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 Początki świeckiej liryki średniowiecza sięgają XI wieku i są 

związane z działalnością żyjących na południu Francji prowansalskich 

trubadurów. Określenie „trubadur” – z prowansalskiego „trobar” – 

etymologicznie oznacza „twórcę” lub „wynalazcę” i odnosiło się do 

poetów-muzyków w jednej osobie, którzy tworzyli zarówno teksty, jak i 

melodie swoich pieśni. Przez wiele lat zresztą panowało przekonanie, 

że liryka trubadurów była tworem samoistnym, przez nich samych 

wynalezionym. „To kwiat, który zakwitł bez korzenia i bez łodygi” – pisał 

jeden z dawniejszych badaczy tej twórczości, a inny mu wtórował: 

„Miejmy odwagę przyznać, że poezja ta narodziła się cudem, że sama 

z siebie powstała”. Dziś wiadomo, że nie są to opinie prawdziwe, choć 

przyznać trzeba, że prowansalscy trubadurzy nadali swej twórczości 

bardzo indywidualne piętno, także dzięki własnemu dialektowi, tzw. 

„langue d’oc”. Literackie korzenie pieśni prowansalczyków to zarówno 

tradycje antycznej poezji łacińskiej, jak i wzorce średniowieczne czy 

arabskie, które napływały na południe Francji z sąsiedniej Hiszpanii. 

Pochodzenie melodii nie jest jasne. Początkowo mogły one naśladować 

pozaliturgiczne śpiewy religijne – hymny, tropy, sekwencje, mogły 

również wywodzić się z rdzennego repertuaru pieśni świeckich. 

Utrzymane w skalach kościelnych, mają bardzo różną stylistykę: od 

postaci surowych, ascetycznych, zbliżonych do śpiewów religijnych, aż 

po pieśni taneczne, w sposób oczywisty różne od chorału 

gregoriańskiego.  

 

 Sztuka prowansalskich poetów-muzyków była kunsztowna i 

wysmakowana, posługiwała się wyszukanymi środkami języka 

poetyckiego. Dominowała w niej tematyka miłosna, ze szczególnym 
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uwzględnieniem miłości idealizowanej bądź nieszczęśliwej, ale obok 

tego komponowano pieśni o tematyce politycznej, moralnej, społecznej, 

religijnej, żałobnej. Czasami w tekstach pieśni przełamywano język 

poetyckiej konwencji, tworząc wypowiedzi o bardzo osobistym, 

przejmującym nieraz charakterze. Taka jest „Pieśń pożegnania” 

Wilhelma IX Akwitańskiego, pierwszego znanego trubadura. Był on 

hrabią Poitiers i księciem Akwitanii. Urodził się w roku 1071, zmarł 56 

lat później. Mając 16 lat stał się władcą wielkiego księstwa. Kilkakrotnie 

brał udział w wyprawach krzyżowych. Miał naturę gwałtownego i 

cynicznego awanturnika, ale też opinię czułego i namiętnego kochanka. 

Obłożony kilkakrotnie klątwą za gorszące życie, potępiany był jako 

wróg wszelkiej obyczajności i wszelkiego wstydu. Pod koniec życia udał 

się w pokutną pielgrzymkę do grobu św. Jakuba w hiszpańskim 

Santiago de Compostella. Zachowało się 11 tekstów jego pieśni i 

fragment jednej tylko melodii. Są to teksty bardzo różne w charakterze, 

od pieśni rubasznych i sprośnych, aż po delikatne pieśni miłosne, o 

wyraźnych już cechach wyrafinowanej sztuki dworskiej. 

 

Gdy z jasnego się pąkowia 

Liść wywija, a ptaszkowie 

Znaczą każdy w swej łacinie 

Nowej pieśni słodki takt, 

Pora, by i człowiek ninie 

Posiadł to, czego mu brak. 

 

Miłowanie nasze ninie 

Jako kwiecie na tarninie, 
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Co się w nocy tuli, drżące, 

Kiedy ziąb i deszcz, i grad, 

Lecz nazajutrz grzeje słońce 

Naskroś liści biały kwiat. 

 

Ranek pomnę do tej chwili, 

Gdyśmy wojny zaniechali, 

Gdy mi dała dar wspaniały, 

Pierścień, miłość. Daj mi Bóg, 

Abym pod jej płaszcza poły 

Znowu ręce wsunąć mógł! 

