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- KAROL SZYMANOWSKI 

Najważniejsze kompozycje:  

1. I Sonata c-moll op.8  

2. Wariacje b-moll op.3 

 3. Maski op.34 

 4. III Symfonia „Pieśo  o nocy” op.27 

 5. Nokturn i tarantela op.28 

 6. Mity op.30 

 7. I Koncert skrzypcowy op.35 

 8. Król Roger op.46  

9. Stabat Mater op.53 

 10. Harnasie op.55  

11. Pieśni kurpiowskie op.58 

 12. IV Symfonia (Symphonie concertante) op.60 

 

Znajomość utworów : 

Pieśo Roxany z opery Król Roger op.46 

Źródło Aretuzy z Mitów op.30 

III Symfonia „Pieśo o nocy” op. 27 (cz. 1) 

Harnasie (Taniec góralski) 

Pieśni kurpiowskie op. 58, na głos i fortepian (Leciały zórazie, Uwoz mamo, A pod borem) 

Nokturn i tarantela op. 28, na skrzypce i fortepian 

I Koncert skrzypcowy op.35 (cz.1) 

Preludium h-moll  op.1 nr 1 

Mazurek op. 50 nr 1 

Pieśni muezina szalonego op.42 nr 1 



 

III Symfonia “Pieśń o nocy” na tenor, chór mieszany i wielką orkiestrę op. 27 (1916) 

III Symfonia ―Pieśń o nocy‖ na tenor, chór mieszany i wielką orkiestrę op. 27 (1916) 

Latem 1916 roku, po dwóch latach nieregularnej pracy (przerwanej głównie w roku 1915 w 

związku z rodzącymi się pomysłami kilku nowych utworów), Szymanowski ukończył III 

Symfonię „Pieśń o nocy” op. 27 na tenor solo, chór mieszany i wielką orkiestrę. Autorem 

tekstu jest perski poeta, mistyk i neoplatonik z XIII wieku, Dżalaluddin Rumi. Poemat Pieśń o 

nocy w polskim przekładzie Tadeusza Micińskiego (na podstawie przekładu niemieckiego) 

ukazał się w roku 1905 w warszawskim miesięczniku literacko-artystycznym „Chimera‖: 

O nie śpij druhu nocy tej 

Tyś jest Duch, a myśmy chorzy nocy tej 

Odpędź z oczu Twoich sen 

Tajemnica się rozwidni 

Tyś jest Jowisz na niebiosach 

Wśród gwiazd krążysz firmamentu 

Bohaterem jest Twój Duch nocy tej 

Ach — jak cicho inni śpią 

Ja i Bóg jesteśmy sami nocy tej 

Jaki szum — schodzi szczęście 

Prawda skrzydłem opromienia 

Nie śpij druhu 

Gdybym przespał aż do ranka 

Jużbym nigdy nie odzyskał nocy tej 

Targowiska już ucichły 

Patrz na rynek gwiezdnych dróg 

Lew i Orion 

Andromeda i Merkury krwawo lśni noc 

Wpływ złowieszczy miota Saturn 

Wenus płynie w złotym dżdżu nocy tej 

Nad otchłanie orła pędź 

Bohaterem jest Twój Duch nocy tej 

Zamilknięciem wiąże język 

Lecz ja mówię bez języka nocy tej! 



Ten mistyczno-panteistyczny tekst poety Wschodu musiał się wydać Szymanowskiemu w 

okresie narodzin nowego stylu wprost idealnym tematem i oparciem dla jego potrzeb 

estetycznych oraz żywionej od dawna chęci napisania potężnej symfonii-poematu, dającej 

upust jego skłonnościom do gorącej ekspresji i ekstatycznych uniesień. Wizja „nocy tej‖, 

niosącej z sobą wielką iluminację, rozjaśniającą tajemnicę Boga i Bytu, towarzyszący jej 

zachwyt i olśnienie, odczucie niezwykłości — to dawało okazję i bodziec do stworzenia 

muzyki o wyjątkowej sile emocjonalnej, dochodzącej do stanów ekstazy, zarazem muzyki 

nowej, dziwnej, niepowszedniej, fantastycznej, dalekiej od starych konwencji, a nawet — w 

swej tajemniczej głębi i nastroju — wyjątkowej i niepowtarzalnej. A przy tym opiewane w 

