotruś i Wilk” Sergiusza Prokofiewa. Aż trudno uwierzyć, że to 

pogodne, pełne ciepła, choć nie pozbawione w swojej treści momentów 

dramatycznych, dzieło powstało w drugiej połowie lat trzydziestych 

minionego stulecia, w najczarniejszych latach stalinowskiego terroru.  

Dla Prokofiewa była to zapewne odskocznia od ponurej rzeczywistości, 

ucieczka w świat bezpieczny i bardzo szlachetny zarazem – w świat 

baśni dla dzieci, w której co prawda jednym z głównych bohaterów jest 

groźny, a nawet okrutny wilk, wszystko jednak – jak to zazwyczaj w 

bajkach bywa - kończy się dobrze. 

   

„Wiosną roku 1936 – wspominał Sergiusz Prokofiew – wyraźnie 

odczuwałem potrzebę napisania muzyki dla dzieci, zabrałem się zatem 
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do baśni symfonicznej „Piotruś i Wilk” do własnego tekstu. Każda 

postać bajki miała swój temat przewodni, powierzony zawsze temu 

samemu instrumentowi. Przed rozpoczęciem wykonania pokazywano 

dzieciom instrumenty i grano na nich tematy: obój to Kaczuszka, flet to 

Ptaszek, Kota oddaje klarnet, dziadka portretuje fagot. Piotrusia 

uosabiają smyczki, Wilka akordy trzech waltorni, a strzelających 

myśliwych – dźwięki talerzy i wielkiego bębna. W taki oto sposób 

młodzi słuchacze mogli nauczyć się rozpoznawać barwę 

instrumentów.” Tak pisał o swoim dziele Sergiusz Prokofiew. Intencje 

dydaktyczne nie przesłoniły jednak walorów czysto muzycznych: 

muzyczna baśń zyskała znaczną popularność, która skłoniła jej autora 

do opracowania jej baletowej wersji.  

 

 Skoro zanurzyliśmy się w świecie dziecięcych baśni nie możemy 

pominąć muzyki inspirowanej twórczością jednego z największych 

bajkopisarzy świata. Baśnie Andersena już za życia ich autora 

inspirowały wielu kompozytorów. Na wątkach tych utworów muzykę 

tworzyli m.in. Robert Schumann, Edvard Grieg, Igor Strawiński, 

Sergiusz Prokofiew, Hans Werner Henze, Krzysztof Penderecki. W 

szczególny sposób, co zrozumiałe, literatura Andersena inspirowała 

kompozytorów duńskich, u nas praktycznie nieznanych, choć wielu z 

nich w ojczyźnie autora „Królowej Śniegu” zasłużyło na miano 

wybitnych. Andersen już za swego życia miał okazję posłuchać muzyki, 

tworzonej do jego własnych tekstów. Wprawdzie pierwsze większe 

dzieło sceniczne, oparte na jego baśni, operetka „Świniopas” Duńczyka 

Johanna Bartholdy’ego powstała jedenaście lat po śmierci Andersena, 

to jednak wiele lat wcześniej na scenie Królewskiego Teatru w 
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Kopenhadze autor „Dziewczynki z zapałkami” oglądał opery, do których 

sam pisał libretta. Jedną z nich była opera „Kruk, czyli próba 

braterstwa”, której tekst opierał się na dramacie Carla Gozziego, a 

muzykę napisał największy kompozytor dziewiętnastowiecznej Danii - 

Johann Peter Emilius Hartmann - w roku 1865. Najwspanialsze dzieła, 

inspirowane twórczością Andersena, powstały po śmierci autora 

„Królowej Śniegu”. Należy do nich z pewnością Suita symfoniczna 

„Wzgórze Elfów” Louisa Glassa, kompozytora, który urodził się w roku 

1864, a zmarł w roku 1936. „Wzgórze Elfów” to andersenowska 

wariacja na stary w kulturze i literaturze temat, temat nocnych sabatów 

różnych fantastycznych stworów, nocy Walpurgi na Łysych Górach 

całego świata, kiedy wszystkie dziwaczne byty oraz złe moce urządzają 

swoje misteria, uczty i orgie, kończące się wraz z nadejściem świtu. 