 

[„Gdy z jasnego się pąkowia” Wilhelm IX Akwitański] 

 

 Johann Wolfgang Goethe w tytule swojej książki „Dichtung und 

Wahrheit”, co polszczyzna przyswoiła niezbyt szczęśliwie w postaci 

„Zmyślenie i prawda”, choć słowo „Dichtung” oznacza też poezję, 

zwrócił uwagę na dwuznaczność poetyckiego aktu. Wiedzieli o tym też 

trubadurzy, gdy tworzyli swoje „Żywoty” – pisane prozą biografie, w 

których prawda miesza się z fikcją, fakty ze zmyśleniem. Potrafią one 

jednak oddać klimat tej twórczości i naszkicowane zaledwie portrety 

ojców europejskiej liryki.   

 

Ważnym wątkiem twórczości prowansalskich poetów była miłość 

nie tylko do nieśmiertelnej ukochanej, damy serca, ale również miłość 

do Prowansji. Mickiewiczowskie „Litwo, ojczyzno moja” właśnie tam ma 

swoje korzenie.  
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Wspaniała kultura prowansalskich trubadurów, która tak znakomicie 

rozwijała się w wieku XII, w następnym stuleciu została kompletnie 

zniszczona. W latach 1209 – 1229 odbyła się wielka krucjata kościoła 

przeciwko katarom i albigensom. W tej trwającej 20 lat wojnie 

zniszczono doszczętnie niemal wszystkie zamki trubadurów, a ich 

samych pozabijano lub wygnano. Ocaleli nieliczni. Kiedy krucjata 

zebrała już swoje tragiczne żniwo, w Narbonne urodził się Guiraut 

Riquier, ostatni trubadur. Próbował ocalić legendę prowansalskich 

poetów, próbował bronić ich dobrego imienia, ale w jego tekstach i 

melodiach dominuje żal, smutek i przekonanie, że on sam za późno się 

narodził, że jego świat już przeminął. 

 

Cóż z tego, że śpiewam pięknie? 

Do śpiewu trzeba radości, 

Gdy mnie serce od żałości 

O mało nie pęknie. 

Nad wczorajszą biedą wzdycham, 

Dziś też dola nader licha, 

Gdy o jutrze przemyśliwam, 

Słusznie łzami się zalewam. 

 

Smutna piosnka, którą śpiewam, 

Nie pociąga, lecz odpycha, 

Lecz ja śpiewam, jak oddycham, 

I co czuję to opiewam. 

Zmyślać nie potrafię wcale, 

Smutny – śpiewam swoje żale, 
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Zziębły – śpiewam, co mnie chłodzi, 

Cóż! Za późnom się narodził. 

 

[„Cóż z tego, że śpiewam pięknie?” Guiraut Riquier] 

 

Jednym z najwspanialszych duchowych spadkobierców prowansalskich 

poetów i muzyków w jednej osobie był Claudio Monteverdi, kompozytor 

wyjątkowo czuły na brzmienie i sens zapisanych przez poetów słów. 

Jednym z najwspanialszych jego dziełem jest wielka scena 

dramatyczna „Combattimento di Tancredi e Clorinda” {„Walka Tankreda 

z Kloryndą”}, zawarta w VIII księdze madrygałów z roku 1638. Oparta 

na fragmencie „Jerozolimy Wyzwolonej” Torquatta Tassa, opisuje 

dramatyczną walkę rycerza Tankreda z ukochaną Kloryndą, 

nierozpoznaną przez niego w męskiej zbroi. W madrygale biorą udział 

trzy osoby: narrator, Tankred i Klorynda. Zespół instrumentalny żywo 

komentuje rozgrywające się tragiczne wydarzenia. To pierwszy bodaj w 

muzyce europejskiej przykład tak ścisłej relacji między opowiadaną w 

śpiewie historią a brzmieniem towarzyszących tej opowieści 

instrumentów. Monteverdi zastosował w niej „stile concitato”, czyli styl 

wzburzony, polegający na szybkiej rytmizowanej grze smyczków, 

ilustrującej z jednej strony odgłosy walki, szczęk broni, tętent koni, z 

drugiej zaś strony – ekstremalne napięcie psychiczne walczących ludzi. 