poemacie piękno gwiaździstego nieba i wszechświata nadawało jego mistycznemu 

dreszczowi także wymiar cielesny, co mogło korespondować z bardzo zmysłowym 

charakterem ekspresji Szymanowskiego i nowoczesną barwnością jego muzyki. Wreszcie — 

wykorzystanie utworu poety perskiego dawało kompozytorowi także powód do 

wprowadzenia pewnych akcentów orientalnych, bliskich mu w tym okresie, takich, jak 

charakterystyczne zwroty melodii czy — ukazujący się czasem w orkiestrze — przepych 

ornamentalnych deseni. 

Melodia gra w tym dziele ważną rolę, a Szymanowski daje pokaz niemałej inwencji w tym 

zakresie — przede wszystkim w szeroko rozpiętych, fantazyjnie płynących i nasyconych 

mocnym uczuciem frazach skrzypiec w wysokim rejestrze; ich budowa interwałowa (podobna 

jak w nowych Pieśniach Hafiza) może się kojarzyć z jakimiś oryginalnymi przelotnymi 

skalami, które się nie stabilizują, ale ważniejsze znaczenie mają tu pewne wyróżnione i 

powracające motywy. Tym wyjątkowo pięknym — coraz to innym — lirycznie rozśpiewanym i 

nowym w swej strukturze melodiom przeciwstawiają się inne — prostsze, zwięzłe i dosadne 

parodźwiękowe frazy; z nawyku słyszymy je tonalnie i próbujemy odnieść w myśli do 

określonej tonacji, która się jednak nie ujawnia; zamiast tego słychać tylko powtarzanie 

pewnych uporczywych, lapidarnie brzmiących motywów, co daje specyficzny efekt 

ekspresyjny. 

Nowość stylu III Symfonii przejawia się, poza sferą ekspresji, przede wszystkim w warstwie 

brzmieniowej. Szymanowski okazuje się tu mistrzem niezwykle subtelnej i wyrafinowanej 

kolorystyki orkiestrowej, przekraczającej niekiedy w śmiałości 

pomysły Ravela i Strawińskiego; pewne „fantastyczne‖ efekty brzmieniowe (jak np. 

kumulacje glissand) były w tym czasie zupełnie nowe. 

Niezależna i daleka od tradycyjnych konwencji jest forma utworu. Nie jest to typowa 

symfonia, złożona z osobnych części, lecz raczej swobodny, wokalno-orkiestrowy poemat. W 

dziele można jednak wyróżnić trzy różne, choć nie zaznaczone w partyturze części; dzieli je 



za każdym razem tylko wydłużona pauza. Te trzy indywidualnie zbudowane ogniwa spełniają 

różne funkcje wobec literackiego tematu, narzuconego przez tekst Rumiego. Część I, która 

wykorzystuje siedem pierwszych wersów poematu (do słów „Bohaterem jest Twój Duch nocy 

tej‖) ma charakter wstępu — przygotowania i zachęty do uczestniczenia w misterium. Druga 

część, bez tekstu (poza orkiestrą występuje chór bez słów), pełni rolę żywego i 

kontrastującego wyrazowo intermezza. Finał, rozpoczęty od słów „Ach —jak cicho inni śpią‖ 

(a więc wykorzystujący większość całego tekstu), stanowi już akt samego misterium i 

przynosi muzyczną i ekspresyjną kulminację dzieła. 

III Symfonia „Pieśń o nocy” jest dziełem oryginalnym nie tylko przez to, że reprezentuje nowy 

styl Szymanowskiego. Z uwagi na swój własny, jednostkowy pomysł, kształt i charakter, 

własną specyficzną ekspresję i aurę brzmieniową, ideę i jakość zawartego w nutach 

przeżycia — jest sama w sobie dziełem wyjątkowym, nie mającym odpowiednika. Jest, 

można rzec — kompozycją niepowtarzalną, „jednorazową‖, tak, jak są takimi — w zupełnie 

innym stylu i duchu — Święto wiosnyStrawińskiego czy Pierrot lunaire Schönberga. 

