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MELOS POLSKI U CHOPINA"

Słyszy się wypowiadane powszechnie zdanta, że muzyka Chopina jest

przykładem sztuki narodowej, że z mlzykl' Chopina emanuje narodowy duch,

że w m\zyce żadnego innego kompozytora nie została tak wiemie oddaĺla istota

poiskości. Jeśli zdania takie nie są dostatecznie uzasadnione, stają się - mimo
zawaÍtej w nich najlepszej intencji - fľazesami, Stają się gómolotnym pusto-

słowiem. Frazesem, na przykład, jest sfuszna skądinąd, lecz nie poparta żadnymi

aľgumentami konstatacja Józefa Míchała Chomińskiego, że

,,w Sonacie á-moll zdobył się Chopin na stwoEenie dzieła na wskÍoś oryglnalnego, leżącego

w Íamach jego stylu, a co najwa'zniejsze - będącego wzoÍem takiej muzyki, która mimo że nie

wykorzystuje elementów ludowych (np. ĺytmów tánecznych)' jest zaÍazem wspaniałym poInnikiem

sztuki narodowej"r.

Dlaczego Sonata b-moll Chopina miałaby być ,,zarazem wspaniałym pomnř
kiem sztuki narodowej'', chociaz ,,nie wykorzysĘe elementów ludowych''? Czy
właśnie dlatego, że jest ,,dziełem na wskoś orygina1nym''? To nie ma nic do

rzeczy ' A może Sonata b-moll zawiera coś specyficznie narodowego, polskiego?

Chomiński nic o tym nie mówi' Na kruchym więc fundamencie stawia Chopinowi
muzykologiczny pomnik.

Naľodową drogę wskazywali kompozytorowi jego przyjaciele i znajomi:

,,obyś tylko ciągle miď na uwadze: narodowość, naľodowość i jeszcze raz

narodowość'' - napominał Chopina Stefan Witwicki. ,,JeSt to prawie czcze

słowo dla pospolitych pisarzóq ale nie dla takiego jak Twój talentu. Jest ojczysta
melodia jak klima ojczyste"'?.

' Jest to ĺozszerzona wersja referatu wygłoszonego 29 listopada 1995 r w Zamłu Króle_

wskim w'warszawie podczas XXV ogó]nopolskie.j Konferencji Muzykologicznej pt',,Muzyka
polska w okresie zaboÍów''.

l Józef Michal chomiĺiski'. Sonaty Cllopün' Kraków 1960 s. ]37.
Ż Koľespondencja Fryderyka Chopina' Z€brał i oprac' Bronisław E' sydow. T' l warszawa

1955 s' 179 (list 82' z 6 VlI l831, waÍszawa).
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W czym wyrażają się duch, istota lub charakter danego narodu? Przede
wszystkim w jego języku, w jego mowie. Co do tego panuje na ogół zgoda,
także i co do tego' że głównie dzięki językowi wokalna muzyka jednego narodu
daje się odróżnić od muzyki innego narodu. Mieczysław Tomaszewski' na
pľzykład, wymieniając media, ,,poprzez które w muzyce wyrażała się dotychczas
kategoria narodowości w sposób jakoś szczegőlnte dobitny i ewidentny (niekiedy
aż dek1aratywny)'', stawia na pierwszym miejscu język narodowyr' Czy zatem
język ma wpływ na kształtowanie się muzyki danego narodu? Czy melodyka
i rytmika mowy może wpĘnąć na melodykę i rytmikę muzyki?

ZasÍanawiała się już nad tym Zofia Lissa:

,ľażnym kryteńum stylu narodowego w muzyce - pisala - dotąd ĺiedostatecznie
podkľeślanym, jest Żwiązek pomiędzy typem molodyki w muzyce a melodyką danego mó w io -

3 Mieczysław Tomaszewski| Kategoria narutlowości i jej muzrcllct ekspresja' ',Ruch
MuzycŻny'' 1985 nÍ 6 s. 3-5, przedruk w: oskaľ Kolberg. Prekuľsor antťopolo?ii kultury. Re^'

Ludwjk Bielawski, Katarzyna Dadak-Kozicka, Krystyna Lesień-Płachecka' waÍszawa l995'
Po II wojnie światowej pÍoblcm kategorii polskiej muzykj narodowej podejmowali także

w ľozmaitych koĺtekstach i ujęciach - m.in.; Adolf Chybiński: Zagadnienia uadycji narodowych
muzyki polskiej ' ''Muzyka'' 1951 nĺ 1 s' 3-7; Tadeusz Strumiłło: Zródła i początki ronxantyanu

w ĺnuzyce pokkiej. Kĺaków 1956; Karol Hławiczka: Ze sttłdiów nąd srylem polskim ýý muzyce.

