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 Muzyka od dawien dawna, od swoich prehistorycznych czasów 

towarzyszyła ludziom w ich ostatniej drodze, była ważną częścią 

ostatniej ceremonii w życiu każdego człowieka. Ale tematyka, związana 

ze śmiercią, z umieraniem, z odchodzeniem, jest dużo szersza i nie 

ogranicza się tylko do utworów, związanych bezpośrednio z żałobną 

uroczystością. To ludzkie „Adagio lamentoso” – by posłużyć się 

symbolicznie włoskim określeniem finałowej części Symfonii 

Patetycznej Czajkowskiego – ma rozmaite barwy i rozmaite brzmienia.  
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 Naszą opowieść rozpoczynamy od nagrania, które ukazało się w 

związku z obchodami trzechsetnej rocznicy śmierci Heinricha Bibera. 

Paul McCreesh i jego znakomite zespoły Gabrieli Consort and Players 

przygotowali z tej okazji nagranie Requiem f-moll. Nie wiadomo, na 

jaką uroczystość Biber napisał tę mszę, ale – jak przekonuje Paul 

McCreesh – wykonano ją zapewne w salzburskiej katedrze, gdzie 

znakomity skrzypek i kompozytor był kapelmistrzem. Wskazuje na to 

zarówno obsada utworu, składy chórów i zespołu instrumentalnego, jak 

i rozwinięta technika koncertująca, w której istotną rolę odgrywają 

akustyczne parametry świątyni. Jeszcze nie tak dawno twórczość 

Heinricha Bibera kojarzona była – zresztą najzupełniej słusznie - 

przede wszystkim z muzyką skrzypcową, głównie z cyklem Sonat 

misteryjnych, bez wątpienia największym dokonaniem kompozytora. 

Msza żałobna nie jest zapewne dziełem tego formatu, wyrasta jednak 

znacznie ponad standardy muzyki religijnej swojej epoki, świadcząc o 

klasie talentu swojego twórcy. 

 

 W roku 1674, a więc w tej samej epoce, w której powstało Requiem 

Bibera, Dietrich Buxtehude opublikował niewielki utwór żałobny, 

poświęcony pamięci zmarłego wówczas ojca. Nosi on tytuł „Fried- und 

freudenreiche Hinfahrt”. Jest to utwór nietypowy, złożony z dwóch 

części. Pierwszą stanowią organowe kontrapunkty, tak właśnie przez 

kompozytora nazwane, na temat żałobnego chorału Marcina Lutra „Mit 

Fried und Freud ich fahr dahin”, którego tekst jest parafrazą kantyku 

Symeona z Ewangelii wg św. Łukasza. Są to bardzo ascetyczne w 

wyrazie króciutkie preludia chorałowe. Powstały one trzy lata wcześniej 

na uroczystości żałobne superintendenta Meno Hannekina z Lubeki.  
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Drugą stanowi poruszający sopranowy lament, do którego słowa 

napisał najprawdopodobniej sam Buxtehude, i które było bezpośrednią 

reakcją kompozytora na śmierć swego ojca. Nie ma w nim jednak 

śladów rozpaczy czy zwątpienia, jest za to wszechobecny smutek i 

bezsilność, wyrażone także słowami bardzo osobistego tekstu: „Czy 

śmierć musi nam odbierać to, czego nikt inny odebrać nie może? Czy 

musi wyrwać to, co podtrzymuje moje serce?” W tekście tym nie ma 

cienia egzaltacji, w którą tak łatwo popadały barokowe lamenty, 

zwłaszcza operowe. Jest za to bardzo prawdziwie, wręcz 

egzystencjalnie wyrażona bezsilność człowieka wobec śmierci bliskich 

ludzi. Również w muzyce nie znajdziemy cienia przesady czy 

egzaltacji. Jej wielka szlachetność i powściągliwość, chwilami tylko 

znaczona pewnym napięciem i zachwianiem linii melodycznej, jest 

typowa dla stylu Buxtehudego, stylu, w którym wszelka emocjonalność 

poddawana jest kontroli intelektu. Nieprzypadkowo żałobne chorały 

utrzymane się w ścisłych formach polifonicznych.  

