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 Wojna zawsze była tematem atrakcyjnym. Od kiedy Clement 

Janequin, największy mistrz szesnastowiecznej chanson, opisał 

dźwiękami sławną bitwę pod Marignano, w której sam być może brał 

udział, kompozytorzy prześcigali się w znajdowaniu  nowych sposobów 

wyrażania muzyką zgiełku bitewnego pola. Celował w tym zwłaszcza 

wiek XVII, który zostawił po sobie wiele oryginalnych brzmieniowo scen 

batalistycznych. Dopiero w czasach Rewolucji Francuskiej i wojen 

napoleońskich muzyczne obrazy wojen i bitew zmieniły swoje oblicze. 

Obok dawnej fascynacji tematyką batalistyczną, w twórczości 

kompozytorów epoki Haydna, Mozarta i Beethovena pojawiły się 

nastroje lęku, grozy i przerażenia. Od tamtej pory muzyka coraz 

częściej odwoływała się do rzeczywistych wydarzeń politycznych i 

społecznych, stając się świadectwem swoich czasów, nieraz  bardzo 

tragicznym w wyrazie i przesłaniu.  

 



 

 
3 | S t r o n a  

 

W tym odcinku „Muzycznych Światów” przypomnę rozmaite oblicza 

muzyki czasów wojny: od tych zabawnych i całkowicie wymyślonych w 

wyobraźni dawnych kompozytorów, poprzez sławne dzieła z czasów 

Rewolucji Francuskiej i wojen napoleońskich, aż po wstrząsające w 

swej wymowie utwory, powstałe w wieku XX, stuleciu dwóch wielkich 

totalitaryzmów. Będziemy też mogli prześledzić, jak zmieniały się w 

ciągu dziejów muzyczne obrazy wojny i jak zmieniał się stosunek 

kompozytorów do tego tematu. To znamienne, że dopiero w epoce 

Haydna i Beethovena muzyka stała się narzędziem sprzeciwu 

przeciwko okropnościom wojen, że dopiero w czasach Rewolucji 

Francuskiej, które same spłynęły krwią, w twórczości wielu 

kompozytorów pojawiły się wątki pacyfistyczne. Ze szczególną mocą 

ujawniły się one u Beethovena, którym sam przeżył koszmar 

dwukrotnego oblężenia Wiednia przez wojska napoleońskie i 

wielogodzinnych bombardowań miasta. W roku 1808 napisał „Fantazję 

c-moll na fortepian, chór i orkiestrę” op. 80, w której po raz pierwszy z 

taką mocą wyraził swój protest przeciw okropnościom wojny, 

wprowadzając w finale utworu radosny hymn na cześć wolności, 

równości i braterstwa ludzi. Powtórzył go potem w finale IX Symfonii. W 

czasach wcześniejszych muzyczne portrety wojen nie miały takiego 

przesłania, nawet jeśli były to opisy bardzo dramatyczne, a nawet takie, 

które wyrażały ogrom ludzkiej tragedii, jak w sławnej scenie Claudia 

Monteverdiego „Combattimento di Tancredi e Clorinda” wg „Jerozolimy 

wyzwolonej” Torquatta Tassa. „Walka Tankreda z Kloryndą” była 

tworem literackiej fikcji, natomiast pierwszy sławny obraz  wojny w 

dziejach sztuki dźwięku opisywał prawdziwe zdarzenie – bitwę pod 

Marignano.  
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W roku 1515 król Francji Franciszek I postanowił odzyskać 

Lombardię, zajętą przez Wenecjan i Szwajcarów trzy lata wcześniej. Na 

czele ponad trzydziestu tysięcy ludzi, w tym oddziałów artylerii, 

uzbrojonych w 72 działa, przekroczył Alpy i niezauważony przez 

Szwajcarów wkroczył do Lombardii. 13 września roku 1515 pod 

niewielką miejscowością Marignano doszło do jednej z najkrwawszych 

bitew tamtych czasów – epoki „wojen włoskich”. Dwudziestotysięczna 

armia wojsk Federacji starła się z całą potęgą wojsk francuskich. Szala 

zwycięstwa przechylała się kilkakrotnie. Dopiero nazajutrz 

rozstrzygnięto wynik morderczej walki na korzyść Francuzów. Wojska 

szwajcarsko-włoskie straciły w tej bitwie 12 000 ludzi, czyli ponad 

połowę swoich szeregów. Stało się to przede wszystkim za sprawą 

ostrzałów artyleryjskich wojsk francuskich. Bitwa pod Marignano 

stanowiła punkt zwrotny w dziejach sztuki wojennej. Okazało się 

bowiem, że bezpośrednia walka wręcz na broń białą traciła na 

znaczeniu wobec siły rażenia broni palnej, zwłaszcza artylerii. To 

głośne w swojej epoce wydarzenie utrwalił w muzyce najznakomitszy 

twórca szesnastowiecznej chanson Clement Janequin, który – jak głosi 

legenda – sam brał w niej udział, choć informacji tej nie udało się jego 

biografom zweryfikować w sposób pewny. Mogło tak się zdarzyć, bo w 

roku 1515 Janequin liczył sobie 30 lat, był więc mężczyzną w sile 

wieku. Jego najsławniejsza chanson „La guerre” („Wojna”), znana 

również pod tytułem „La Battaile de Marignan” („Bitwa pod Marignano”) 

to arcydzieło muzycznej wyobraźni i kompozytorskiego kunsztu, piękny, 

niezwykle sugestywny obraz sławnej bitwy z 13 września roku 1515, w 

którym ogromną rolę ogrywają środki onomatopeiczne, wyrażające 

wojenny zgiełk, odgłosy walki, a nawet świst lecących kul.  
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 Niezwykle oryginalna i sugestywna wyobraźnia dźwiękowa 

Janequina inspirowała wielu kompozytorów, nie tylko muzyki wokalnej. 

W twórczości instrumentalnej XVII i początków XVIII wieku odnaleźć 

można wiele pięknych, pomysłowych i dowcipnych utworów tematyce 

wojennej poświęconych. Najczęściej były to po prostu „batalie”, 

komponowane na rozmaite zespoły instrumentalne, ale zdarzały się 

również muzyczne opisy szkoły fechtunku i innych rodzajów walki. 