 

Harnasie. Balet-pantomima w 3 obrazach na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę op. 
55 (1926-1931) 

U progu lat dwudziestych XX wieku Szymanowski intensywnie uczestniczył w życiu 

towarzysko-artystycznym Zakopanego i poznawał muzykę górali. Zapraszali go na wesela i 

chrzciny. Odwiedzał Muzeum Tatrzańskie. Oglądał pierwsze zapisy śpiewanych i granych 

melodii Podhala dokonywane wtedy przez muzykologów i sam próbował to czynić. Odwiedził 

teatr regionalny prowadzony przez Helenę Rojównę, gdzie grano widowisko 

ludowe Góralskie wesele. Ale pomysł na Harnasiedojrzał na dobre w roku 1923, dokładnie w 

dniu 22 kwietnia, w którym to od rana Szymanowski jeździł jako ―pytoc‖ i pierwszy drużba 

spraszać gości na wesele góralki Heleny Rojówny z literatem Jerzym Mieczysławem 

Rytardem. To, wedle słów Jarosława Iwaszkiewicza ―powtórzenie parady bronowickiej‖, 

zgromadziło, jak wcześniej w Bronowicach, teraz u Rojów w willi ―Limba‖ nad Cichą Wodą, 

niczym w Weselu Wyspiańskiego chłopów i artystów. Grał dziad stryjeczny panny młodej, 

słynny Bartuś Obrochta ze swoim kwartetem. 

Jednak Szymanowski nie zamierzał zostać Wyspiańskim polskiej muzyki XX wieku. 

Owszem, krótką scenę wesela przewidział w swoim balecie, lecz nie jako folklorystyczny 

obraz obyczaju Podhala, ale kulminacyjny moment konfliktu między zbójnikami a góralami. 

W lekko zabarwionej dramatycznie akcji Harnaś wkraczał ze zbójnikami do chałupy gdzie 

toczyło się weselisko i porywał Pannę Młodą (obraz 2.). Wcześniej spotkali się na hali i 

pokochali (obraz 1.) – i na tej samej hali potem zasiedli (obraz 3.). Pierwsi doradcy 

Szymanowskiego w kwestii tego utworu, Iwaszkiewicz, Rytard i Rojówna, próbowali 



wprowadzić w ów skromny scenariusz nowe sytuacje, ale kompozytor utrzymał swój 

pierwotny plan. Sam wzbogacił nieco postać Pana Młodego o dwie scenki komiczne, w 

których do niechcianego przez Młodą za męża górala, zaleca się energiczna Wdowa, i które 

w realizacjach scenicznych baletu zazwyczaj są pomijane. Rzeczowe, logicznie ułożone 

libretto Harnasi właściwie nigdy nie powstało. Jedyny oryginalny scenariusz pióra 

kompozytora sporządzony w 1936 roku na użytek premiery w Paryżu, po pół wieku 

opublikowało Polskie Wydawnictwo Muzyczne wraz z edycją partytury. Bez wątpienia zatem 

Szymanowski powinien być uznawany za wyłącznego autora całości utworu, czyli ―baletu-

pantomimy w 3 obrazach na tenor solo, chór mieszany i orkiestrę‖ p.t.: Harnasie. 

Komponowanie baletu trwało wyjątkowo długo. Szkic 1. obrazu gotowy był dopiero w 1927 

roku i Szymanowski kwitował to zajęcie ironicznie w liście do przyjaciela: ―piszę obecnie 

okropny balecik polski, wiejski (góralski), narodowy i patriotyczny, na który otrzymałem 

zamówienie z opery i za który płacą mi kilka groszy. [...] Młynarskichce mieć górali 

tańczących na scenie, a ja z trudem zabieram się do tej naiwnej rozpusty‖. Ale im dalej brnął 

w mozół sporządzania partytury, tym większą zyskiwał pewność, że ―balet góralski to 

nawiasem mówiąc najlepsza moja sztuczka‖, a dla muzyki polskiej wręcz ―rewelacyjna‖. 