  

 Najczęściej drukowane w XVIII wieku dzieło religijne tamtej epoki - 

sławne „Stabat Mater” Pergolesego - nie jest w ścisłym znaczeniu 

muzyką żałobną, jednak w kontekście okoliczności swego powstania i 

rozmaitych okazji jego wykonywania – nie tylko w czasie Wielkiego 

Postu i święta Matki Boskiej Bolesnej, także w czasie żałobnych mszy i 

uroczystości pogrzebowych – szybko weszło do kanonu utworów 

żałobnych. I trudno się temu dziwić. Zarówno muzyka, pisana przez 

Pergolesego w obliczu własnego cierpienia i umierania, jak i tekst 

pasyjnej sekwencji, który opowiada o najbardziej tragicznym 

doświadczeniu z życia Maryi, wiążą się przecież najściślej z wielką 
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tradycją muzyki żałobnej. Więcej nawet, poprzez ludzkie emocje 

cierpiącej Matki Boskiej, postawionej w sytuacji dla niej ekstremalnej, 

odwołują się do najszlachetniejszych archetypów ludzkiej kultury. I 

zapewne dlatego już w XVIII wieku arcydzieło Pergolesego stało się 

dziełem uniwersalnym, wykonywanym nie tylko w czasie Wielkiego 

Postu, ale również podczas uroczystości żałobnych.  

 

    Sekwencja „Dies Irae”, napisana w XIII wieku – jak chce tradycja 

– przez Tomasza z Celano, stała się w ciągu wieków jednym z 

synonimów muzyki żałobnej. Jej tekst wszedł w skład stałych części 

requiem, czyli mszy za zmarłych, i pojawiał się niemal w każdym 

wielogłosowym opracowaniu missa pro defunctis. Także chorałowa 

melodia zyskała sporą sławę, zwłaszcza w wieku XIX, kiedy została 

przywołana w tak znanych dziełach, jak „Symfonia fantastyczna” 

Hectora Berlioza i „Totentanz” Franciszka Liszta. W obu tych utworach 

dźwięki żałobnej sekwencji brzmią złowieszczo, ponuro, demonicznie, 

kojarząc się z grozą śmiertelnego tańca i przerażającą wizją 

ostatecznego sądu. Ale nie zawsze tak było. Muzyka dopiero w XVIII 

wieku znalazła należyte środki wyrazu, by grozę średniowiecznego 

tekstu oddać z właściwą jej ekspresją. Chorałowa melodia musiała, co 

prawda, w wiekach średnich brzmieć równie złowrogo, była przecież 

surowa, utrzymana w archaicznym modusie doryckim, pozbawiona 

niemal w ogóle ozdobnych melizmatów, ale kilkaset lat później chyba 

niewielu ludzi potrafiło odczytać jej dawną retorykę i należycie się nią 

przejąć, a nawet przestraszyć. Sens średniowiecznego tekstu czytelny 

był natomiast jednakowo dla wszystkich, bez względu na kontekst 

kulturowy czy historyczny. Jednak dopiero nowożytna orkiestra 
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symfoniczna pozwoliła kompozytorom znaleźć takie środki wyrazu, 

które w sposób sugestywny i adekwatny oddawały złowrogi i ponury 

sens słów zapisanych przed wiekami przez Tomasza z Celano: 

 

W gniewu dzień, w tę pomsty chwilę, 

Świat w popielnym legnie pyle; 

Zważ Dawida i Sybillę. 

 

Jakiż będzie płacz i łkanie, 

Gdy dzieł naszych sędzia stanie, 

Odpowiedzieć każąc za nie. 

 

Trąba groźnym zabrzmi tonem 

Nad grobami śpiących zgonem, 

Wszystkich stawi nas przed tronem. 