Chyba najsławniejszym i najpiękniejszym utworem tej epoki jest 

„Battalia” D-dur na zespół dziesięciu instrumentów Heinricha Bibera, 

największego przed Bachem twórcy muzyki skrzypcowej po północnej 

stronie Alp. Jego bitwa to mała scenka rodzajowa, zabawna historyjka, 

opowiedziana dźwiękami, w której oprócz samej walki mamy również 

obrazy pijanych żołnierzy, wymarszu na pole walki i lament rannych 

muszkieterów.  

 

 Tylko pięć lat młodszy od Bibera był Johann Valentin Meder, autor 

równie sugestywnego obrazu wojny swojej Sonacie di Battaglia C-dur. 

Meder był ostatnim kapelmistrzem w XVII-wiecznym Gdańsku. Funkcję 

tę pełnił w latach 1686-1699. Urodził się w Wasungen w Niemczech, 

jego droga życiowa podobna była do losów wielu ówczesnych 

muzyków: jako śpiewak i kompozytor pracował w wieli miastach, m.in. 

w Bremie, Hamburgu, Kopenhadze i Lubece. Stosunkowo długo 

przebywał w Gdańsku, a ostatnie lata życia spędził w Rydze, gdzie 

zmarł w roku 1719. Był kompozytorem bardzo płodnym, ale do naszych 

czasów zachowało się niewiele jego utworów. Są to głównie kantaty, 

utrzymane w stylu Dietricha Buxtehudego, co świadczy wymownie o 

gustach samego Medera. Odwoływał się wszakże do jednego z 
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największych muzyków swojej epoki, do którego pielgrzymowali w 

młodości i Haendel, i Bach.  Działalność Medera w Gdańsku ważna jest 

także dlatego, że był on pierwszym kompozytorem, który z całą 

pewnością pisał w grodzie nad Motławą opery. W Gdańsku powstały co 

najmniej dwa dzieła sceniczne Medera, dziś niestety zaginione. O tym, 

jakim był kompozytorem, możemy się przekonać, słuchając kilku jego 

zachowanych dzieł instrumentalnych, m.in. Sonaty di Battaglia C-dur na 

smyczki i basso continuo. 

 

 Muzyczne obrazy bitew i wojen w kompozycjach mistrzów baroku 

to w przeważającej większości owoc twórczej wyobraźni i znakomitej 

dźwiękowej zabawy. Rzadko odwoływały się one do konkretnych 

wydarzeń historycznych czy politycznych. Dopiero Wielka Rewolucja 

Francuska zmieniała diametralnie tę sytuację, być może dlatego, że jej 

autorzy doskonale zdawali sobie sprawę z siły oddziaływania muzyki 

jako narzędzia politycznej indoktrynacji.  

 Wielka Rewolucja Francuska odbiła się szerokim echem w kulturze 

muzycznej ówczesnej Europy. Poparli ją niemal wszyscy francuscy 

muzycy tamtej epoki. Była to dla nich oczywista szansa społecznego 

awansu. I tak też się stało. Zniesiono dawną zależność muzyków od ich 

arystokratycznych chlebodawców, powołano do życia instytucję 

konserwatorium, która wprowadziła nowy model muzycznej edukacji, 

oparty nie na dawnej zależności „mistrz-uczeń”, lecz na równym dla 

wszystkich prawie dostępu do nauki. Program paryskiego 

konserwatorium miał typowo polityczny charakter. Najważniejszym 

postulatem nowo powstałej uczelni muzycznej była powszechna 

zrozumiałość sztuki dźwięku, jej dostępność dla wszystkich ludzi, nie 
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tylko wykształconych, jej prostota w przekazywaniu emocji. Był to w 

gruncie rzeczy manifest typowo socrealistyczny, choć nie znano 

wówczas takich pojęć, jak realizm socjalistyczny czy formalizm. Twórcy 

rewolucji zdawali sobie sprawę z siły oddziaływania muzyki. To 

wówczas na szeroką skalę rozwinęły się pieśni masowe, z których 

kilka, m.in. Karmaniola i Ca ira, stało się muzycznym symbolem 

zachodzących we Francji przemian, a jedną, Marsyliankę, zatwierdzono 

oficjalnie jako hymn państwowy. Melodie rewolucyjnych pieśni 

pojawiały się też w wielu utworach tamtej epoki jako świadectwo nowej 

świadomości estetycznej francuskich kompozytorów czasów Rewolucji. 

Jednym z nich był Jean-Baptiste Davaux, który po zburzeniu Bastylii 

dodał sobie przed nazwiskiem określenie „Citoyen” {„Obywatel”} i tylko 

w tej formie się podpisywał. Davaux urodził się w roku 1742. Był 

cenionym skrzypkiem i podziwianym jeszcze w przedrewolucyjnej 

Francji kompozytorem. W latach siedemdziesiątych skomponował cykl 

symfonii koncertujących na dwoje skrzypiec i orkiestrę, który przyniósł 

mu ogromną popularność. Dzieła te były wielokrotnie wykonywane 

podczas słynnych paryskich „Concerts spirituels” – koncertów 

publicznych organizowanych m.in. przez Francois - Josepha Gosseca, 

innego cenionego we Francji kompozytora czasów rewolucji. Jean-

Baptiste Davaux czynnie włączył się w życie muzyczne rewolucyjnej 

Francji. W trzecim roku Rewolucji skomponował Symfonię koncertującą 

G-dur na dwoje skrzypiec  i orkiestrę, do której włączył patriotyczne 

arie, jak zaznaczył to w tytule. We wszystkich ogniwach utworu 

pojawiają się melodie najpopularniejszych pieśni Rewolucji: 

Marsylianki, Karmanioli i Ca ira. Davaux wykorzystał je wszechstronnie, 

zarówno w całości, jak i we fragmentach,  sięgając  np. po ich 
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charakterystyczne marszowe motywy. Temat narodowego hymnu 

Francji rozbrzmiewa w początkowym ogniwie utworu, zaraz po 

pierwszym solo dwojga skrzypiec, i jest następnie rozwijany w technice 

koncertującej. Charakterystyczne marszowe motywy Marsylianki 

pojawiają się natomiast już na samym początku, w ekspozycji orkiestry.  