Instrumentowanie 2. obrazu ukończył wiosną 1931 roku. Przyjętą jako ostateczna formę 

złożoną z trzech obrazów opracował dopiero dla premiery paryskiej (1936). Rewelacyjnym i 

istotnie nowym w Harnasiachbył zastosowany przez Szymanowskiego rodzaj stylizacji 

folkloru. Zawarł tam cytaty aż dziewięciu melodii ludowych. Z góralskich są to tak znane, 

jak Hej, idem w las (w partyturze Marsz zbójnicki), W murowanej piwnicy (Taniec 

zbójnicki), Ja za wodom, Pocies, chłopcy, pocies bijać, i in., a także pieśń weselna Chmiel (w 

wersji instrumentalnej). Ale melodie te zanurzone są w dysonansowej harmonii, 

przekształcone a niekiedy posplatane w kilkugłosowe kanony i wspaniale rozpisane na 

wielkie instrumentarium orkiestry symfonicznej oraz chór. Mimo to łatwo je rozpoznać. 

Czytelne są również powracające motywy, w jakie Szymanowski wyposażył dwie postaci z 

fabuły baletu. Pechowemu Panu Młodemu towarzyszy sowizdrzalska w charakterze, 

rytmiczno-melodyczna figura trąbki, przejmowana też przez inne instrumenty dęte. Do 

postaci zakochanej w Harnasiu Dziewczyny (Panny Młodej) przypisany zaś jest piękny, 

strzelający w górę, jak tatrzański szczyt, motyw solowych skrzypiec. Może zatem nie całkiem 

pozbawiony racji jest pogląd, że Harnasie przeniknięte energią rytmu, rozmachem brzmienia, 

szczerym liryzmem podhalańskich ―nut‖ i trudnym do określenia etosem gór, to arcydzieło 

muzyki symfonicznej, niekoniecznie scenicznej. Jan Lechoń nazwał Harnasie ―muzyczną 

legendą Tatr‖ i pisał: ―To arcydzieło polskości mocnej, godnej, biorącej z ludu, ale nie 

schlebiającej prostactwu, podnoszącej tę ludowość do wielkiej sztuki tak właśnie, jak 



czynił Chopin―. 

Wystawić Harnasiów chciał Emil Młynarski, który wcześniej dał w Operze Warszawskiej 

prapremiery Hagith i Króla Rogera. Ale zanim Szymanowski ukończył balet, Młynarski ustąpił 

z dyrekcji Opery w Warszawie. Potem wszystkie teatry operowe w Polsce wraz z ich 

zespołami baletowymi podupadły. Zapowiadana premiera we Lwowie też nie doszła do 

skutku. W rezultacie jako pierwsze wystawiło Harnasiów Národni Divadlo w Pradze (1935), a 

potem Opera Paryska, w scenografii młodej Polki Ireny Lorentowicz i ze sławnym Serge 

Lifarem w roli Harnasia. Podczas premiery 27 kwietnia 1936 roku chory już Szymanowski 

we fraku zajął miejsce w loży ambasadora polskiego Alfreda Chłapowskiego. W loży 

rządowej zasiadł prezydent Francji, a wśród gości kompozytora na widowni byli Artur 

Rubinstein, Paul Cazin, Zygmunt Mycielski, Zbigniew Drzewiecki, Tadeusz Szeligowski, 

Anna z Potockich Branicka z całą rodziną. Publiczność przyjęła polski balet świetnie, 

francuska krytyka – lepiej niż dobrze. Ten wieczór z Harnasiami na reprezentacyjnej scenie 

Europy był bez wątpienia największym za życia triumfem Szymanowskiego. 

Premiera polska odbyła się w Operze Poznańskiej w 1938 roku; krajowe dwie następne, w 

scenografii Zofii Stryjeńskiej, przygotowała Opera Warszawska (1938) i Polski Balet 

Reprezentacyjny (1939). Z dwudziestu sześciu łącznie premier Harnasiów w Polsce i za 

granicą, do legendy przeszło bez wątpienia przedstawienie w Operze Warszawskiej (1951) 

ze Zbigniewem Kilińskim jako Harnasiem i Witoldem Grucą w roli Pana Młodego, a także to z 

Opery Bałtyckiej (1960) w choreografii Janiny Jarzynównej-Sobczak pod kierownictwem 

muzycznym Bohdana Wodiczki. Znakomitą rolę Dziewczyny (Panny Młodej) tworzyła na kilku 

scenach (Poznania, Warszawy, Krakowa) Barbara Bittnerówna. 
 