 

Śmierć z naturą się zadziwi, 

Gdy umarli wstaną żywi, 

Win brzemieniem nieszczęśliwi. 

 

Księgi się otworzą karty, 

Gdzie spis grzechów jest zawarty, 

Za co świat karania warty. 

 

Kiedy sędzia więc zasiędzie, 

Wszystko tajne jawnym będzie, 

Gniewu dłoń dosięże wszędzie. 
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    Dies Irae z Requiem Wolfganga Amadeusza Mozarta to chyba 

najbardziej dziś znane muzyczne opracowanie tekstu Tomasza z 

Celano. Dla romantyków ostatnie arcydzieło Mozarta stało się nie tylko 

utworem wręcz mitycznym, ale również swoistym drogowskazem, jak 

pisać msze żałobne. I wielu z nich drogą wskazaną przez Mozarta 

podążyło, prześcigając się w odkrywaniu coraz to nowych i bardziej 

sugestywnych brzmień, wyrażających muzyką sensu średniowiecznego 

tekstu sekwencji. Jednym z pierwszych był Luigi Cherubini, któremu 

przyszło to tym łatwiej, że tworzył we Francji czasów rewolucji i wojen 

napoleońskich. Jednym z najsławniejszych dzieł Cherubiniego było 

Requiem c-moll z roku 1816, msza żałobna, zamówiona przez rząd 

francuski jako pośmiertny hołd dla ściętego w czasach rewolucji króla 

Ludwiga XVI. Beethoven wyrażał się o niej w superlatywach, a Berlioz 

określił ją wręcz mianem „największego z największych dzieł 

Cherubiniego” i bezpośrednio się na niej wzorował, gdy pisał własną 

mszę żałobną. Zachwyty te nietrudno zrozumieć. Requiem 

Cherubiniego bowiem otwierało nową kartę w dziejach gatunku. Było 

utworem poświęconym pamięci władcy, miało więc wyraźny kontekst 

polityczny. Kompozytor zrezygnował w nim z partii solowych, 

przeznaczając utwór na chór i orkiestrę z rozbudowaną grupą 

instrumentów dętych i perkusyjnych, co przydało mu majestatu i potęgi 

brzmienia. Rezygnacja z solistów oznaczała również zerwanie z 

tradycją operową, choć użycie niektórych instrumentów, np. wielkiego 

gongu na początku żałobnej sekwencji „Dies Irae”, miało wręcz 

teatralny charakter, do tej pory nie spotykany w muzyce religijnej. Była 

to nowa jakość w twórczości sakralnej tamtej epoki i dlatego zapewne 

jeszcze Schumann uważał Requiem Cherubiniego za wzorcowy utwór 
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tego gatunku, mimo że znał przecież ostatnie arcydzieło Mozarta, dziś 

najsławniejszą mszę żałobą świata.  

 

  Chyba najwspanialsze, najbardziej teatralne, ale w tym dobrym 

znaczeniu teatru sakralnego, i najgłębsze zarazem romantyczne 

opracowanie tekstu średniowiecznej sekwencji Tomasza z Celano jest 

dziełem Giuseppe Verdiego. Stanowi centralne ogniwo Mszy żałobnej, 

napisanej dla Aleksandra Manzoniego. Motywy ostatecznej redakcji 

sekwencji Dies Irae obecne są już w Communio z Mszy dla Rossiniego, 

jedynym fragmencie wspólnego przedsięwzięcia kilku włoskich 

kompozytorów, którego Verdi był inicjatorem. Dobrze się stało, że do 

pomysłów tych po latach powrócił, choć okazja była z pewnością dla 

niego bolesna. Dzięki temu jednak powstało jedno z najwspanialszych 

arcydzieł muzyki żałobnej, a średniowieczny tekst o sądzie 

ostatecznym znalazł znakomitą muzyczną oprawę.  