  

 Wydarzenia francuskiej rewolucji odbiły się szerokim echem w 

życiu muzycznym ówczesnej Europy, w zmianie wielu funkcji 

społecznych sztuki dźwięku, w nowym systemie muzycznej edukacji.  

W wielu krajach Europy obserwowano je z nadzieją i opiewano w 

sztuce, także – w muzyce. Pojawiły się utwory, które w bezpośredni 

sposób opowiadały muzyką o tym, co stało się we Francji w pamiętnych 

dniach rewolucji. Jedną z najbardziej sugestywnych brzmieniowo wizji 

roztoczył w swojej Symfonii C-dur na wielką orkiestrę Wiedeńczyk Carl 

Ditters von Dittersdorf. Zatytułował ją wymownie „La Prise de la 

Bastille” {„Zdobycie Bastylii”}, jednoznacznie wskazując na wydarzenie, 

o którym muzyką opowiadał. Dittersdorf urodził się w Wiedniu w roku 

1739. Karierę rozpoczynał jako skrzypek w orkiestrze Wiedeńskiej 

Opery Dworskiej w roku 1761. Był to czas, w którym Krzysztof Willibald 

Gluck właśnie na tej scenie wystawił dwa dzieła, które 

zrewolucjonizowały ówczesną muzykę sceniczną i otworzyły nowożytną 

kartę w dziejach opery – balet „Don Juan” i operę „Orfeusz i Eurydyka”. 

Bliskie kontakty młodego kompozytora z twórczością Glucka, z jego 

koncepcją muzyki dramatycznej, ukształtowały z pewnością jego 

własny język muzyczny. Był to typowy w jego epoce styl klasyczny, ale 

o bardzo plastycznej dramaturgii muzycznej narracji, co z pewnością 

zawdzięczał Gluckowi. Napisana w latach dziewięćdziesiątych XVIII 
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wieku  Symfonia „Zdobycie Bastylii” jest tego znakomitym przykładem. 

W tej czysto instrumentalnej wypowiedzi słyszymy i niemal widzimy 

dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się 14 lipca roku 1789 w 

Paryżu. Czujemy narastającą atmosferę społecznego wybuchu w 

otwierającym utwór wolnym wstępie Grave. Słyszymy nastroje 

bohaterskiego zrywu przeciw ciemięzcom w głównym temacie 

pierwszej części, intonowanym przez rogi. Jesteśmy świadkami zaciętej 

walki w bardzo burzliwym przetworzeniu, które jest jednym z 

najobszerniejszych i najbardziej dynamicznych przetworzeń w 

symfonice klasycznej przed Beethovenem. Słyszymy wreszcie 

triumfalną pieśń zwycięstwa po zburzeniu Bastylii w repryzie, kiedy w 

wielkim orkiestrowym crescendo powraca główny temat pierwszej 

części symfonii. Ale to jeszcze nie koniec. Środki techniki 

przetworzeniowej obecne są także w dwóch pozostałych ogniwach 

dzieła: mrocznym Adagio, w którym raz jeszcze kompozytor przywołuje 

nastrój wolnego wstępu pierwszego ogniwa, oraz w finale symfonii, 

kolejnym dźwiękowym obrazie walki i radosnego zwycięstwa, które 

oznajmia intonowana przez flet prosta, optymistyczna, typowo 

rewolucyjna melodia. Przypomina ona do złudzenia patriotyczne pieśni 

francuskich rewolucjonistów. Tym, co najbardziej zadziwia w symfonii 

Dittersdorfa, jest sugestywność muzycznej wizji, osiągana przede 

wszystkim dzięki licznym przetworzeniom o niemal już 

beethovenowskiej sile wyrazu, przetworzeniom wprowadzanym zresztą 

we wszystkich trzech ogniwach dzieła. A przecież Dittersdorf nie mógł 

znać żadnej z symfonii Beethovena – zmarł w roku 1799, rok przed 

skomponowaniem przez Beethovena jego I Symfonii C-dur. Jeśli 

zresztą porównamy oba utwory, to pierwsze symfoniczne dzieło 
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Beethovena wypada blado przy symfonii Dittersdorfa pod względem 

siły muzycznej wizji, rozmachu formy i użytych w nim środków techniki 

przetworzeniowej.  

  

13 marca roku 1970 George Crumb ukończył kwartet smyczkowy, 

zatytułowany „Black Angels” {„Czarne Anioły” – Trzynaście obrazów z 

mrocznego kraju”). Impulsem do napisania tego dzieła stała się wojna 

w Wietnamie, Crumb jednak nie tylko do niej w utworze swoim się 

odnosi. Wzorem dawnych mistrzów napisał kwartet „in tempore belli” 

(na czas wojny), co wyraźnie wskazał inskrypcją na tytułowej stronie 

partytury. Ważną rolę odgrywa w nim również dźwiękowa symbolika, 

także zapożyczona od dawnych mistrzów. To nie przypadek, że utwór 

składa się z trzynastu ogniw i ukończony został 13 marca, co Crumb 

również wyraźnie zaznaczył na kartach partytury. W autorskim 

komentarzu kompozytor zanotował: „Kwartet „Czarne Anioły” 

pomyślany był jako rodzaj uniwersalnej przypowieści dla naszego 

niespokojnego współczesnego świata. Mój utwór portretuje podróż 

duszy. Trzy etapy tej podróży to Odjazd , który wyraża stan braku łaski, 

Nieobecno ść, rozumiana jako duchowa zagłada, i Powrót , który jest 

odkupieniem. Liczbowa symbolika „Czarnych Aniołów”, którą zapewne 

trudno uchwycić bezpośrednio słuchem, pełni tu ważną rolę i 

odzwierciedla się dokładnie w strukturze muzyki. Te „magiczne” relacje 

rozmaicie są wyrażone: w stosunkach długości dźwięków i ich 

wysokości, w grupowaniu pojedynczych dźwięków, we wzorach 

repetycji, czasie trwania, etc... W Kwartecie jest kilka aluzji do muzyki 

tonalnej: cytat z kwartetu ”Śmierć i dziewczyna” Schuberta, motywy 

oryginalnej Sarabandy, dłuższy fragment w tonacji B-dur na początku III 
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części i kilka reminiscencji łacińskiej sekwencji żałobnej „Dies Irae”. 