Louis Glass znakomicie wczuł się w oniryczny klimat baśni Andersena, 

zilustrował muzyką upiorne tańce i harce elfów, odmalował ciemność 

nocy i jej grozę, wyczarował sugestywnie zawartą w baśni Andersena 

fantastykę. Jej impresjonistyczny klimat zdradza inspiracje muzyką 

francuską.  

 

 Inny równie fantastyczny świat wyczarował muzyką w swym 

najsłynniejszym dziele Paul Dukas.   Dzieci jak wiadomo uwielbiają 

naśladować dorosłych. Nie zawsze dobrze im to wychodzi, a o tym, 

jakimi to może grozić konsekwencjami, mówi znana piosenka Kabaretu 

Starszych Panów o naszych milusińskich, które nudzą się w czasie 

deszczu. Jeszcze gorsze rzeczy zdarzyć się mogą, gdy za rzecz tak 

niebezpieczną, jak czary, zabiera się nieopierzony „Uczeń 

czarnoksiężnika“. Jego perypetie opisał w znanej balladzie Johann 
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Wolfgang Goethe, a strofy wielkiego poety zilustrował znakomicie 

muzyką Paul Dukas w scherzu symfonicznym pod tym samym tytułem. 

Pisząc balladę, autor „Fausta“ wykorzystał stary motyw niefortunnego 

użycia niedostatecznie opanowanych formuł czarodziejskich, 

powtarzany w wielu legendach i baśniach: młody adept sztuk 

tajemnych przez swoją niefrasobliwość doprowadził do zalania 

pracowni swego mistrza i gdyby nie interwencja starego czarodzieja 

zakończyłoby się to wszystko powodzią.  

 

 Kończąc wątek dziecięcy warto odwołać się do jeszcze jednej 

pięknej muzycznej baśni, tym razem napisanej także dla dorosłych – 

baletu „Ognisty ptak” Igora Strawińskiego. Libretto tego utworu, którego 

premiera odbyła się w Paryżu w roku 1910, Michaił Fokin oparł na 

rosyjskiej legendzie ludowej. Carewicz Iwan przy pomocy tytułowego 

bohatera baletu, oswobodził swą olśniewającej piękności ukochaną z 

rąk złego czarownika - króla Kościeja. Jego piekielny taniec jest 

najbardziej znanym fragmentem dzieła, jeszcze jednym znakomicie 

zinstrumentowanym muzycznym portretem demona śmierci i piekieł.  
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Po muzycznych kreacjach zła dla dzieci, chciałbym teraz przyjrzeć się 

romantycznym wizjom diabłów, demonów, czarownic i innych 

straszydeł, skomponowanych przez trzech wybitnych znawców 

„muzycznej demonologii” tamtej epoki: Feliksa Mendelssohna-

Batholdy’ego, Karola Marię Webera i Franciszka Liszta. Rozpoczniemy 

od jeszcze jednego wiosennego sabatu czarownic,  tym razem w jego 

germańskiej wersji, opisanej w balladzie Goethego i sportretowanej 

muzycznie w osnutej na kanwie jej tekstu kantacie Feliksa 

Mendelssohna-Bartholdy’ego.  

 

 W tradycji niemieckiej najsłynniejszy sabat czarownic odbywał się 

w nocy z 30 kwietnia na pierwszy maja na Brockenie, najwyższym 

szczycie w Górach Harzu. Była to Noc Walpurgi. Jej nazwa pochodzi 

od imienia św. Walpurgi, angielskiej zakonnicy misyjnej, która w VIII 

wieku pomagała św. Bonifacemu w chrystianizacji Niemiec. 