 

 Nie wszystkie msze za zmarłych wykorzystywały stałe części 

żałobnej liturgii, a wśród nich – sekwencję Dies Irae. W Requiem 

Gabriela Faure, jednej z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej 

niezwykłych w wyrazie mszy żałobnych w dziejach tego gatunku, obok 

stałych ogniw liturgii znalazły się też inne jej części, nie ma natomiast w 

tym utworze sekwencji Dies Irae, choć fragmenty jej tekstu pojawiają 

się – wplecione w słowa modlitwy Libera me. Gabriel Faure odszedł 

więc od tradycji znaczonej dziełami Mozarta, Cherubiniego, Berlioza 

czy Verdiego – nie tylko w układzie części mszy żałobnej, ale także w 

samej wymowie utworu, która nie odwołuje się już do średniowiecznych 
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wizji ostatecznego sądu i jeśli mówi o sprawach ostatecznych, to kreśli 

wizję raju, a nie piekła, zwłaszcza w pięknym ogniwie finałowym  

 

 W dzieła muzyki żałobnej, oprócz mszy wpisują także muzyczne 

nagrobki i lamenty, zupełnie inne w charakterze, o wiele bardziej 

intymne, delikatne, subiektywne, choć oczywiście – także poddane 

konwencjom, bo taka była przecież dawna sztuka. Tradycja żałobnych 

lamentów i nagrobków jest bardzo stara i sięga czasów starożytnych. 

To znamienne, że wśród kilkunastu zaledwie zachowanych do naszych 

czasów zabytków muzyki starożytnej Grecji zachowały się także tego 

typu utwory. Dwa z nich – Lament Tekmessy i Pean na śmierć Ajaksa – 

powstały w drugim lub trzecim wieku po Chrystusie, natomiast 

najcenniejszy utwór antycznej Grecji jest kilka wieków starszy i 

pochodzi z drugiego lub pierwszego wieku przed naszą erą. To 

epitafium Seikilosa. Odnaleziono je w roku 1883 w Azji Mniejszej. 

Wyryty na kamiennej kolumnie nagrobnej utwór, zawiera kompletny 

zapis melodii i tekstu, co stanowi rzadkość wśród zachowanych źródeł 

z tych odległych czasów. Co ciekawe, epitafium Seikilosa to skolion, 

czyli grecka pieśń biesiadna, której słowa są pochwałą życia. Ich 

wymowa w kontekście nagrobnego kamienia jest tym bardziej 

poruszająca.  

 Muzyczne lamenty i nagrobki stały się bardzo popularną formą 

pożegnań sławnych ludzi w dobie renesansu. Miały one różne formy. 

Czasem była to prosta pieśń, kiedy indziej polifoniczna chanson, 

wysmakowana w swej konstrukcji albo jakiś wolny dostojny taniec. 

Teksty tych utworów albo odnosiły się wprost do zmarłej osoby, albo 

miały charakter moralizatorski, nawiązujący do popularnej wówczas 
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tematyki wanitatywnej. Wiele z tych utworów to dzieła anonimowe, choć 

zdarzają się też prawdziwe perły sztuki muzycznej, jak chanson 

Josquina na śmierć Ockeghema. W większości były to jednak utwory 

okolicznościowe, o czysto użytkowym charakterze, coś w rodzaju 

muzycznych nekrologów, których funkcję można porównać do dawnych 

portretów trumiennych. Taki charakter ma opublikowany w roku 1558 

„Napis nad grobem zacnej Królowej Barbary Radziwiłłówny”. Próżno 

szukalibyśmy w jego tekście śladów wielkiej miłości króla i Barbary albo 

dramatycznej walki, jaką stoczyli, by połączyć się węzłem małżeńskim. 

Prosty tekst, utrzymany w konwencji dialogu narratora ze zmarłą, w 

którym królowa w pierwszej osobie podaje kilka faktów swojej biografii, 

jest beznamiętny. Powściągliwa jest też muzyka. Przenika ją szlachetny 

w wyrazie smutek. Nie ma w nim miejsca na dawne namiętności.  