Oprócz tego jest tam sporo konwencjonalnej symboliki muzycznej, 

takiej jak „Diabolus in musica”, czyli tryton, i ”Trillo di Diavolo”, czyli 

Diabelski tryl Tartiniego”.  

Tak o swojej kompozycji „in tempore belli” – kwartecie 

smyczkowym „Czarne anioły” – pisał jej autor George Crumb. 

Inspirowana wojną w Wietnamie, jest muzyką, w której odnaleźć można 

wiele symbolicznych i dosłownych znaków naszej współczesności i jej 

wojennych losów: krzyki, gwizdy, szepty, gwałtowne kontrasty wrzasku 

i ciszy, które Crumb zestawia z dawnymi cytatami i odnosi do tradycji 

muzyki europejskiej, także w tytułach poszczególnych obrazów „z 

mrocznego kraju”. To nie jest muzyka przyjemna, trudno też mówić tu o 

pięknie, przynajmniej w tradycyjnych kategoriach. Jest to natomiast 

jeszcze jedna próba opisania kondycji człowieka na „nieludzkiej ziemi”. 

. 

 W kwartecie „Czarne Anioły” Crumb nie tylko cytował Schuberta, 

Tartiniego czy sekwencję „Dies Irae”, ale przywołał również świat 

liczbowej symboliki, który tak wielką rolę odegrał w twórczości dawnych 

mistrzów. Muzyka średniowiecza, renesansu, a nawet jeszcze baroku, 

przy całym swoim bogactwie i pomysłowości, nie miała jeszcze takich 

środków wyrazu, by oddać grozę wojny w tak sugestywny sposób, który 

i nas mógł by poruszyć. Kiedy dziś słuchamy melodii żałobnej 

sekwencji Dies Irae, być może dziwimy się, że ten prosty, sylabiczny 

tekst ubrany w równie proste dźwięki jednogłosowej sekwencji, mógł 

kiedyś budzić przerażenie i grozę. Dopiero kiedy posłuchamy Requiem 

Mozarta czy Mszy żałobnej Verdiego, możemy przy Dies Irae poczuć 

dreszcz niepokojących emocji. Podobnie rzecz się ma z innymi 
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tematami, melodiami i utworami dawnej sztuki, które nie zawsze są dziś 

czytelne. Świetnym tego przykładem jest melodia prostej żołnierskiej 

piosenki „L’homme arme”, która w XV i XVI wieku zrobiła w muzyce 

europejskiej zawrotną karierę jako melodyczna podstawa, tzw. cantus 

firmus, wielu ówczesnych mszy. Wzajemne przenikanie wątków sacrum 

i profanum w muzyce dawnych epok było zjawiskiem normalnym; w tym 

przypadku jednak mamy do czynienia z sytuacją szczególną i 

wyjątkową, a także – przynajmniej z naszej perspektywy – w jakimś 

sensie symboliczną, nawet jeśli ludzie tamtej epoki tak tego nie 

postrzegali. Popularna żołnierska piosenka, która być może w dawnych 

wiekach towarzyszyła niejednej bitwie, walce czy wojnie, stała się 

strukturalną kanwą i muzyczną osnową wielu znakomitych mszy, 

komponowanych „ad maiorem Dei gloriam”. Jest w tym coś 

symbolicznego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tamtych 

odległych czasach wojny były chyba zjawiskiem bardziej naturalnym i w 

rozumienie świata wpisanym niż w czasach nam bliższych, w których 

rodziły się idee nowożytnego pacyfizmu. Melodia „L’Homme arme” 

pochodzi z I połowy XV wieku; powstała przed rokiem 1450, 

prawdopodobnie w Burgundii, w każdym razie z tamtego kręgu 

kulturowego się wywodzi. Niektórzy badacze uważają, że był to być 

może tenor jakiejś zaginionej chanson Antoine’a Busnois. Bez względu 

na to, kto był jej autorem, melodia ta – dzięki swojej budowie i 

właściwościom -  stała się znakomitym wzorcem w muzyce 

wielogłosowej, w opracowaniach kontrapunktycznych i kanonicznych, w 

których przybierała postać głosu c.f., najczęściej tenoru.  Z okresu 

blisko dwustu lat, między rokiem 1450 a 1630, zachowało się ponad 30 

kompozycji mszalnych napisanych na kanwie melodii L’Homme arme. 
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Są wśród nich dzieła najwybitniejszych kompozytorów eurpejskiego 

renesansu, m.in. Guillaume’a Dufaya, Antoine’a Busnoisa, Johannesa 

Ockeghema, Jacoba Obrechta, Josquina des Pres, Pierre’a de la Rue, 

Christobala de Moralesa i Giovanniego Pierluigiego da Palestrina. 

Przypisywana Giacomo Carissimiemu Msza L’Homme arme na trzy 4-

głosowe chóry i basso continuo z roku 1630 to ostatni przykład 

wykorzystania XV-wiecznej żołnierskiej piosenki w muzyce sakralnej 

dawnej Europy. Jednym z pierwszych była Missa L’Homme arme 

Guillaume’a Dufaya.  

 

 Do najważniejszych gatunków i form muzyki religijnej – mszy, 

kantaty, oratorium - odwoływano się w późniejszych wiekach 

wielokrotnie, pisząc muzykę „in tempore belli”. Wystarczy przypomnieć 

dwie późne msze Haydna albo  takie utwory, jak „Wojenne Requiem” 

Brittena czy kantatę „Ocalały z Warszawy” Arnolda Schoenberga. 