Kanonizowano ją 170 lat po śmierci, wyznaczając na pierwszy maja jej 

święto. Nie pomogło to jednak w przezwyciężeniu dawnych pogańskich 

tradycji: imię świętej skojarzono z sabatem czarownic na szczycie 

Brockenu i tak utrwaliło się ono w kulturze. Dwa  najsłynniejsze 

literackie opisy Nocy Walpurgi znajdują się w „Fauście” Johanna 

Wolfganga Goethego. W pierwszej części arcydzieła Goethego, w 

scenie „Noc Walpurgi”, sabat czarownic jest metaforą chaotycznego i 

demonicznego królestwa Mefistofelesa. W części II równoległa scena - 

„Klasyczna noc Walpurgi” – rozgrywa się w Grecji, gdzie Faust 

poszukuje Heleny Trojańskiej. Istnieje jeszcze jedno dzieło Goethego, 

nawiązujące nie tylko do mitu Nocy Walpurgi, ale również do jej 

średniowiecznych korzeni – walki pogaństwa z chrześcijaństwem.  
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 Napisany w roku 1799 poemat „Pierwsza noc Walpurgi” był 

symbolicznym obrazem walki starych i nowych bogów, ubranym w 

szaty pogańskiego obrzędu sabatu czarownic w noc św. Walpurgi. 

Według starych ludowych podań, przypomnianych w pracach 

niemieckich uczonych tamtej epoki, początek legendom o sabatach 

czarownic na szczycie Brockenu w górach Harzu dały urządzane tam 

wiosenne obrzędy pogan, chroniących się przed napierającym 

chrześcijaństwem, przy czym dla odstraszenia chrześcijan poganie 

zakładali maski i przebierali się w fantastyczne stroje. Autor „Fausta” 

nie zgadzał się z taką interpretacją, uważał ją bowiem za zbyt 

racjonalistyczną. W balladzie „Pierwsza noc Walpurgi” starą niemiecką 

legendę ubrał w symboliczne szaty walki dawnych wierzeń pogańskich 

z nową religią chrześcijańską, opowiadając się zresztą całkowicie po 

stronie rodzimej wiary pogan. Temat był jak najbardziej romantyczny. 

Przystępując do pracy nad poematem, Goethe od początku myślał o 

jego muzycznym opracowaniu. Zwrócił się w tej sprawie do swego 

przyjaciela, kompozytora Carla Friedricha Zeltera, ten jednak odmówił, 

bo - jak sam wyznał - nie potrafił znaleźć właściwych środków wyrazu i 

pomysł napisania muzyki do ballady Goethego podsunął 

Mendelssohnowi. Na początku roku 1831 kompozytor w liście do 

Zeltera tak pisał: „Od czasu powrotu z Wiednia muzykę do „Pierwszej 

nocy Walpurgi” Goethego mam już właściwie w połowie napisaną, brak 

mi tylko nastroju, by przelać ją na papier. Kompozycja nabrała już 

realnego kształtu: rozrosła się w wielką kantatę z pełną orkiestrą i może 

sprawiać wrażenie zgoła komiczne. Zaczyna się od śpiewów 

wiosennych i mnóstwa tego rodzaju rzeczy. Następnie, gdy strażnicy 

czynią rwetes swymi widłami, rogami i miotłami, dołącza się do tego 
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jazgot czarownic, a wiesz, że mam do tego szczególną słabość. Wtedy 

pojawiają się druidzi, by złożyć ofiarę, potem wystraszeni strażnicy i tu 

wprowadzam zwiewny nieziemski chór. A na końcu pojawia się 

majestatyczna pieśń ofiary – czy nie sądzisz, że mógłby się z tego 

urodzić nowy rodzaj kantaty?” 

 

 Mendelssohn nie pomylił się. Ukończona w roku 1832 „Pierwsza 

noc Walpurgi” na głosy solowe, chór i wielką orkiestrę była rzeczywiście 

nowym rodzajem kantaty, czymś pośrednim między oratorium a 

utworem scenicznym. Niektórzy biografowie kompozytora uważają 

wręcz, że dzieło to otwiera nową kartę w dziejach gatunku. Jest w tym 

wiele racji, bo do tej pory kantata była z reguły formą użytkową, bez 

względu na to, jaki charakter miał jej tekst – religijny czy świecki. Utwór 

Mendelssohna nie miał nic wspólnego z dawną tradycją, był dziełem 

artystycznym, a nie użytkowym – pierwszą romantyczną kantatą 

świecką. Jej prawykonanie odbyło się 2 lutego roku 1843 w Lipsku i 

zakończyło ogromnym sukcesem, którego – niestety -  po latach nie 

udało się już powtórzyć; dziś utwór ten należy do mniej znanych w 

dorobku kompozytora. 