 

 Nie zawsze muzyczne lamenty i nagrobki miały użytkowy 

charakter. Już w czasach renesansu niektóre z nich podniesiono do 

rangi wielkiej sztuki. Wraz z rozwojem monodii i opery z jednej strony 

oraz idiomów muzyki instrumentalnej z drugiej strony lamenty i 

muzyczne nagrobki stały się ważną częścią muzyki rozumianej jako 

dzieło sztuki. Znakomitym tego przykładem są klawesynowe tombeau, 

lamentacje i medytacje Johanna Jakoba Frobergera, jednego z 

najznakomitszych kompozytorów niemieckich XVII wieku, który wraz z 

Louisem Couperinem był twórcą gatunku klawesynowej suity. Niektóre 

z tych utworów Froberger włączył do swoich suit, inne są utworami 

samodzielnymi. Jedną medytację kompozytor przeznaczył nawet dla 

samego siebie i zatytułował „Memento mori Froberger”, wszystkie 

natomiast zaleca „grać powoli i z dyskrecją, nie przestrzegając żadnej 
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miary rytmu”. Nie przestrzeganie miary rytmu zbliża te utwory do 

improwizacji, ale ma też chyba głębsze retoryczne znaczenie. Muzyka 

to przecież przede wszystkim rytm, to uporządkowany w czasie ruch 

dźwięków, tymczasem tu wszystko płynie już jakby poza czasem, poza 

rytmem, poza pulsem, który jest jednym z najważniejszych atrybutów 

życia. Skojarzenia z martwymi naturami nasuwają się same, choć może 

niemieckie określenie „Still Leben” („ciche życie”) jest tu właściwsze, 

zarówno w odniesieniu do malarstwa, jak i muzyki.  

 

  Urodzony w roku 1615 Heinrich Bach, a więc właściwie 

rówieśnik Frobergera – starszy od niego o rok zaledwie - był jednym z 

dwóch braci dziadka Jana Sebastiana. Od niego wywodzi się 

arnstadzka linia rodu Bachów. Muzyki uczył się u swego ojca, a po jego 

śmierci naukę kontynuował pod okiem starszego brata Johanna. Odbył 

z nim kilka podróży w poszukiwaniu kolejnych miejsc pracy, 

zakończonych przybyciem do Erfurtu w roku 1635, gdzie obaj bracia 

znaleźli pracę w miejskiej kapeli. Sześć lat później Heinrich Bach został 

organistą Kościoła Mariackiego w Arnstadt. Funkcję tę pełnił ponad pół 

wieku, aż do swej śmierci w roku 1692. Opublikowana wraz z żałobną 

homilią niewielka biografia Heinricha ukazuje go jako człowieka 

powszechnie lubianego, życzliwego szanowanego i cenionego za swój 

muzyczny profesjonalizm. Carl Philipp Emanuel Bach w kronice 

rodzinnej z roku 1775 pisze o nim, że był dobrym muzykiem, 

obdarzonym dużym talentem. W mowie pogrzebowej po śmierci 

Heinricha wymieniono jego kompozycje: chorały, motety, koncerty, 

preludia i fugi. Zachował się zaledwie niewielki fragment tej twórczości, 

m.in. piękny żałobny Lament „Ach, dass ich Wassers gnug hätte”. 
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Kopia rękopisu tego dzieła znalazła się również w rodzinnym archiwum 

muzycznym Jana Sebastiana, tzw. „Altbachisches Archiv”. Tam jednak 

autorstwo Lamentu przypisano synowi Heinricha Johannowi 

Christophowi. Dopiero odnaleziony w II połowie XX wieku w bibliotece 

Uniwersytetu w Uppsali jeszcze jeden rękopis pozwolił ponad wszelką 

wątpliwość rozstrzygnąć, że autorem kompozycji jest Heinrich Bach. 