Mity. Trzy poematy na skrzypce i fortepian op. 30 (1915) 

W liście napisanym latem 1918 do Emila Hertzki, Szymanowski wymieniał utwory, jakie 

stworzył w latach wojny, a wśród nich: „Mity – 1. Zródło Aretuzy, 2. Narcyz, 3. Driady i Pan – 

trzy utwory na skrzypce i fortepian, moje ulubione utwory, dźwiękowo i technicznie bardzo 

oryginalne, a przy tym to dobra muzyka‖. 

Mity – trzy poematy na skrzypce i fortepian op. 30, powstały wiosną 1915 w Zarudziu. 

Niezwykła jest kolorystyka brzmieniowa tych utworów, rezultat nagromadzenia różnorodnych 

technik gry dających bogatą paletę subtelnych odcieni. Do takiego brzmienia skrzypiec, 

często poruszających się w najwyższym rejestrze, grających flażolety i tremolujących 

dostosowana jest partia fortepianowa, niejednokrotnie stwarzająca efekt barwnych plam 

dźwiękowych. Arabeskowo ukształtowana jest giętka kantylena skrzypcowa. Z niezwykłych 

akordów i ich następstw powstaje wyrafinowana harmonia. Efektem współdziałania tak 



niezwykłej melodii, harmonii i kolorystyki jest urzekająca ekspresja Mitów, obejmująca 

rozległą skalę odcieni emocjonalnych od liryzmu po ekstazę. „My z Pawełkiem stworzyliśmy 

w Mitach i Koncercie nowy styl, nowy wyraz gry skrzypcowej, rzecz pod tym względem 

zupełnie epokową‖, pisał Szymanowski po latach do Zofii Kochańskiej, adresatki 

dedykacji Mitów. W 1916 w Humaniu, właśnie z Kochańskim, Szymanowski 

wykonał Mity po raz pierwszy. 

W skrajnych częściach tryptyku można dosłuchać się wyraźnej ilustracyjności, a nawet 

programowości. Dramaturgia całości stopniowo komplikuje się: od obrazu źródła, poprzez 

portret pełnego samouwielbienia młodzieńca, aż po sytuację – pogoni fauna za nimfami. 

Źródło Aretuzy: nimfę Aretuzę, uciekającą przed zalotami bożka Alfejosa, Artemida zamieniła 

w źródło; według legendy znajduje się ono w okolicach Syrakuz na Sycylii. Od pierwszych 

taktów fortepian imituje szmer wody, tworząc tło dla jednej z najpiękniejszych melodii 

skomponowanych przez Szymanowskiego. 

Narcyz: piękny młodzieniec zapałał miłością do siebie samego i umarł, nie mogąc oderwać 

wzroku od własnego oblicza. Rozmarzona kantylena skrzypcowa zaledwie w dwóch 

niewielkich kulminacjach nabiera intensywniejszego wyrazu. 

Driady i Pan: bożek Pan lubieżnie ugania za leśnymi nimfami. W tym najbardziej 

zróżnicowanym ogniwie tryptyku wręcz hipnotyzująco brzmi fraza skrzypiec solo, które 

flażoletami naśladują fletnię Pana. A wyjątkowe wręcz nagromadzenie niekonwencjonalnych 

brzmień przynosi zakończenie: solista wykonuje tryle na dwudźwiękach, tremola, glissanda, 

flażolety sztuczne i naturalne, ćwierćtony, gra z tłumikiem i bez niego oraz pizzicato lewą 

ręką. 
 

I Koncert skrzypcowy op. 35 

I Koncert skrzypcowy op. 35 powstawał w Zarudziu, w roku 1916, został 

dedykowany Pawłowi Kochańskiemu. W trakcie pracy nad instrumentacją Szymanowski 

pisał do Stefana Spiessa (9 IX 1916): „Muszę powiedzieć, że jestem bardzo kontent z 

całości — znów różne nowe nutki — a zarazem trochę powrotu do starego. — Całość 

strasznie fantastyczna i nieoczekiwana.‖ Dzieło to jest pierwszym nowoczesnym koncertem 

skrzypcowym — pierwszym, który porzucił tradycję XIX wieku i systemu dur-moll na korzyść 

nowego języka dźwiękowego i kolorystycznego oraz nowej ekspresji. Co więcej, Koncert ten 

nie nawiązuje, nawet najogólniej, do żadnego znanego dotąd typu koncertu skrzypcowego i 