Jednym z najbardziej niezwykłych utworów związanych z czasem 

wojny, okupacji i zagłady, jest oratorium Michaela Tippetta „A child of 

our Time” („Dziecko naszych czasów”). Powstawało w trudnych dla 

Europy latach 1939 – 1941, a impulsem do jego napisania była 

prawdziwa historia, która wydarzyła się kilkanaście miesięcy wcześniej.  

 

Pod koniec października roku 1938 władze niemieckie podjęły 

próbę deportacji kilku tysięcy Żydów z polskimi paszportami za 

wschodnią granicę Niemiec. Parę dni później, 7 listopada, do budynku 

ambasady niemieckiej w Paryżu wszedł 17-letni Herszel Grynszpan i 

poprosił o spotkanie z ambasadorem. Cztery dni wcześniej z listu od 

swojej siostry dowiedział się o wypędzeniu całej jego rodziny z 
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Hanoweru. Grynszpana przyjął niższy rangą sekretarz ambasady, 29-

letni Ernst von Rath, do którego chłopiec oddał pięć strzałów z 

rewolweru. Jak później zeznał w śledztwie, był to odwet za 

upokorzenia, których doznała jego rodzina. Dwa dni później, Ernst von 

Rath zmarł w wyniku odniesionych ran. Hitlerowska propaganda 

nazwała zabójstwo "atakiem terrorystycznym Żydów w celu wywołania 

rewolucji światowej". 9 listopada roku 1938, w dniu śmierci sekretarza 

ambasady, na ulice niemieckich miast wyszły faszystowskie bojówki, 

demolując żydowskie sklepy i domy, paląc świątynie, bezczeszcząc 

cmentarze i aresztując niewinnych ludzi. Był to pierwszy tak wielki 

pogrom ludności żydowskiej w Trzeciej Rzeszy, nazwany „nocą 

kryształową”. Wielu historyków uznaje ten pogrom za początek 

holocaustu. Desperacki czyn Grynszpana i jego tragiczne 

konsekwencje, a także losy żydowskiego chłopca, osadzonego w roku 

1940 w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, gdzie zapewne 

zginął, bo nic więcej na jego temat nie wiadomo, poruszyły wielu ludzi, 

m.in. Michaela Tippetta. Zwrócił się on do Thomasa Eliota z prośbą o 

napisanie libretta oratorium, wielki poeta doradził jednak 

kompozytorowi, by on sam je napisał i tak właśnie się stało. Zarówno 

libretto oratorium, jak i jego forma odwołują się do wielkich tradycji 

analogicznych dzieł Bacha i Haendla, przede wszystkim obu 

bachowskich pasji i haendlowskiego „Mesjasza”. Od Bacha Tippett 

przejął cztery podstawowe formy – recytatyw, arię, chór i chorał, który u 

Tippetta ma współczesną postać negro spiritual. Pomysł chyba udany, 

bo pieśni te znakomicie wplatają się w tok muzycznej i dramaturgicznej 

narracji. Od Haendla z kolei angielski kompozytor zapożyczył 

trzyczęściową formę oratorium i koncepcję jego libretta, bardzo 
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podobną do tej, jaką w Mesjaszu zrealizował Charles Jennens. Tippett 

nie opowiada wprost tragicznej historii młodego zabójcy, odwołuje się 

natomiast do stylistyki biblijnej, tworząc w trzech częściach oratorium 

trzy obrazy-przypowieści. Część pierwsza to opis ciemności, jakie 

zapanowały nas światem, to symboliczna wizja zimowego pejzażu, to 

dramatyczne pytania o naturę dobra i zła i  kondycję człowieka w 

nieludzkim świecie pogromów. Bohaterem drugiej części oratorium jest 

tytułowe „dziecko naszych czasów”, którego historię Tippett opowiada 

aluzyjnie, przywołując świadome skojarzenia z postacią Chrystusa i 

jego Matki. Podwójne chóry prześladowców i prześladowanych to 

nawiązanie do dramatycznych chórów z bachowskich pasji. Trzecia 

część dzieła mówi o trudnej nadziei; jest przesłaniem, podobnie jak 

finałowe ogniwo Mesjasza. Ludzka dusza od początku świata jest 

rozdarta między dobrem a złem, lecz słowa alegorycznej Mądrości dają 

jej nadzieję. Tragiczny los tytułowego bohatera nie jest ofiarą na marne, 

bo na końcu tego świata nie będzie cierpienia, tylko wiekuista nadzieja. 

Wizja nadchodzącej wiosny i odrodzenia życia na ziemi kończy dzieło 

Tippetta.  Jest to utwór rzadko wykonywany i równie rzadko nagrywany. 

 

 
 Kolejnym dziełem z obszaru tematycznego tego wydania 

Muzycznych Światów jest sławna kompozycja Beethovena „Zwycięstwo 

Wellingtona albo Bitwa pod Vittorią” op. 91. Prawykonanie tego dzieła 

wraz z VII Symfonią stało się jednym z największych triumfów 

Beethovena, przy czym to właśnie „Zwycięstwo Wellingtona, a nie VII 

Symfonia, wzbudziło aplauz Wiedeńczyków. Dla nas jest to kompozycja 

marginalna, która z pewnością nie dorównuje beethovenowskim 

symfoniom i jest co najwyżej ciekawostką w spuściźnie kompozytora, 
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jednak dla ludzi tamtej epoki, którzy przeżyli koszmar dwukrotnego 

oblężenia Wiednia i wielogodzinne bombardowania miasta, „Bitwa pod 

Vittorią” miała zupełnie inne wymiary, nie tylko muzyczne czy 

estetyczne. Była dziełem politycznym, zaangażowanym, opisującym 

konkretne „tu i teraz”, wzbudzającym nadzieję na lepsze życie i 

spokojną przyszłość. I nie miało znaczenia  (chyba również dla samego 

Beethovena), że pierwotnie był to utwór przeznaczony na instrument 

mechaniczny i dopiero potem kompozytor nadał mu postać orkiestrową. 