Mimo to wciąż jeszcze w wielu nagraniach pojawiają się imiona jego 

syna Johanna Christopha, zapewne dlatego, że te właśnie imiona 

widnieją na karcie rękopisu rodzinnego archiwum Jana Sebastiana.  

 Przeznaczony na solowy alt, skrzypce, trzy viole da gamba i basso 

continuo lament „Ach, dass ich Wassers gnug hätte” to utwór 

wyjątkowo piękny i głęboki zarazem, który w całej pełni świadczy o 

talencie swego autora. Jego tekst jest kompilacją żałobnych strof 

Starego Testamentu: Księgi Jeremiasza i Lamentacji Jeremiasza oraz 

38 psalmu. Muzyka nawiązuje z jednej strony do pięknych tradycji 

niemieckich koncertów religijnych siedemnastego wieku i 

ekspresyjnych lamentów Cameraty florenckiej, z drugiej strony zbliża 

się już swym kształtem do barokowej arii koncertującej: ponad trzema 

violami da gamba i instrumentami continua rozwija się niezwykle 

szlachetny w wyrazie dialog altu i skrzypiec, powiązany wzajemnymi 

relacjami melodycznymi, motywicznymi i kontrapunktycznymi. Ciemne 

niskie brzmienie Lamentu to efekt niezwykłej instrumentacji, natomiast 

liryczna żarliwość jest rezultatem swoistej ascezy melodyczno-

harmonicznej. Długie gęste płaszczyzny harmoniczne nakładają się na 

siebie, tworząc wrażenie zanikania ruchu, bezsilności, która towarzyszy 

cierpieniu i żałobie. Wrażenie to potęguje jeszcze pełna szlachetnej 
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powściągliwości melodia altu, która jest cichą liryczną skargą i głęboką 

modlitwą zarazem.  

 

 Arcydziełem muzyki żałobnej jest z pewnością 106 kantata Jana 

Sebastiana Bacha „Gottes Zeit ist dir allerbeste Zeit”, znana również 

jako „Actus tragicus”, choć ta łacińska nazwa nie jest adekwatna do 

wymowy dzieła Bacha Jan Sebastian tylko o śmierci Boga na krzyżu 

mówił muzyką pełną smutku, tylko wtedy uderzał w tony tragiczne. 

Natomiast kiedy w wielu kantatach i motetach mówił o śmierci 

człowieka, widział ją zawsze w perspektywie zmartwychwstania 

Chrystusa i wskrzeszenia ludzi. To nie jest tanie pocieszenie, lecz 

głęboka wiara, że tak właśnie się stanie. Wyraził ją już na początku 

swej twórczości w 106 kantacie, o której Alfred Dürr napisał, że „jest 

dziełem genialnym jakie nawet wielkim mistrzom rzadko tylko się trafia. 

Dziełem tym dwudziestodwulatek za jednym zamachem pozostawił 

wszystkich swych współczesnych daleko za sobą. Chciałoby się nawet 

rzec, iż kunszt Bacha stał się co prawda w następnych latach jeszcze o 

wiele dojrzalszy, ale głębszy już chyba się nie stał”. W 106 kantacie, 

która jest dziełem żałobnym, napisanym w roku 1707 być może na 

pogrzeb wuja Bacha, Tobiasa Lämmerhirta z Erfurtu, Jan Sebastian 

przywołuje scenę ukrzyżowania Chrystusa i dwa jakże ważne zdania, 

które wówczas padły z ust Zbawiciela; oba przepełnione nadzieją. W 

duecie altu i basu,  symbolicznym dialogu duszy ludzkiej z Jezusem, 

najpierw słyszymy słowa: „W twoje ręce powierzam ducha mego”. 