 

 Jedną z najbardziej sugestywnych i przejmujących zarazem w 

wymowie wizji diabolicznych w muzyce romantycznej jest słynna scena 

odlewania czarodziejskich kul w Wilczym Jarze z opery „Wolny 

strzelec” Karola Marii Webera. Kompozytor nad partyturą tego utworu 

pracował ponad trzy lata. Efektem tej długiej pracy było dzieło 

znakomite nie tylko pod względem muzycznym, ale i teatralnym. 

Również libretto Friedricha Kinda miało duże walory literackie, na co 
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zwrócił uwagę największy poeta niemiecki tamtej epoki Johann 

Wolfgang Goethe. Tak doskonałe połączenie słowa, muzyki i akcji 

dramatycznej w jedną nierozerwalną całość zdarzało się rzadko w 

dziejach opery. Weber miał znakomity zmysł teatralny, potrafił 

wykorzystać rozmaite gatunki ówczesnej muzyki operowej, by osiągnąć 

jak najlepszy efekt sceniczny. Rezultatem tego jest zdumiewająca 

synteza różnych form wokalnych: od prostych chórów, utrzymanych w 

stylistyce niemieckiej muzyki ludowej, jak chór druhen czy chór 

strzelców, poprzez romancę i cavatinę, francuski melodramat, czyli 

scenę mówioną z towarzyszeniem orkiestry, aż po wielką arię w stylu 

włoskim. Z tradycji niemieckiego singspielu pochodzą też mówione 

dialogi, aczkolwiek Weber nie przyjął ich mechanicznie, uczynił 

natomiast świadomym elementem dramaturgii. W całości mówiona jest 

rola diabła Samiela. Mowa zatem symbolizuje w operze Webera świat 

Złego. 

 Centralną sceną „Wolnego strzelca” jest finał II aktu, rozgrywający 

się o północy w Wilczym Jarze. To tajemny rytuał odlewania 

czarodziejskich kul Samiela. Weber nadał mu postać melodramatu: 

mówionym dialogom towarzyszy orkiestra, która buduje niezwykły 

nastrój tej przerażającej sceny, tworząc właściwą jej dramaturgię Pod 

względem instrumentacji był to najbardziej nowatorski fragment opery, 

zaskakujący bogactwem brzmień, jakie można wydobyć z instrumentów 

klasycznej orkiestry. Harmoniczna wyobraźnia, sugestywna melodyka o 

wielkie sile wyrazu i bogata w nowe brzmienia instrumentacja to 

najbardziej romantyczne cechy „Wolnego strzelca”. Weber posługiwał 

się orkiestrą klasyczną, nie rozbudował jej składu, jak nieco później 

uczynił to Berlioz, jednak zaskakiwał nietypowym sposobem użycia 
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poszczególnych instrumentów orkiestry i ich zestawów. Stosował 

rzadkie rodzaje artykulacji, wykorzystywał skrajne rejestry i krańcową 

dynamikę. Szybkie poruszanie smyczków w obu kierunkach, czyli tzw. 

tremolo, tworzyło aurę tajemniczości, niskie rejestry klarnetów brzmiały 

złowrogo, ponure akcenty puzonów, ostre dźwięki rogów i przenikliwe 

brzmienie fletów w wysokim rejestrze – wszystko to tworzyło nastrój 

grozy i tajemniczości. Ważną rolę w instrumentacji opery pełniły 

wszechstronnie w niej wykorzystane rogi i klarnety. Ich brzmienie stało 

się dzięki Weberowi symbolem romantyzmu w muzyce. Rytuał 

odlewania o północy czarodziejskich kul diabła Samiela w scenerii 

dzikiej oszalałej natury to motyw typowo romantyczny. Weber ową 

„dziwną romantyczność”, jak określił to Fryderyk Chopin, znakomicie 

wyraził muzyką. Zachwycili się nią Hector Berlioz i Ryszard Wagner, 

dwaj wielcy mistrzowie instrumentacji, którzy własną twórczością 

spłacili zaciągnięty u Webera dług.  