Zresztą autor „Eroiki” sam tego dzieła nie wymyślił; zrealizował jedynie 

plan jednego ze swoich wiedeńskich znajomych. A było to tak: w roku 

1813 późniejszy triumfator spod Waterloo i przyszły brytyjski premier 

pokonał Napoleona w bitwie, która wzbudziła powszechny entuzjazm w 

Cesarstwie. Podzielał go również Johann Nepomuk Mälzel, wynalazca 

metronomu i konstruktor różnych dziwacznych instrumentów 

mechanicznych. Ignaz Moscheles był świadkiem powstania utworu, 

który zwycięstwo to upamiętnił. Tak historię tę opisał: „Byłem 

świadkiem początku i postępów tej pracy. Pamiętam, że Mälzel nie 

tylko wyraźnie nakłonił Beethovena do napisania tej kompozycji, ale 

nawet wyłożył mu cały jej plan. Sam napisał wszystko: rytmy marszowe 

na werblach oraz fanfary armii francuskiej i angielskiej; dostarczył też 

Beethovenowi wskazówek, jak powinien przedstawić grozę bitwy i 

wpleść „Boże, zachowaj Króla” w efekty wyobrażające wiwatowanie 

tłumów. Nawet nieszczęsny pomysł uczynienia melodii „God, save the 

King” tematem szybkiej fugi pachnie Mälzlem. Wszystko to widziałem i 

w szkicach, i w partyturze, które kompozytor przyniósł do pracowni 

Mälzla, jedynym wówczas lokum, jakim dysponował, które nadawało 

się do przyjmowania gości”. 
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W pierwotniej postaci utwór ten przeznaczony był na 

zbudowany przez Mälzla panharmonicon, instrument mechaniczny, 

przypominający zasadą działania katarynkę. Później – również za 

namową Mälzla - powstała jego ostateczna orkiestrowa wersja.  

 

 Z postacią zwyciężonego Napoleona wiąże się jeszcze jedna 

sławna i chwilami hałaśliwa kompozycja – uwertura uroczysta „Rok 

1812” op. 49 Piotra Czajkowskiego. Myślę, że nie muszę opisywać ani 

tego, co zdarzyło się w tym pamiętnym roku, ani bohaterów tych 

zdarzeń. Dzieło Czajkowskiego do dziś cieszy się sporym 

powodzeniem u słuchaczy, było też przedsięwzięciem o wiele bardziej 

ambitnym niż okolicznościowa kompozycja Beethovena, choć zrodziło 

się z tych samych przesłanek. Pompatyczność niektórych fragmentów 

była w pełni zamierzona, tak dzieje się zawsze, gdy dzieło ma krzepić 

serca i podsycać najszlachetniejsze uczucia patriotyczne. A jeśli na 

dodatek jest to muzyka programowa, która opowiada dźwiękami 

budującą historię zwycięstwa nad wrogiem, to nietrudno przewidzieć, 

że w jej wykonaniu przewidziano nawet armatnie wystrzały. Być może 

sam Czajkowski był nieco zmęczony pracą nad tą uwerturą, skoro w 

tym samym czasie – jesienią roku 1880 - napisał również zupełnie inne 

w wyrazie i obsadzie dzieło – Serenadę na smyczki, przeciwwagę dla 

wielkiego dźwiękowego fresu rosyjskiej kampanii Napoleona.  

 

 Uwertura Czajkowskiego z roku 1880 kończy się radosną apoteozą 

zwycięstwa. W późniejszych dziesięcioleciach coraz rzadziej musica in 

tempore belli będzie miała tak optymistyczny wydźwięk. Wiek XX nie 

tylko przed muzyką, także przed sztuką w ogóle postawił wyzwania, 
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którym niełatwo było sprostać. Theodor Wisengrund Adorno postawił 

nawet swe słynne pytanie: Czy możliwa jest poezja po Oświęcimiu? 

Pytanie to jeszcze długo pozostanie aktualne, mimo wielu odpowiedzi,  

które na nie padły, odpowiedzi udzielanych także przez artystów i ich 

dzieła. W roku 1947 Arnold Schoenberg na zamówienie Fundacji 

Kussewickiego skomponował kantatę „Ocalały z Warszawy” op. 46 - 

niewielki utwór na głos recytujący, chór męski i orkiestrę. Podstawą 

jego tekstu, napisanego zresztą przez samego Schoenberga, była 

relacja młodego człowieka, który przeżył masakrę w warszawskim 

getcie. Narrator rozpoczyna tę opowieść takimi słowami: „Nie pamiętam 

wszystkiego. Musiałem być nieprzytomny przez większość czasu. 

Pamiętam tylko ten wstrząsający moment, kiedy oni wszyscy zaczęli 

śpiewać, jakby umówieni, starą modlitwę, którą przez tyle lat 

zaniedbywali – zapomniane wyznanie wiary!” Tak rozpoczyna się 

opowieść o zagładzie Żydów warszawskiego getta, dramatyczna i 

wstrząsająca, zwieńczona hymnem chwały „Szema Izrael”.  Niezwykła 

jest kondensacja środków wyrazu w tym niewielkim utworze; jakby 

Schoenberg świadomie się ograniczał, zostawiając nas samych z 

relacją człowieka, który przeżył piekło zagłady własnego narodu.  
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Chciałbym jeszcze na moment powrócić do czasów bliskich 