Odpowiedzią jest obietnica dana dobremu łotrowi: „Dziś będziesz ze 

mną w raju”. Towarzyszą jej słowa i melodia chorału „Mit Fried und 

Freud ich fahr dahin” {„Z pokojem i radością odchodzę tam”}. Ten 
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niezwykły fragment 106 kantaty zawiera w pełni już dojrzałą bachowską 

wizję śmierci, w której jest nie tylko obietnica powstania z martwych, ale 

i zapowiedź przyszłego życia w raju, wyrażona słowami żałobnego 

chorału: „der Tod ist mein Schlaf worden” {„Śmierć stała się mym 

snem”}. 

  

 Kompozytorzy dawnych epok mieli ułatwione zadanie, pisząc 

muzykę żałobną. Konwencjonalny język muzyczny podpowiadał, w jaki 

sposób trzeba to robić, bez względu na to, czy była to żałobna kantata, 

czy też niewielkich rozmiarów muzyczny nagrobek albo lament. W 

czasach baroku istniały nawet specjalne formuły basowe, 

przeznaczone na tego typu okazje. Kiedy w XVIII wieku język dawnej 

retoryki muzycznej stawał się coraz bardziej zapomniany i 

niezrozumiały, do głosu doszły emocje spontaniczne, nawet jeśli 

sięgano po tradycyjne formy muzyki żałobnej. Romantycy nadali temu 

własne piętno, subiektywne i często skrajne w wyrazie emocjonalnym. 

Być może najbardziej niezwykłym dziełem muzyki żałobnej tej epoki 

jest finałowe ogniwo VI Symfonii „Patetycznej” Piotra Czajkowskiego – 

Adagio lamentoso, pisane w pełnej świadomości rychłej śmierci, 

wstrząsające symfoniczne Requiem, skomponowane dla samego 

siebie, świadectwo własnego umierania. Jakiej trzeba było siły woli, by 

taką muzykę nie tylko napisać, ale również publicznie poprowadzić 

kilka dni przed swoją śmiercią? Jakiej determinacji było potrzeba, by w 

zakończeniu tego ogniwa wprowadzić rytmiczny motyw bijącego serca, 

który stopniowo słabnie i w końcu zanika? W jak bardzo ekstremalnej 

sytuacji trzeba się znaleźć, by osobistą tragedię przełożyć na język 
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sztuki w przededniu własnej śmierci? I jak w tej perspektywie znaleźć 

potrzebny do tego dystans? A jednak Czajkowski to zrobił.  

 

Ceremonialne marsze pogrzebowe to ważna karta w dziejach muzyki 

żałobnej. Od dawien dawna ostatniej drodze w życiu człowieka 

towarzyszyła muzyka. Jeśli chowano kogoś ważnego, wysoko 

urodzonego albo zasłużonego, uroczystości te miały zwykle odświętną 

muzyczną szatę, której istotnym elementem była muzyka, jaka 

towarzyszyła konduktowi. Nie zawsze były to marsze, w dawnych 

epokach ich miejsce zajmowały powolne tańce – takie jak pavana czy 

sarabanda, kiedyś zresztą taniec pełnił w życiu człowieka o wiele 

większą rolę niż dziś i nie zawsze kojarzył się wyłącznie z zabawą czy 

zabawie służył. Z tych dawnych tradycji muzyki pogrzebowej rozwinęły 

się później żałobne marsze. I jak to często się zdarzało w muzyce 

użytkowej szybko też przeniknęły one do twórczości artystycznej, co 

nie zawsze wiązało się z utratą pierwotnej funkcji, czego najlepszym 

przykładem jest sławny marsz żałobny Chopina, zbanalizowany wręcz 

w naszej kulturze. Chopin oczywiście nie był pierwszym kompozytorem, 

który włączył marsz żałobny do formy cyklicznej. Stało się to znacznie 

wcześniej, w czasach baroku, kiedy utwory tego typu pojawiały się w 

operach czy oratoriach. Na przełomie XVIII i XIX wieku, między innymi 

za sprawą Beethovena, marsze żałobne stały się także częścią 

cyklicznej formy sonatowej. I od muzyki Beethovena tę część publikacji 

marszom żałobnym poświęconą zaczniemy, także dlatego, że jego 

marsz żałobny z III Symfonii Es-dur, sławnej Eroiki, otwiera dzieje 

nowożytnego marsza symfonicznego, jaki później tworzyć będą 

romantycy, m.in. Hector Berlioz, Ryszard Wagner i Gustav Mahler. 
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Biografowie Beethovena i komentatorzy jego twórczości usiłowali w 