Nikt przed nim tego w muzyce nie robił, czego kompozytor był zresztą 

w pełni świadomy. Pisał o tym w przedmowie partytury. Warto 

przytoczyć jej fragment, bo opisuje on znakomicie istotę nowego stylu 

madrygałów Monteverdiego:  
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„Oddana muzyką walka Tankreda i Kloryndy, opisana przez Tassa; 

pragnąc walkę oną oddać na modłę przedstawienia, należy bohaterów 

wprowadzić znienacka, gdy już zostanie bez gestów odśpiewanych 

madrygałów kilkoro, od strony pomieszczenia, w którym gra muzyka. 

Klorynda jest zbrojna i chodzi pieszo, Tankred, także zbrojny, bieży za 

nią konno. Natenczas narrator winien rozpocząć śpiewanie. Wykonane 

zostaną kroki i gesty w tekście przepisane i nic nad tekst więcej ani 

mniej, z pilnym przestrzeganiem czasu, rytmu i kroku, zaś 

instrumentaliści przestrzegać będą dźwięków burzliwych i łagodnych; 

narrator ma wszystko powiadać na czas, tak aby całokształt jednolity 

charakter zachował. Instrumenty, to jest cztery viole da brazzo, jak 

również kontrabas da gamba, który grać będzie wespół z 

klawicymbałem, winny być tak odgrywane, by namiętności mowy 

oddawać mogły; narrator dobrą wymową obdarzon być winien, tak aby 

się łacno na tle instrumentów wyróżniał i aby jak najlepiej jego wyrazy 

słyszane były; do żadnych mu się nie przystoi uciekać ozdobników ani 

tryli. Takową to modłą dzieło to przedstawiane było w pałacu 

Prześwietnego i Arcydostojnego Pana Girolamo Mozzeniego, w 

przytomności wszelkiego szlachetnego rycerstwa, które wzruszeniem 

tak do współczucia przywiedzione zostało, że niemal łzy roniło; i z 

żywością oklaskiwało, albowiem był to śpiewu gatunek, któremu 

podobnego iście nie widziano, ani do onej pory nie słyszano.”  
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 W jednym ze swoich pism Franciszek Liszt zanotował: „Zawsze 

marzyłem o odrodzeniu muzyki poprzez ściślejszy związek z poezją i 

bardziej swobodny rozwój, bliższy duchowi tej epoki. Cokolwiek się 

wydarzy, związek ten niewątpliwie zatryumfuje, ponieważ jest 

integralną częścią ogółu słusznych i prawdziwych idei naszych 

czasów”. Słowa te znalazły pełne potwierdzenie nie tylko w twórczości 

fortepianowej Liszta, także w jego muzyce orkiestrowej: poematach 

symfonicznych i obu symfoniach, inspirowanych arcydziełami światowej 

literatury – „Faustem” Goethego i „Boską komedią” Dantego. 

Zachęcony ogromną łatwością, z jaką udało mu się napisać Symfonię 

Faustowską w ciągu dwóch miesięcy roku 1854, Liszt już kilka miesięcy 

później wziął na warsztat poemat Dantego. Tym razem praca nad 

partyturą zajęła mu blisko dwa lata. Prawykonanie Symfonii Dantejskiej, 

dedykowanej Ryszardowi Wagnerowi, odbyło się w roku 1857. W 

pierwotnym zamierzeniu kompozytora miał to być utwór trzyczęściowy, 

którego forma odzwierciedla budowę poematu Dantego, z podziałem 

na Piekło, Czyściec i Raj. Liszt planował nawet specjalne efekty 

teatralne podczas jego prawykonania, jednak od tego pomysłu odwiódł 

go Ryszard Wagner, zwracając przy okazji uwagę, że zakończenie 

utworu muzyczną wizją Raju byłoby rodzajem świętokradztwa, zwykły 

śmiertelnik bowiem nie jest w stanie wyrazić dźwiękami rajskiej 

szczęśliwości. Liszt przyjął te uwagi i wybrał formę dwuczęściową, 

złożoną z muzycznych obrazów piekła i czyśćca, zwieńczoną jednak 

wokalno-instrumentalnym Magnificat na sopran solo i chór żeński. 

Podobne zakończenie otrzymała w nowej wersji Symfonia Faustowska, 

ukończona w roku prawykonania Symfonii Dantejskiej. O ile tam jednak 

wokalny finał był luźno związany z zasadniczą treścią utworu i jego 
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dramaturgią, o tyle zwieńczenie muzycznej opowieści o piekle i czyśćcu 

kantykiem Maryi z Ewangelii Łukaszowej miało swój głęboki sens i 

oddawało również – choć w sposób pośredni – sens poematu Dantego. 