 

 Opisany dźwiękami w scenie w Wilczym Jarze pakt z diabłem był 

częstym motywem romantycznej literatury i muzyki, był także swoistą 

„ozdobą” wielu biografii romantycznych artystów, zwłaszcza 

najwybitniejszych wirtuozów tamtej epoki, takich jak Paganini czy Liszt. 

James Harding szkic o twórczości autora Symfonii Dantejskiej 

zatytułował w sposób znaczący: „Liszt, czyli święty i grzesznik”. W 

podobnym tonie wypowiadali się nie tylko znawcy jego twórczości. 

Głośny film Kena Russella „Lisztomania” świadczy o tym, jak żywotna 

jest to biografia i jak wielu ludzi do dziś niepokoi i inspiruje. Wiele jest w 

niej skrajności, co znalazło także odzwierciedlenie w muzyce. Cechuje 

ją biegunowa zmienność nastrojów: od mistycznego uniesienia po 
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orgiastyczną diaboliczność i typową dla wielu romantyków fascynacją 

złymi mocami. Historyczna i literacka postać Fausta była chyba 

najlepszym odzwierciedleniem takiej postawy, zwłaszcza w takim 

wymiarze, jaki nadał jej wielki patron niemieckiego romantyzmu – 

Johann Wolfgang Goethe. Mit Fausta, opowiedziany w arcydziele 

Goethego, inspirował wielu kompozytorów tamtej epoki, w tym także 

Liszta, który poświęcił mu jedno ze swoich najlepszych dzieł – 

Symfonię Faustowską. Jednak nie tylko dzieło Goethego było 

inspirujące, o czym świadczy jeszcze jedna „faustowska” kompozycja 

Liszta – „Dwa epizody z Fausta Lenaua” na orkiestrę, utwór z roku 

1861. Być może impulsem do wykorzystania poematu mało dziś 

znanego poety był fakt, że Nikolaus Lenau urodził się na Węgrzech, 

jeśli jednak okoliczność ta nie miała większego znaczenia, to i tak 

zainteresowanie Liszta poematem Lenaua świadczy o dociekliwości 

literackich pasji kompozytora i szukaniu inspiracji nie tylko u Goethego. 

Liszt wybrał – jak sam to określił w tytule utworu – jedynie dwa epizody 

z tekstu Lenaua, ale bardzo charakterystyczne z punktu widzenia ich 

muzycznego zobrazowania i romantycznego klimatu: „Nocną procesję 

przez las” i „Taniec w wiejskiej gospodzie”, znany wszakże bardziej 

jako pierwszy Walc „Mefisto”. Nazwa ta znakomicie odzwierciedla 

charakter tego ogniwa, w którym dominują pełne żywiołowego ruchu 

motywy diabolicznego tańca. Drugie ogniwo „Dwóch epizodów z Fausta 

Lenaua” to jedno z najbardziej efektownych orkiestrowych dzieł Liszta, 

znakomicie zinstrumentowane, w którym taneczne epizody przeplatają 

się z lirycznymi, a całość wieńczy muzyczna wizja piekielnej orgii z 

efektowną i zaskakującą kodą. Do idei diabolicznego tańca Liszt 

powrócił niespodziewanie pod koniec życia. W roku 1881 ukończył 
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drugi Walc „Mefisto”, inspirowany sławnym poematem symfonicznym 

„Danse macabre” Camille’a Saint-Saensa. Liszt najpierw dokonał 

brawurowej transkrypcji fortepianowej dzieła Saint-Saensa, a potem 

napisał własny utwór, który dedykował francuskiemu kompozytorowi.  

 