prezentuje koncepcję wyjątkowo oryginalną — tak pod względem aury dźwiekowo-

nastrojowej, rodzaju przeżycia zawartego w dziele, jak i formy. Jest to właściwie koncert-

poemat — nie rezygnujący bynajmniej z cech koncertowych i wirtuozowskich, ale 



odrzucający budowę klasyczną i przyjmujący postać jednoczęściowego (choć wewnętrznie 

bardzo zróżnicowanego) poematu. Ale bynajmniej nie w sensie poematu symfonicznego z 

literackim programem, a tylko w znaczeniu indywidualnie pomyślanej formy, zawierającej 

silnie poetycką treść. Szymanowski, zarysowując w kompozycji instrumentalnej złożoną 

muzyczną „opowieść‖, której materiałem są zmienne uczucia i nastroje, idzie w istocie 

tropem Chopina i jego ballad. Z tym, że muzyczno-wyrazowa zawartość I Koncertu raczej 

nie ewokuje klimatu balladowego, nie ma też w sobie nic z demonicznego dramatyzmu. 

Warto zauważyć, że nieobecność w utworze ekspresji typu dramatycznego wyłącza go 

wyraźnie z tradycji i konwencji romantycznej, dla której dramatyczne wzburzenia i konflikty, 

choćby w jakiejś części utworu, były — zwłaszcza w dużych formach — wprost nieodzownym 

elementem muzycznej wypowiedzi. U Szymanowskiego dramatyzmu, ani tragizmu nie ma — 

spotykamy raczej ostre, zmysłowe aż do bólu napięcia i namiętne, ekstatyczne uniesienia, 

wyłaniające się z kolorowych i niezwykłych, by nie rzec czarodziejskich obrazów 

dźwiękowych. Choć nie brak w tym dziele znamion romantycznego liryzmu, to jednak nowe 

środki harmoniczne, uczuciowe natężenie i gorąca temperatura emocji przekraczają 

wszystkie wzory muzyki XIX wieku. Stąd, bardziej niż o romantyzmie, można by tu mówić o 

specyficznym, indywidualnie odczutym ekspresjonizmie. 

Szczególny charakter poematu, jakim jest I Koncert wynika z nasycenia go dwoma 

pierwiastkami uczuciowymi: baśniową fantastyką i erotyzmem. Pierwszy odbija się w języku 

brzmieniowym utworu, w jego ornamentalnych figurach i kolorystyce; drugi — w gorących 

uniesieniach melodyczno-harmonicznych, wypełnionych zmysłowością, ale także w subtelnej 

grze „miłosnych‖ niuansów, we frazach kojarzących się z zalotnością, kokieterią czy 

delikatną pieszczotą. Bogata, pełna przepychu melodyka opiera się na znanych już z 

poprzednich utworów „orientalnych‖ krokach interwałowych (charakterystyczne jest 

zwłaszcza przeplatanie się małych tercji i półtonów), ale niekiedy także na wyraźnych 

motywach tonalnych, diatonicznych, chociaż harmonie akompaniamentu czasami przeczą 

tonalnemu rozumieniu frazy. Dużą rozpiętość środków zdradza język harmoniczny Koncertu: 

obok współbrzmień i kombinacji radykalnie nowych pojawiają się sekwencje bardziej 

tradycyjne, przypominające wcześniejszą muzykę Szymanowskiego. Tutaj po raz pierwszy 

pojawia się efekt, niejednokrotnie później wykorzystywany przez kompozytora, polegający na 

chwilowym powrocie do romantycznych zwrotów harmonicznych, do czystego trójdźwięku, 

do wyraźnej tonacji — w celu uzyskania pewnego działania wyrazowego, zrozumiałego w 

kontekście całości. To więc, co dawniej stanowiło normalną podstawę języka dźwiękowego, 

u Szymanowskiego staje się szczególnym, lokalnym środkiem ekspresji, wzbogacającym 

nową muzykę, tym samym nabiera więc nowego znaczenia. Osobliwe jest przy tym, że tego 



rodzaju „tradycyjne‖ miejsca nie rozbijają jednolitego stylu Koncertu, lecz zdają się wynikać w 

sposób naturalny z toku muzyki; odczuwamy je jako zwroty właśnie wyrazowe, nie zaś 

stylistyczne. 