Obie symfonie Liszta różnią się też sposobem muzycznej narracji. W 

Symfonii Faustowskiej dominują dramatyczne kontrasty w portretach 

głównych bohaterów, a obecne w utworze tematy przewodnie, 

wzorowane na „idee fixe” Berlioza, zapewniają spójność formy. 

„Symfonia Dantejska” natomiast to dwa wielkie muzyczne obrazy, 

freski, które kojarzą się bardziej ze swobodną formą poematu 

symfonicznego niż z utworem cyklicznym, nawet w jego programowej 

romantycznej postaci. Alfred Einstein porównuje tę symfonię do książki 

z obrazami i jest w tej metaforze sporo racji. „Bardziej swobodny rozwój 

muzyki” oznaczał zerwanie z tradycyjnymi kategoriami symfoniki, m.in. 

z zasadą kształtowania formy według reguł kontrastu tematów i 

konsekwentnego ich przetwarzania. W Symfonii Dantejskiej Liszt 

operuje szerokimi płaszczyznami, a nie tematami. Znakomitym tego 

przykładem jest początkowy fragment utworu – motyw wrót śmierci, w 

którym dominują ostre dysonanse z trytonem na czele jako muzycznym 

symbolem bólu i cierpienia.  

  

W kontekście literackich inspiracji pewną ciekawostką jest historia 

niewielkiego utworu Wolfganga Amadeusza Mozarta Adagio i fuga c-

moll na kwartet smyczkowy, który za sprawą polskiego księcia stał się 

już po śmierci kompozytora uwerturą do pierwszej muzyki, jaka 

powstała do „Fausta”. I była w tym pewna ironia losu, bo sam Johann 

Wolfgang Goethe uważał, że tylko Mozart mógłby napisać odpowiednią 

muzykę do jego największego dzieła. 



 

 
10 | S t r o n a  

 

Dzieło to zapisane u Koechla pod numerem 546,w późnej twórczości 

Mozarta zajmuje miejsce osobne. Być może była to zapowiedź nowego 

nurtu jego kameralistyki, który nigdy się nie ziścił z powodu śmierci 

kompozytora. Znamienne były losy tego dzieła. W roku 1783, pod 

wpływem wrażenia, jakie na Mozarcie wywarła twórczość Bacha, 

powstała fuga c-moll na dwa fortepiany, napisana w ścisłym 

bachowskim stylu, z zachowaniem wszystkich rygorów barokowego 

kontrapunktu, a przy tym swoiście mozartowska, z przedziwnym 

tematem, w którym stanowczość głównego motywu rozmywa się w 

chromatycznej melodii jego dopełnienia. Na początku lat 

osiemdziesiątych Mozart napisał więcej takich utworów, ale z wyjątkiem 

tego jednego miały one charakter kompozytorskich ćwiczeń. Po pięciu 

latach, w roku 1788, tym samym, w którym powstały trzy ostatnie 

symfonie Mozarta, kompozytor sporządził nową wersję fugi c-moll, tym 

razem na kwartet smyczkowy, i poprzedził ją równie przejmującą wolną 

introdukcją, w której odzywają się echa innego jego małego arcydzieła 

– Masońskiej muzyki żałobnej c-moll. Wolnomularski kontekst 

najpełniej chyba tłumaczy powagę tego utworu i jego ideową wymowę. 

Dramatyczna introdukcja, pełna niepokoju i napięcia, jest odbiciem 

głębokich wewnętrznych przeżyć i rozterek, ma też wyraźnie 

autobiograficzne zabarwienie. Bardzo rzadko Mozart mówi tak 

bezpośrednio i tak przejmująco. Kiedy Polak, Antoni książę Radziwiłł, 

komponował pierwszą w dziejach sztuki dźwięku muzykę do „Fausta” 

Goethego, w jej uwerturze wykorzystał w całości introdukcję Mozarta.  