 „Pewnej nocy śniło mi się, że zawarłem pakt z diabłem: był moim sługą 

i spełniał wszystkie moje życzenia. Wyobraziłem sobie, że dałem mu do 

ręki moje skrzypce, by zobaczyć, czy potrafi zagrać na nich jakąś 

piękną melodię i bardzo się zdumiałem, gdy usłyszałem niewiarygodnie 

piękną sonatę, zagraną po mistrzowsku, z wielką inteligencją, na takim 

poziomie, jaki wcześniej wydawał mi się niemożliwy. Byłem w takim 

szoku, że przestałem oddychać i zacząłem się krztusić. Natychmiast 

chwyciłem swoje skrzypce w nadziei, że chociaż część tego, co 

słyszałem, uda mi się zapamiętać, ale na próżno! Utwór, który w końcu 

napisałem, jest z pewnością moim najlepszym dziełem i nazywam go 

wciąż „Sonatą diabelską”, choć oddaje niewiele z tego, co wówczas 

słyszałem, a co wywarło na mnie tak potężne wrażenie, że chciałem 

zniszczyć moje skrzypce i raz na zawsze porzucić muzykę” – tak w 

liście do przyjaciela opisywał swoje niezwykłe doznanie artystyczne 

jeden z największych wirtuozów swojej epoki i jednocześnie jeden z 

najznakomitszych twórców muzyki skrzypcowej – Giuseppe Tartini. 

Jego słowa wyraźnie wskazują na to, że powszechnie dziś używany 

tytuł tego utworu – „Sonata z trylem diabelskim” – nie jest właściwy, bo 

odnosi się tylko do jego finałowego ogniwa, a nawet jeszcze ściślej – 

do jednego tylko jego fragmentu, tymczasem całe dzieło zrodziło się z 

senno-diabelskiej inspiracji. Nie był to jednakże chwyt reklamowy. 

Wspomniany list Tartiniego miał charakter prywatny, żadna ze 
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współczesnych kompozytorowi kopii dzieła nie zawierała najmniejszej 

nawet wzmianki o niezwykłych okolicznościach jego powstania, a 

pierwsza publikacja „Sonaty diabelskiej” ukazała się blisko trzydzieści 

lat po śmierci jej autora. Także sławni pisarze muzyczni tamtej epoki, 

jak Burney czy Hawkins, łasi na tego rodzaju pikantne historyjki i 

mrożące krew w żyłach szczegóły, nic nie wspominają o diabelskim 

śnie Tartiniego, mimo że był to kompozytor bardzo sławny w XVIII 

wieku i często wówczas wydawany. A jednak po latach to właśnie 

„Sonata diabelska”, zgodnie zresztą z przekonaniem samego jej autora, 

stała się najsławniejszym dziełem włoskiego wirtuoza. Jeszcze nie tak 

dawno wykonywano ją przede wszystkim w romantycznym 

opracowaniu Fritza Kreislera na skrzypce i fortepian, dziś wielu 

wybitnych skrzypków sięga po jej oryginalny tekst i wykonuje w wersji 

na skrzypce solo, bez akompaniamentu, co też jest zgodne z zamysłem 

Tartiniego. W innych ze swoich listów kompozytor napisał: „Moje małe 

sonaty skrzypcowe mają zgodnie z konwencją głos basowy, jednak ja 

sam gram je bez basu i taka jest moja prawdziwa intencja”. Powrót do 

oryginalnej postaci Sonaty diabelskiej ma też ten walor, że przywraca 

jej właściwy tekst muzyczny, Fritz Kreisler bowiem – zgodnie z 

romantyczną konwencją - pozwolił sobie na daleko idące ingerencje w 

pierwotny zapis utworu. 

Jeśli wierzyć Tartiniemu, a nie mamy podstaw, by wiarę tę 

kwestionować, jego najsławniejsze dziś dzieło zostało zainspirowane 

niezwykłym diabelskim snem i muzyką, jaką Tartini wówczas słyszał.  

W czasach romantyzmu wielu wybitnych wirtuozów podejrzewano o 

podejrzane kontakty z siłami nieczystymi. I nawet jeśli nie wszyscy w to 

wierzyli, to często w takiej właśnie stylistyce wyrażali swój zachwyt. 
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Kiedy w roku 1840 Liszt wykonał w Dreźnie niemal bez przygotowania 

jedno z najtrudniejszych dzieł Schumanna, fortepianowy cykl miniatur 

„Karnawał”, rozentuzjazmowany autor tego zbioru tak opisał swoje 

wrażenia w recenzji koncertu: „Oto demon objawił swe moce. W 

mgnieniu oka następuje po sobie delikatność, śmiałość, mglistość, 

szaleństwo: instrument żarzy się i skrzy, uległy swemu mistrzowi, to 

trzeba usłyszeć, ale też zobaczyć. Liszt nigdy nie powinien grać za 

kulis – przepadłby przy tym kawał poezji. Owa moc ujarzmiania 

publiczności, podnoszenia jej, niesienia i opuszczania, nie jest 

dostępna w tak znacznym stopniu bodaj żadnemu artyście, w 

wyjątkiem Paganiniego. To już nie jest pianistyka takiego czy innego 

rodzaju, lecz wręcz wypowiedź śmiałego charakteru”. Tak o sztuce 

pianistycznej Liszta pisał Robert Schumann i nie był on w swoich 

sądach odosobniony. 