Napoleonowi i wspomnieć o dwóch mszach Józefa Haydna z wojną 

ściśle związanych. Pierwsza to utrzymana w tonacji C-dur „Missa in 

tempore belli” („Msza na czas wojny”), znana wszakże bardziej jako 

Paukenmesse, co niezbyt zręcznie można przetłumaczyć jako „Msza z 

kotłami”, jedna z sześciu późnych mszy Haydna, które – obok dwóch 

wspaniałych oratoriów – wieńczą jego twórczość. Powstały one w 

latach 1796 – 1802. Być może najbardziej zaskakującą cechą ostatnich 

mszy w dorobku pierwszego z klasyków wiedeńskich jest ich kontekst 

społeczno-polityczny. W dwóch utworach kompozytor odwołał się 

wprost do wydarzeń swojej epoki, mimo że były to kompozycje 

przeznaczone na odbywającą się co roku w jedenastym dniu września 

prywatną uroczystość imienin księżnej Marii Hermenegildy, żony 

Mikołaja II Esterhazego. Wyraźną aluzją do ówczesnej rzeczywistości 

była już pierwsza z sześciu ostatnich mszy. Haydn napisał ją ku czci 

św. Bernarda z Offidy, kapucyńskiego mnicha z XVII wieku, którego 

kanonizował papież Pius VI w roku 1795., wyznaczając jego święto w 

jedenastym dniu września. Zbieżność tego święta z dniem imienin Marii 

Hermenegildy była z pewnością jednym z powodów powstania tej 

mszy, ale chyba nie jedynym. W kontekście religijnych reform cesarza 

Józefa II, skierowanych przeciwko władzy biskupa Rzymu, był to gest 

znaczący. Kompozytor wyraźnie opowiedział się tu po stronie papieża. 

Dwie kolejne msze odnosiły się już wprost do wydarzeń tamtej epoki – 

Europy doby wojen napoleońskich. Pod koniec roku 1796 Haydn 

skomponował „Mszę na czas wojny” {„Missa in tempore belli”}, dwa lata 

później powstała „Msza na czas trwogi” {„Missa in angustiis”), która 

nosi również imię jednego z największych dowódców przełomu XVIII i 
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XIX wieku: admirała Nelsona. Bezpośrednim impulsem do napisania 

„Mszy na czas trwogi” w tonacji d-moll była bitwa pod Abukirem, 

zakończona głośnym zwycięstwem angielskiego admirała. W obu tych 

utworach Haydn w przejmujący sposób wyraził niepokoje swoich 

czasów.  

 Missa in tempore belli to jedyna spośród sześciu ostatnich mszy 

Haydna, której prawykonanie nie odbyło się podczas imieninowej 

uroczystości księżnej Esterhazy. Zabrzmiała ona, co prawda, z tej 

okazji 11 września roku 1797, jednak po raz pierwszy wykonano ją 26 

grudnia poprzedniego roku w jednym z wiedeńskich kościołów na 

święceniach kapłańskich Josefa Franza von Hoffmanna, którego ojciec 

pełnił na dworze cesarskim bardzo ważną funkcję wojennego 

skarbnika. Biografowie Haydna przypuszczają, że to właśnie on 

zamówił tę mszę, zresztą nie tylko z racji pełnionej przez siebie funkcji. 

Jesienią roku 1796 wojska napoleońskie dotarły do Styrii, stanowiąc już 

całkiem realne zagrożenie dla cesarskiej stolicy. Zagrożenie to bardzo 

wyraźnie słychać w ostatnim ogniwie mszy. Haydn wprowadził tam 

motywy muzyki wojskowej w postaci niepokojących uderzeń kotłów i 

fanfar trąbek, od których pochodzi potoczna nazwa dzieła – 

„Paukenmesse”. Błagalna prośba o pokój dla ludzi wyrażona słowami 

mszalnej modlitwy „Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, obdarz 

nas pokojem” nigdy przedtem nie miała w muzyce religijnej tak 

dosłownego kontekstu. Była modlitwą uniwersalną, ponadczasową i 

apolityczną. Haydn odniósł ją wprost do realiów swoich czasów. 

Kilkanaście lat później jego śladami podąży inny wielki twórca tamtej 

epoki, Ludwig van Beethoven, umieszczając w ostatnim ogniwie swojej 

Missa solemnis bardzo podobne wojskowe motywy trąbek i kotłów.  
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 W muzyce czasów wojny sporo jest dużych  kontrastów, ale taki 

charakter mają utwory pisane w czasach wojen albo wojnie 

poświęcone. W Mszy Haydna słychać złowróżbne zapowiedzi 

wojennych działań, natomiast w sławnym VIII Kwartecie smyczkowym 

c-moll Dymitra Szostakowicza, poświęconym pamięci ofiar wojny i 

faszyzmu, słyszymy zgoła co innego. To jedno z najbardziej 

wstrząsających i osobistych zarazem dzieł Szostakowicza, oficjalnie 

dedykowane ofiarom wojny i faszyzmu, ale w istocie poświęcone 

również ofiarom stalinizmu, czy mówiąc szerzej – wszystkim 

pokrzywdzonym i unicestwionym przez ideologie totalitarne. Utwór ten 

powstał w rekordowym czasie trzech dni od 12 do 14 lipca roku 1960 w 

okolicach Drezna. Zrodził się przy pracy nad muzyką do filmu „Pięć dni, 

pięć nocy”. Autorski komentarz brzmi ironicznie i tragicznie zarazem: 

„Skomponowałem nikomu niepotrzebny i ideowo poroniony kwartet. 

Rozmyślałem o tym, że jak kiedyś umrę, to nikt chyba nie napisze 

utworu poświęconego mej pamięci. Dlatego postanowiłem utwór taki 

sam skomponować. Można by na jego okładce napisać: „Poświęcony 

pamięci autora tego kwartetu”. Jego głównym tematem są dźwiękowe 

inicjały mego nazwiska. Wykorzystałem w nim tematy własnych 

utworów i pieśni rewolucyjnej „Zamęczony w ciężkiej niewoli”. Aluzyjnie 

wykorzystany jest również Wagner (Marsz żałobny ze „Zmierzchu 

bogów”) i Czajkowski (drugi temat pierwszej części VI Symfonii). Niezły 

bigos. Pseudo-tragiczność tego kwartetu jest taka, że kiedy go 

komponowałem, to wylałem tyle łez, ile wylewa się moczu po pół tuzinie 

litrów piwa. Przyjechawszy do domu, dwa razy próbowałem go zagrać i 

znów zalałem się łzami. Lecz już nie tylko z powodu pseudo-
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tragiczności kwartetu, lecz z powodu zdziwienia przepiękną jasnością 

jego formy. Być może odegrał w tym rolę pewnego rodzaju zachwyt 

nad samym sobą, który równie szybko przejdzie, po czym nastąpi kac 

w postaci krytycznego stosunku do samego siebie”.   Trudno w jakikol-

wiek sposób komentować te słowa.  