 

 Literatura była najważniejszym źródłem artystycznych inspiracji dla 

Hectora Berlioza. Już w Symfonii dramatycznej „Romeo i Julia” z roku 
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1839 francuski romantyk dość swobodnie potraktował literacki 

pierwowzór, zestawiając luźno wybrane sceny tragedii Szekspira. Z 

jeszcze większą swobodą potraktował inne arcydzieło światowej 

literatury – „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego. Po raz pierwszy 

zachwycił się nim pod koniec lat trzydziestych XIX wieku i już wówczas 

zapragnął napisać do niego muzykę, czego rezultatem stało się „Osiem 

scen z Fausta”. Do tego pomysłu powrócił w latach 1845-46, 

komponując dużych rozmiarów wieloczęściowe dzieło wokalno-

instrumentalne, zatytułowane „Potępienie Fausta”. Biografowie 

kompozytora jak zwykle mają kłopot z określeniem jego formy, Berlioz 

bowiem określił utwór mianem „legendy dramatycznej” na głosy solowe, 

chór i orkiestrę, co w ogóle nie wskazuje na jego formę. Sam artysta 

zresztą nie przywiązywał do tego zbyt wielkiej wagi.  Pierwotnie miała 

być to „opera koncertowa”, ostatecznie jednak krzyżują się w niej 

elementy oratorium, opery i muzyki symfonicznej, przy czym pierwiastki 

dramatyczne odgrywają w „Potępieniu Fausta” większą rolę niż w 

symfonii „Romeo i Julia”. Kompozytor i zaprzyjaźnieni z nim libreciści 

nie tylko swobodnie potraktowali tekst Goethego, przenosząc np. akcję 

jego pierwszej części na Węgry, co stworzyło Berliozowi okazję do 

napisania błyskotliwie zinstrumentowanego Marsza węgierskiego, 

najsławniejszego dziś fragmentu tego dzieła, ale zmienili wręcz 

zakończenie i wymowę oryginału: „Potępienie Fausta” kończy się 

strąceniem głównego bohatera w piekielne czeluści i apoteozą 

Małgorzaty. To kolejna romantyczna cecha w twórczości Berlioza: 

kompozytor nie pisze już muzyki do gotowego lub nawet specjalnie w 

tym celu przystosowanego tekstu, ale ingeruje w jego oryginalną treść i 

strukturę, tworząc swoją własną wersję, mimo że jako czytelnik 
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arcydzieła Goethego miał do niego ogromny szacunek, a nawet 

podziw. Te odstępstwa od oryginalnej treści „Fausta” spotkały się z 

niezrozumieniem, a nawet dezaprobatą pierwszych słuchaczy utworu, 

nieprzywykłych do tak daleko idących ingerencji w tekst literackiego 

pierwowzoru. Zaskakujące było zresztą nie tylko libretto legendy 

dramatycznej „Potępienie Fausta”. Kompozytor wprowadził w niej 

bowiem elementy różnych form i gatunków: wielki duet miłosny i sceny 

baletowe rodem z romantycznych oper sąsiadują tu ze wzniosłymi 

chórami, przywołującymi na myśl religijne kantaty i oratoria. Obok 

potężnych brzmień nowoczesnej orkiestry symfonicznej pojawia się 

najprawdziwsza barokowa fuga, napisana w dawnej technice 

instrumentacji jako świadomy element stylizacji, bardzo rzadki w 

twórczości Berlioza, nawet w jego muzyce religijnej. Jeden z chórów 

żołnierzy natomiast wymagał przestrzennego ustawienia wykonawców, 

co było nie tylko efektem teatralnym, ale również muzycznym – 

słuchacz znajdował się wewnątrz wykonawców, otoczony 

docierającymi z różnych stron dźwiękami.  

 

 Świadectwem literackich inspiracji są także poematy symfoniczne 

Franciszka Liszta, o których bardzo trafnie napisał przed laty Alfred 

Einstein: „Wszystkie jego poematy symfoniczne zawdzięczają swe 

powstanie jakiejś idei poetyckiej. Jednak jako muzyk Liszt nie trzyma 

się ściśle programu, nie opowiada historii, lecz działa z całkowitą 

niezależnością i opanowaniem. Stara się oddać samą istotę 

przedmiotu.” Niemal wszystkie poematy symfoniczne Franciszka Liszta 

powstały w czasie jego pobytu w Weimarze. Kompozytor miał tam 

własną orkiestrę dworską, z którą urzeczywistnił swoje idee, pomysły i 
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eksperymenty. Najstarsze poematy to jednocześnie pierwsze czysto 