 Ważną datą w biografii Liszta był rok 1848. Kompozytor 

zrezygnował wówczas z kariery pianisty-wirtuoza i osiedlił się na stałe 

w Weimarze, gdzie pełnił obowiązki dworskiego kapelmistrza. Spędził 

tam trzynaście lat, czyniąc z tego niewielkiego miasta jedno z centrów 

muzycznych ówczesnej Europy. Liszt miał tam do dyspozycji własną 

orkiestrę, z którą mógł urzeczywistnić nowe idee muzyki symfonicznej, 

przede wszystkim z zakresie poematu symfonicznego, którego był 

właściwym twórcą. W Weimarze powstała większość orkiestrowych 

dzieł Liszta: obok dwunastu poematów symfonicznych, dwie wielkie 

symfonie, „Dwa epizody z „Fausta” Lenaua, oba koncerty fortepianowe, 

transkrypcja Fantazji „Wędrowiec” Schuberta na fortepian i orkiestrę, 

koncertowe parafrazy i fantazje. Wokół Liszta skupiło się wielu młodych 

muzyków, tworząc tzw. „szkołę nowoniemiecką”, propagującą 
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twórczość najznakomitszych kompozytorów tamtej epoki, m.in. 

Schumanna, Wagnera i Berlioza. Sam Liszt w swojej twórczości 

symfonicznej odwołał się do Berlioza i w swoich dwóch symfoniach 

napisanych w latach pobytu w Weimarze – Faustowskiej i Dantejskiej - 

rozwinął ideę symfonii programowej, której twórcą był autor Symfonii 

fantastycznej. Pierwszą z nich – Symfonię Faustowską – Liszt 

skomponował w roku 1854, w rekordowym dla siebie czasie dwóch 

miesięcy. Dedykował ją Berliozowi, który kilka lat wcześniej Lisztowi 

poświęcił swoją legendę dramatyczną „Potępienie Fausta”. W 

pierwotnej postaci był to utwór czysto instrumentalny, złożony z trzech 

„obrazów charakterystycznych”, jak nazwał je sam kompozytor, 

muzycznych portretów głównych bohaterów pierwszej części tragedii 

Goethego: Fausta, Małgorzaty i Mefistofelesa. Trzy lata później, w roku 

1857, Liszt w zakończeniu trzeciego ogniwa symfonii dodał „Chór 

mistyczny” na tenor solo i chór męski, który pod względem czysto 

muzycznym nie ma ścisłego związku z resztą utworu, stanowi jednak 

jego zwieńczenie w sferze ideowej. Budowa Symfonii Faustowskiej 

wynika zatem wprost z koncepcji programowej i nie ma żadnych 

odniesień do dawnych form cyklicznych. W pierwszym ogniwie pięć 

różnych tematów charakteryzuje Fausta. Ich wymowa oscyluje między 

pełną mocy żywiołowością a przepełnionym rezygnacją zwątpieniem, 

które Liszt wyraził pierwszym w dziejach muzyki świadomie 

zastosowanym tematem dodekafonicznym, a więc złożonym z 

dwunastu dźwięków skali chromatycznej, nie pozostających w związku 

funkcyjnym między sobą. Drugie ogniwo, poświęcone Małgorzacie, jest 

liryczne, natomiast w finałowym portrecie Mefista Liszt ukazał w 

karykaturalnym i ironicznym świetle tematy Fausta z pierwszej części, 
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czym nawiązał do sławnej techniki „idee fixe” Hectora Berlioza z 

„Symfonii fantastycznej”, rozwijając ją na niespotykaną wcześniej skalę. 
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