 

Na zakończenie chciałbym przywołać dzieło, bez którego trudno 

wyobrazić sobie temat wojny w muzyce. To VII Symfonia C-dur op. 60 

„Leningradzka” Dymitra Szostakowicza, utwór, który przyniósł autorowi 

zasłużoną sławę zarówno w kraju rodzinnym, a z tym przecież bywało 

różnie, jak poza jego granicami.  

Moskiewskie prawykonanie VII Symfonii odbyło się 5 marca 

roku 1942, a już pięć miesięcy później utwór wykonała po raz pierwszy 

w Stanach Zjednoczonych Orkiestra NBC pod batutą Artura 

Toscaniniego. W sezonie 1942/43 Symfonia Leningradzka 

Szostakowicza zabrzmiała na kontynencie amerykańskim aż 63 razy. 

Dyrygowali nią tej klasy dyrygencie, co Sergiusz Kusewicki, Leopold 

Stokowski, Artur Rodziński, Dimitrios Mitropoulos, Eugene Ormandy i 

Pierre Monteux. Doszło nawet do tego, że kiedy jeden z amerykańskich 

muzykologów rosyjskiego pochodzenia zwrócił się do Rachmaninowa w 

sprawie artykułu z okazji jego siedemdziesiątych urodzin, usłyszał 

gorzkie słowa: „Po co pisać? Zapomniano już o wszystkich rosyjskich 

kompozytorach, istnieje tylko jeden – Szostakowicz”. Trzeba jednak 

przyznać, że ten ogromny sukces VII Symfonii był w pełni zasłużony. 

Rzadko się zdarza, by dzieło łączyło w sobie w sposób doskonały i 

harmonijny walory czysto artystyczne i treści ideowe, a tak właśnie 

stało się w tym przypadku.  



 

 
23 | S t r o n a  

 

19 lipca roku 1941, niecały miesiąc po agresji hitlerowskich 

Niemiec na Związek Radziecki, Szostakowicz rozpoczął pracę nad 

nowym utworem: „Chciałem stworzyć dzieło o naszych ludziach – 

napisał później -  którzy stają się bohaterami, walcząc w imię 

zwycięstwa nad wrogiem. Pracując nad nową symfonią, myślałem o 

wielkości naszego narodu, o jego bohaterstwie, o wspaniałych 

humanistycznych ideałach, o ludzkich wartościach, o naszej 

zachwycającej przyrodzie, o ludzkości, o pięknie....”. Dziś słowa te 

brzmią może nazbyt patetycznie, spróbujmy jednak wyobrazić sobie 

warunki, w jakich VII Symfonia powstawała w ciągu zaledwie kilku 

miesięcy roku 1941, kiedy rozpoczynała się kilkuletnia blokada 

Leningradu. Oto fragment relacji przyjaciół artysty: „Olbrzymie karty 

partytury, rozłożone na biurku, ukazywały ogrom obsady. Kompozytor 

grał nam nową symfonię nerwowo i z wysiłkiem. Wydawało się, że 

stara się oddać na fortepianie wszystkie odcienie barw orkiestrowych. 

Wrażenie było kolosalne. Słyszeliśmy oto zdumiewające dzieło, 

odzwierciedlenie owego czasu i odblask wypadków, przełożony na 

bardzo złożoną formę muzyczną, a jednak bez najmniejszych oznak 

spłycenia gatunku. Nagle z ulicy dobiegły nas przeraźliwe wycia syren; 

skończywszy grać pierwszą część kompozytor niezwłocznie zajął się 

więc ewakuacją żony i dzieci do schronu, sam jednakże nie chciał 

przerwać gry. Przy wtórze głuchych eksplozji dział przeciwlotniczych 

przedstawiał nam część drugą i pokazywał szkice trzeciej, a potem raz 

jeszcze zagrał wszystko od początku do końca. Wracając z dzielnicy 

Pietrogrodzkiej widzieliśmy z tramwaju łunę – ślad niszczycielskiej 

roboty powietrznych barbarzyńców. Przepełnieni wrażeniami 
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muzycznymi, szlachetnym patosem nowej symfonii, szczególnie ostro 

odczuliśmy bezsens tego, co działo się wokół nas”. 

 W takich warunkach powstawała Symfonia Leningradzka. 

Najbardziej czytelne odwołanie do dramatycznych wydarzeń tamtego 

czasu znajduje się w jej pierwszym ogniwie: „Kiedy tworzyłem część 

pierwszą – pisał Szostakowicz – musiałem zrezygnować ze zwykłego 

tradycyjnego przetworzenia i w to miejsce dać nowy, środkowy, 

kontrastujący epizod. Wydaje mi się, że takiego układu formalnego nie 

spotyka się często w muzyce symfonicznej. Jego idea wynika z 

programu dzieła”. Epizod, o którym mówił kompozytor, krytycy nazwali 

„epizodem inwazji”, jest to muzyczna ilustracja zbliżającej się 

nawałnicy. Środkową część tego tematu wykorzystał w roku 1943 Bela 

Bartok w IV części swego Koncertu na orkiestrę. „Druga część – pisał 

dalej Szostakowicz – jest lirycznym, bardzo delikatnym intermezzem, 

Nie zawiera ona ani programu, ani konkretnych obrazów, jak 

poprzednia. Jest w niej trochę humoru (nie mogę bez niego!); Szekspir 

doskonale znał wartość humoru w tragedii, wiedział, że nie można cały 

czas trzymać słuchacza w napięciu. 29 września w niesłychanym 

podnieceniu ukończyłem część trzecią. Obawiałem się, czy tak szybkie 

tempo powstawania partytury nie wpłynie ujemnie na jakość muzyki. 

Przyjaciele zapewniali mnie, że piszę strony najbardziej znaczące”. 

Historia potwierdziła te opinie. Symfonia Leningradzka należy do 

najbardziej znanych dzieł kompozytora.  
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