orkiestrowe utwory Liszta. Niektórzy biografowie widzieli w tym rodzaj 

twórczej rekompensaty za rezygnację z czynnej kariery pianisty-

wirtuoza, wątpliwe jednak by był to prawdziwy powód ich powstania. W 

rzeczywistości dzieła te spełniały ideę, która zaprzątała umysł Liszta od 

wielu lat. Było nią pragnienie „odnowienia muzyki poprzez jej 

wewnętrzne powiązanie z poezją”, a także innymi dziedzinami sztuki, 

bo źródłem inspiracji Liszta były też obrazy, rysunki, a nawet dzieła 

sztuki użytkowej. Obok tekstów Szekspira, Goethego, Schillera, 

Byrona, Victora Hugo i Lamartina, wyobraźnię kompozytora pobudził 

obraz Wilhelma von Kaulbacha „Bitwa Hunów”, szkic piórkiem 

węgierskiego malarza i grafika Mihalya Zichy oraz rysunek na etruskiej 

wazie. Pracując nad poematami symfonicznymi, Liszt wielokrotnie 

poprawiał i zmieniał kolejne wersje utworów zanim zdecydował się na 

ich ostateczną redakcję. W instrumentacji kilku poematów pomagali mu 

asystenci: August Conradi i Joseph Joachim Raff. Liszt nie tylko miał 

do nich zaufanie, ale potrafił również powierzyć im pracę nad utworami, 

które dla niego samego miały ogromne znaczenie, co najlepiej 

świadczy o jego artystycznej postawie. Efektem wieloletnich 

poszukiwań i eksperymentów stały się dzieła, które otworzyły nowy 

rozdział romantycznej symfoniki.  

 

 Poematy symfoniczne Liszta otwierają dzieje jednego z 

najważniejszych gatunków romantycznej muzyki orkiestrowej, 

znaczone arcydziełami takich kompozytorów, jak Cesar Franck, Camille 

Saint-Saens, Paul Dukas, Piotr Czajkowski, Mikołaj Rimski-Korsakow, 

Modest Mussorgski, Bedřich Smetana, Jean Sibelius i Ryszard Strauss. 
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Idea Liszta była prosta: na kanwie dawnych uwertur koncertowych 

stworzył on nowy, jednoczęściowy utwór orkiestrowy – poemat 

symfoniczny, złożony z muzycznych obrazów, których program mógł 

być określony rozmaicie: od ogólnego charakteru, sugerowanego 

tytułem, aż po dokładną fabułę. Kompozytor miał pełną swobodę w 

doborze tematów i ich wykorzystaniu w utworze. Najczęściej sięgano 

po teksty poetyckie i sceniczne. Liszt nie określił, w jaki sposób i jak 

dalece program utworu, czy to w postaci tekstu literackiego, czy też 

jakiejkolwiek innej treści pozamuzycznej, definiował formę i treść 

muzyki. Także pod tym względem kompozytor miał pełną swobodę. 

Mógł korzystać z tradycyjnych form, mógł również tworzyć własne 

formy, niezależne od dawnych wzorów i fantazyjne w budowie. 

Nadrzędnym założeniem był tu bowiem brak założeń i całkowita 

swoboda artystycznej wypowiedzi. Nawet programu literackiego, który 

miał zasadnicze znaczenie dla tożsamości nowego gatunku, nie 

traktowano dogmatycznie. Zdarzało się czasem, że dodawano go post 

factum do już istniejącego utworu, jak stało się to w przypadku 

najsławniejszego poematu Liszta „Preludia”. Wiersz Lamartina ukazuje 

epizody z życia człowieka rozumiane jako preludia do śmierci. Liszt 

pierwotnie poprzedził nim uwerturę do kompozycji chóralnej „Cztery 

żywioły”, a później uwerturę tę gruntownie przerobił, nadając jej postać 

poematu symfonicznego, do którego odniósł tekst poetycki. Uczynił to 

w pełni świadomie, wiedząc, że muzyka nie opisuje kolejnych strof 

wiersza Lamartina, lecz oddaje jego głęboki poetycki lub 

dramaturgiczny sens.  
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 W roku 1826 siedemnastoletni Felix Mendelssohn-Bartholdy 