Dzieło odznacza się w ogóle dużą rozpiętością brzmień, uczuć i nastrojów. Wiele w nim 

delikatnej, przejmującej liryki, właściwej tylko Szymanowskiemu (wysokie rejestry skrzypiec, 

snujące się w bogatych meandrach śpiewne motywy, wysublimowane brzmienia orkiestry), 

obok tego mnóstwo barwnej fantastyki (zwiewne, „chochlikowe‖ figurki, piękna, zmysłowa 

kolorystyka partii skrzypiec i orkiestry), wreszcie — namiętne, ekstatyczne uniesienia w 

szczytowych momentach kompozycji. Ogromne znaczenie w stylu i uroku dzieła ma jego 

malarstwo dźwiękowe — nie tylko w skrzypcach, ale i (przede wszystkim) w orkiestrze. 

Szymanowski objawił się tu jako wielki mistrz kolorystyki orkiestrowej — jeden z 

największych w swojej epoce. Finezja instrumentacyjnych pomysłów w Koncercie zdaje się 

nawet przewyższać uroki brzmienia orkiestry w III Symfonii i Pieśniach Hafiza op. 26. Na 

specjalną uwagę zasługuje piękne współgranie wybranych harmonii z odpowiednią 

instrumentacją, co daje łącznie niezapomniane brzmienia (jak choćby w głównym motywie 

tuż przed końcem Koncertu). 

W budowie I Koncertu skrzypcowego można wyodrębnić pięć faz, różniących się nastrojem i 

materiałem motywicznym (choć zdarzają się w nich lokalne nawroty do faz poprzednich). 

Mimo kontrastowych zestawień trudno tu mówić o częściach koncertu; fazy te są zbyt mocno 

wmontowane w nieprzerwany tok muzyczny całego utworu. W przeciwieństwie do III 

Symfonii, gdzie części, choć nie zaznaczone przez kompozytora, są jednak przynajmniej 

oddzielone pauzami z fermatą, tutaj brak wyraźnych cezur, przeciwnie — kompozytor stara 

się, by „części‖ przechodziły jedna w drugą płynnie, niemal niezauważenie. Nazwijmy je 

„ogniwami‖, pamiętając o ich nieautonomiczności i ścisłym powiązaniu z innymi, ale i o 

wyrazowej odrębności. Muzykę pierwszego ogniwa można by najogólniej określić jako 

baśniowo-fantastyczną, muzykę drugiego — jako liryczno-namiętną, trzecie ogniwo — to 

rodzaj scherza, czwarte — łagodny, uspokajający nokturn; finałowe piąte ogniwo, 

zawierające solową cadenzę, przynosi syntezę wszystkich poprzednich faz. 

Mimo wewnętrznego zróżnicowania, I Koncert skrzypcowy w swym pomyśle i aurze 

dźwiękowej jest dziełem estetycznie jednolitym i wysoce indywidualnym, o którym chciałoby 

się powiedzieć to samo, co o III Symfonii: nie ma w historii muzyki pokrewnej czy podobnej 

doń kompozycji. A ze względu na łatwo ujmujący, jedyny w swoim rodzaju czar i powab, 

można go śmiało zaliczyć do najpiękniejszych w ogóle koncertów skrzypcowych. Niestety, 

kompozytor musiał czekać sześć lat na jego prawykonanie: odbyło się ono 1 XI 1922 w 

Filharmonii Warszawskiej, grał Józef Ozimiński, dyrygował Emil Młynarski. Dopiero dwa lata 



później wykonał Koncert Paweł Kochański z Leopoldem Stokowskim w Nowym Jorku, a 

następnie także w innych miastach amerykańskich. 
 

Dwanaście pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58 (1930-1932) 

Lecioły zurazie 

Wysła burzycka 

Uwoz, mamo 

U jeziorecka 

A pod borem 

Bzicem kunia 

Ściani dumbek 

Leć, głosie, po rosie 

Zarzyjze kuniu 

Ciamna nocka 

Wysły rybki 

Wsycy przyjechali 

Zainteresowanie Szymanowskiego muzyką kurpiowską datuje się od 1928 roku, kiedy Teatr 

Płocki przedstawił w Warszawie widowisko ks. Władysława Skierkowskiego Wesele na 

Kurpiach (z muzyką i tańcami), a w sprzedaży ukazała się pierwsza część jego Puszczy 

Kurpiowskiej w pieśni. Według tego zbioru Szymanowski opracował najpierw sześć pieśni 

chóralnych (1928-29), później zaś po wydaniu pierwszego zeszytu drugiej części Puszczy 

kurpiowskiej powstało dwanaście Pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58 (1930-32). 