rozmaity sposób uzasadnić obecność żałobnego marsza w Eroice, ale 

wszelkie próby programowego wyjaśnienia jego sensu – zwłaszcza w 

kontekście Napoleona czy anonimowego bohatera - okazywały 

niedorzeczne, a nawet absurdalne. Być może jest to sens czysto 

muzyczny, którego nie należy na siłę tłumaczyć, a jeśli już trzeba go 

jakoś uzasadnić, to chyba uzasadnienia tego najłatwiej poszukać w 

niespokojnych czasach, w których Beethoven żył i tworzył, w czasach 

francuskiej rewolucji i wojen napoleońskich.  

  Beethovenowską ideę symfonicznego marsza żałobnego 

podjęło wielu kompozytorów doby romantycznej. Jednym z pierwszych 

był Włoch z urodzenia i Francuz z wyboru Luigi Cherubini. W roku 1820 

napisał utwór, który – podobnie jak jego wcześniejsze o cztery lata 

Requiem c-moll, jest dziełem niemal teatralnym w niektórych swoich 

efektach brzmieniowych. Efektowne uderzenia gongu czy 

eksponowanie instrumentów dętych blaszanych to skutek obcowania z 

muzyką masową tamtej epoki, zwłaszcza z orkiestrami wojskowymi. 

Dzięki temu jednak wzbogaciła się znacznie faktura orkiestry 

symfonicznej, zwłaszcza w twórczości Berlioza, które Cherubiniego 

wprawdzie osobiście nie lubił, ale cenił jego dokonania artystyczne.  

 

 Wśród wolnomularskich dzieł Mozarta, napisanych jako muzyka 

użytkowa dla kilku wiedeńskich lóż, jedno zajmuje miejsce szczególne. 

To „Masońska muzyka żałobna” c-moll na orkiestrę. Aż do połowy lat 

siedemdziesiątych ubiegłego wieku panowało przekonanie, że została 

ona skomponowana z okazji ceremonii żałobnych dwóch braci-

wolnomularzy: księcia Georga Augusta von Mecklemburg-Strelitz i 
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hrabiego Franza Esterhazego von Galantha. Uroczystość ta odbyła się 

17 listopada roku 1785 w loży „Zur gekrönten Hoffnung”. Wykonana 

wówczas „Masońska muzyka żałobna” w wersji czysto instrumentalnej 

była jednak przeróbką wcześniejszego utworu, który miał postać 

wokalno-instrumentalną (z udziałem chóru) i który zabrzmiał po raz 

pierwszy kilka miesięcy wcześniej – 12 sierpnia - jako „Muzyka 

masońskiego mistrza”. W późniejszej postaci orkiestrowej „Masońska 

muzyka żałobna” stała się w istocie żałobnym marszem, dostojnym i 

pełnym powagi, rozświetlonym w finałowym akordzie C-dur promieniem 

nadziei. Jest to z pewnością najwartościowsze dzieło spośród 

wszystkich użytkowych utworów kompozytora, napisanych na 

wolnomularskie ceremonie. 

  

 Zapoczątkowany w twórczości Beethovena nurt symfonicznych 

marszów żałobnych doczekał się wspaniałej kulminacji w twórczości tak 

różnych kompozytorów, jak Wagner i Mahler. Pierwszy z nich włączył 

gatunek marsza żałobnego w ramy swojego dramatu muzycznego, 

tworząc przy okazji własną mitologię, drugi pozostał  wierny 

beethovenowskiej tradycji i marszem żałobnym rozpoczął jedną ze 

swoich symfonii.  
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