skomponował utwór, który stał się później jednym z symboli narodzin 

nowej romantycznej epoki w dziejach sztuki dźwięku, obok takich dzieł 

jak „Symfonia niedokończona” Franciszka Schuberta czy „Wolny 

strzelec” Karola Marii Webera.   Utworem tym był orkiestrowa uwertura 

do „Snu nocy letniej” Williama Szekspira. Jej prawykonanie wywołało 

sensację, spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki, która 

jednogłośnie obwołała jej młodego autora geniuszem. Sąd ten w pełni 

potwierdziła historia – uwertura do „Snu nocy letniej” to w zgodnej opinii 

biografów kompozytora jego pierwsze, a dla wielu najpiękniejsze 

arcydzieło. Śledząc dzieje europejskiej symfoniki w pierwszych 

dziesięcioleciach XIX wieku, nietrudno zrozumieć zachwyt pierwszych 

słuchaczy utworu Mendelssohna. W czasie największych triumfów 

Beethovena uwertura do „Snu nocy letniej” była kompletnym 

zaskoczeniem, jej styl bowiem w żaden sposób nie mieścił się w 

ramach etosu muzyki symfonicznej, który w swoich utworach zbudował 

autor „Eroiki”. Mendelssohn całkowicie zignorował tę tradycję, tworząc 

utwór pełen pogody, radości, lekkości, znakomicie napisany i 

zinstrumentowany, dowcipny i liryczny zarazem, a przy tym oparty na 

klasycznych wzorcach formalnych i przejrzystej mozartowskiej fakturze. 

W epoce Beethovena uwertura była wciąż jeszcze wstępem do 

większych form, zwłaszcza scenicznych. Taki charakter mają również 

niemal wszystkie dzieła tego gatunku w twórczości samego 

Beethovena, choć dziś wykonuje się je jako samodzielne utwory 

symfoniczne. Mendelssohn był jednym z twórców romantycznej 

uwertury koncertowej, która stała się niezależnym od utworów 

scenicznych, autonomicznym gatunkiem muzyki symfonicznej XIX 
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stulecia. Jej prototypem była uwertura do „Snu nocy letniej”, napisana 

wprawdzie do sztuki Szekspira, ale pomyślana od razu jako dzieło 

samodzielne. Dopiero po latach Mendelssohn wykorzystał ją w roli 

rzeczywistej uwertury, komponując w roku 1842 na zamówienie 

pruskiego dworu muzykę teatralną do „Snu nocy letniej”.  

 Był to utwór typowo użytkowy. Kolejne jego ogniwa ilustrowały 

wybrane sceny komedii Szekspira. Mendelssohn wykorzystał fragmenty 

napisanej szesnaście lat wcześniej uwertury: melodia trzeciego tematu 

allegra sonatowego rozbrzmiewa w „Tańcu gburów”, a główny temat 

uwertury pojawia się w finałowym ogniwie utworu. Niektóre ogniwa 

muzyki teatralnej mają postać wokalno-instrumentalną, kompozytor 

wprowadził w nich partie solowe, chór i mówioną rolę narratora. Bez 

teatralnego kontekstu muzyka do „Snu nocy letniej” traci swój 

dramaturgiczny sens, mimo to często pojawia się w programach 

koncertowych w postaci suity orkiestrowej, zestawionej z kilku ogniw. 

Ich kolejność bywa różna, sam Mendelssohn nie dokonał żadnego 

wyboru. O wiele rzadziej wykonuje się dziś kompletną postać dzieła, co 

jest zrozumiałe z uwagi na jego użytkowy charakter. Mimo swego 

przeznaczenia muzyka teatralna do sztuki Szekspira w zgodnej opinii 

biografów znacznie wykracza poza konwencję użytkową i należy do 

najznakomitszych dokonań kompozytora, choć jej powszechnie znana 

postać odbiega od pierwotnego kształtu i przeznaczenia. Suity 

orkiestrowe, złożone z wybranych fragmentów muzyki teatralnej, były 

nowym gatunkiem w muzyce XIX wieku. Powstawały z potrzeby 

ocalenia tej twórczości od zapomnienia. Często były dziełem samych 

kompozytorów. Tak postąpił Edward Grieg z muzyką do dramatu 

Henryka Ibsena „Peer Gynt”, która dziś należy do najwartościowszych 
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jego dokonań. Kontynuacją tego nurtu twórczości w XX wieku będą 

również suity baletowe i filmowe. Mendelssohn nie opracował 

wprawdzie autorskiej wersji wybranych fragmentów muzyki do „Snu 

nocy letniej” w postaci suity orkiestrowej, ale to jego muzyka teatralna 

do sztuki Szekspira była jedną z pierwszych, które przetrwały próbę 

czasu i weszły na stałe do koncertowego repertuaru. Wcześniej nie 

udało się to nawet Beethovenowi.  