Szymanowski przywiązywał dużą wagę do uszeregowania pieśni, z czym ociągał się do 

ostatniej chwili. ―Chciałbym – pisał do wydawcy – aby każdy z trzech zeszytów (po 4 pieśni) 

miał jakąś logiczną całość‖ (K. Szymanowski Korespondencja 2002, s. 151). O doborze 

utworów decydował rozwój swoistej dramaturgii, którą teksty słowne wyznaczyły dla całego 

cyklu i dla wyodrębnionych tematycznie części. Każdy z tych małych cykli wokalnych ma 

odrębny nastrój i koloryt dźwiękowy, wynikający z odmienności wątków fabularnych. Ponadto 

każdy z nich stoi pod znakiem innego symbolu, co nie jest obojętne dla opracowania 

muzycznego. Obraz ptaka w pieśni 1 i 2 nadaje płynne kontury i liryczny ton całej tej grupie 

utworów, natomiast obraz konia w pieśniach 9, 10 i 12 wprowadza do ostatniej części cyklu 

prężną, zadzierżystą rytmikę i agresywne współbrzmienia akordowe. W środkowej części 

cyklu, w pieśniach 5 – 8, motyw jazdy do ukochanej pojawia się z podobnym sztafażem 

(Bzicem kunia), lecz tym razem w układzie antytetycznym: następną pieśnią (Ściani dumbek) 



jest skarga dziewczyny opłakującej zabranego w rekruty kochanka. Drugą parę pieśni łączy 

motyw zdrady – wpierw skrywanej (A pod borem), później jawnej (Leć głosie po rosie). 

Wszystkie te motywy i wątki fabularne składające się na ―logiczną całość‖ Pieśni 

kurpiowskich są zestrojone z muzyczną organizacją formy cyklicznej, w której układ części 

zależy od agogicznych i ekspresywnych cech poszczególnych utworów. Tak więc z obu 

powodów nie po-winno się wykonywać tych pieśni w dowolnym wyborze i przypadkowym 

zestawieniu. 

W opracowaniu pieśni kurpiowskich widoczna jest dążność do uchwycenia sugestii 

harmonicznych i fakturalnych tkwiących w zapisie jednogłosowym oraz chęć odtworzenia 

zawartych w nim elementów protomuzycznych. Już sam dobór melodii świadczy, że 

kompozytora interesowały formuły najstarsze. Obok pentatoniki (Wszyscy przyjechali) są 

wśród nich przykłady skali frygijskiej (Uwoz mamo, Zarzyjze kuniu), miksolidyjskiej (Lecioły 

zórazie, Wysły rybki) oraz typy mieszane, wśród których częstym zjawiskiem jest oboczność 

kwarty lidyjskiej i naturalnej (Bzicem kunia, Ściani dumbek). Szymanowski nie trzymał się 

wiernie tych dyspozycji w partii fortepianu, ani nie przyjął żadnej doktrynalnej metody 

opracowania materiału ludowego. Zawierzywszy jedynie intuicji artystycznej starał się 

stworzyć taki typ ekspresji i stylu dźwiękowego, który byłby najbardziej zgodny z idiomem 

muzyki ludowej. Stąd w Pieśniach kurpiowskich znajdujemy uwypuklenie środkami rytmiki i 

artykulacji pewnych zwrotów i fraz wokalnych wywodzących się z nawoływania, 

pokrzykiwania, zawodzenia. Stąd też obfitość różnego rodzaju burdonów, paralelizmów i 

struktur ostinatowych. Zmysł prymitywu i wyrafinowana szorstkość brzmienia, a z drugiej 

strony strony dbałość o eufonię i subtelności harmoniczne tworzą znacznie szerszą skalę 

środków wyrazowych, niż miało to miejsce w poprzednich pieśniach tego okresu. 

 