 

 

Od czasów Berlioza, Liszta i Wagnera konteksty literackie stały się 

nieodzownym pokarmem sztuki dźwięku, źródłem jej rozlicznych 

inspiracji, właściwym sensem jej bytu. Równie silny w romantycznej 

estetyce był nurt przeciwny, którego największym apologetą był 

przyjaciel Brahmsa, sławny wiedeński krytyk Edward Hanslick. Sens 

muzyki sprowadzał on do autonomicznych form ruchu dźwięków. Od 

czasów Haydna bastionem muzyki absolutnej była kameralistyka. 

Różne jej formy stały się synonimem nie tylko najwyższego 

mistrzostwa, ale również niezależności sztuki dźwięku od innych sztuk. 

Jednak już w późnych kwartetach smyczkowych Beethovena odnaleźć 

można początek tego nurtu w kameralistyce romantycznej, który 

przełamie monopol jej absolutyzmu. Bedřich Smetana losy własnej 

biografii opowiedział muzyką w przejmującym Kwartecie smyczkowym 

„Z mojego życia”. Jego następcy włączyli neutralną dotąd kameralistykę 

w główny nurt programowej twórczości romantycznej. Jeden z 

najsławniejszych utworów późnoromantycznej muzyki kameralnej 

powstał w roku 1899 na kanwie wiersza niemieckiego poety Richarda 

Dehmela „Weib und Welt” {„Kobieta i świat”}. To sekstet smyczkowy 
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„Verklärte Nacht” op. 4 Arnolda Schoenberga, przerobiony osiemnaście 

lat później przez samego kompozytora na orkiestrę smyczkową. Jego 

prawykonanie wywołało spory szok nie tylko dlatego, że po raz 

pierwszy muzyka kameralna odwoływała się wprost do poezji, ale także 

z powodów obyczajowych, które nam mogą wydać się śmieszne, choć 

w rzeczywistości dla zainteresowanych nigdy śmieszne nie są, 

natomiast sto lat temu były wyraźnym naruszeniem społecznego tabu. 

Poemat Dehmela opowiadał o nocnym spotkaniu kochających się ludzi, 

o wyznaniu przez kobietę zdrady i o wybaczeniu tej zdrady przez 

mężczyznę.  

 

 W roku 1836 ukazał się w Paryżu tom poematów prozą „Gaspard 

de la Nuit” {„Nocny Kasper”}, ułożony w formie siedmiu ksiąg i 

dedykowany najwybitniejszemu poecie francuskiemu tamtej epoki 

Wiktorowi Hugo. W dedykacji tej czytamy: „Jak dzisiaj, tak i za sto lat, 

urocza książka twoich wierszy będzie pieścidełkiem kasztelanek, 

paniczów i minstreli, zbiorkiem rycerskich westchnień, Dekameronem 

miłości, zdolnym napełnić czarem szlachetne próżnowanie małych 

dworków. Ale ta książeczka, którą ci dedykuję, podzieli los wszystkiego, 

co musi umrzeć, zabawiwszy może przez jeden ranek dwór i miasto, a 

te zadowalają się byle zabawką. A gdy jakiś bibliofil ośmieli się 

ekshumować to zapleśniałe i spróchniałe dzieło, na jego pierwszej 

stronie odczyta twoje sławne nazwisko, które zgoła nie ocali mego od 

zapomnienia. Jego ciekawość oswobodzi kruchy rój moich duchów, tak 

długo więziony zapinkami z pozłacanego srebra w pergaminowej 

ciemnicy. I będzie to dla niego znalezisko tyleż ciekawe, co dla nas 

jakaś legenda, pisana gotyckimi literami, zdobiona tarczą z 
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jednorożcem lub dwoma bocianami.” Historycy literatury nie podzielili 

tak skrajnego sceptycyzmu autora tych słów. „Powstanie poematów 

prozą – pisał jeden z nich – było wynikiem przezwyciężenia rygorów, 

jakie narzuca forma wierszowana, i zastąpienie ich rygorami obrazu 

poetyckiego oraz refleksyjnej treści. Pierwszym, który pisał poematy 

prozą, był romantyk francuski Aloysius Bertrand. Od niego formę tę 

przejął Baudelaire, a potem Rimbaud, Lautreamont i inni”. W roku 1908 

trzy fragmenty literackiego cyklu Bertranda stały się kanwą dzieła 

Maurycego Ravela „Gaspard de la Nuit” – Trzech poematów na 

fortepian. I jak to często wcześniej bywało to muzyka ocaliła od 

zapomnienia literacki pierwowzór, bo kto dziś – poza historykami 

literatury – czyta poematy Bertranda, Rimbaude’a czy Lautreamonta.  
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