',Muzyka'' 1960 nr 4 s - 43-69', zorla Ljssa'' Rozýłążania o styLu narodowjtn ýý muzyce na materiale
twóľczości K. SUmanowskiego' 'łl Z życicl i ĺwórczości Karola Szynnnowskiego. Kĺaków 1960

s' ''l_-:72', Lejzd Problem pokkiego stylu naľodowego w twóľczości Cho1łlna' \'ĺ: tejż'ę| Studia nad
tývórczością Fľyderyka Chopina' Kĺaków 1970; Hieronim FeichL Pieĺwszy okľes naľoclowego slyĺu
w mułce stąľopolsklej' ,,Poradnik MÚzyczny" 7966 ĺĺ ''l/8 s. 3-5; Ludwik Bielawski: R}'tt''łí7
pokkich pieśni ludowych. Kĺaków 1970; Elżbieta Dziębowska: Histoťią muzyki polskiej a Po'
wszechna historia nuzyki' ,'Mllzyka" t971 nr 3 s' 43-48; ĹąŻe: o polskiej szkole naľodowej 

"\N:Szkrce o kültuŕze muzJcznej XIX w Red. Zoťĺa chechlińska' warszawa 1971 ; Mirosław PeÍzj U'ýasi
o treścl pojęcia ,,muzyka polska". ,,Muzykď' I9'1I N 3 s.23-26i tegot KoncePcja hisťorii muzrki
pokkiej jako dyscypliny naukowej ' W'. Z za4adnielí mut1kologii wspóĺczesnej' Wa.szawa 1978;

Zofla stęszewska: Polonika w źródłnch niemieckich i w wólczości kompozytolów niemieckich otl
XVI do pocz. XVIII w. ,,Ml]zyka" 19'ĺ'1 ĺr 3 s.86-98; tejże| Z zagadnień l''sztattowat1ia się stylu

narodowego w nĺuzyce polskiej XvI XVIII wieku. ',Muzyka" 1979 nr 4 s' 71 82: KataÍzyna
Morawska: Pľzycz)l,'ek do analizy pojęcia nuz\,ki polskiej' ',Mllzyka" 1979 nr 4 s' 55 63: zoťla
Chech]iÍiska| Z problemaĄ,ki bada,i nad fiuz!]ą Polsk Xn wieku' ,,Muzyka'' i 979 ĺr 4 s. 83-91;
Anna Czckanowska: D o dyskusji o styĺu lnrodov,ym' ,,Mlzyka" l990 nĺ 1 s. 3-I1; tejze: Stuĺlien
zu]n Nationalstil der poLĺlischen Musik' ''Kölner Beiträge zur Musikfolschung" 163 RegensbuÍg
1990; Lucjan cieślak: U źródeĺ nurtu nalodovýe1o |ý hluzyce Polskiej.\N: Prace specjalne [Akade-
mii Muzrcznej w Łotlzi]' Łódź 1990:. tegoż| Pieśni polir1czne oświecenia - dokulnent mało aLany.

',Acta Universitatis Lodziensis" l99\ zoía He]ÍÍl^ . DyLemat fiuzyki polskiej XX wieku stJ!
naľodowy czy waľĺości uniweľsalne-'9,ĺ: Dziedzictwo europejskie a Polska kultuľa muzrczna w do-
bie przemialu studia pod red. Anny czekanowskiej' Kraków 1995; Magda|enaDziaďek| E|ýoLucją

koncepcji muryki narodowej od Romantyanu do Młodej Polski. fReferat wygłoszony na ogólnopol-
skiej Konfeľencji Muzykologicznej ,Muzyka polska w epoce zaboíów'', wa.szawa 1995' maĹeriďy

z konferencii w dÍukul'
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MELOS POLSKI U CHOPINA

n ego języka ĺaĺodo\łego' wystarczy zestawić i poÍównać deklamacyjny, dramatyczny recytatyw

wagnera i Musorgskiego, Janačka i Debussy'ego ['..]. wiadomo' Źe melodyka kaĺtylenowa czy

Íigüŕacyjna, a zwlaszcza melodyka utworów instÍumentalnych' daleko odchodzi od tamtych

powiązar1 geneľycznych' Narodowa chaÍakterystyka męlodyki dotyczy raczej melodyki wokalnej,

a wię. utwolów organicznie związaĺĺych z tękstem słownym i w nich właśnie krytenum wyrazu

naÍodo'wego sprowadza się w pewnym stopniu do twó'czego pÍzeLworzęnia intonacji mowy"a.

Jeśli język, jeśli żywa mowa wpływa na muzykę danego narodu, czyni to

plzede wszystkim w pieśni. Pieśń jest wszakże gatunkiem, w którym jęZyk

- poprzez tekst słowny - pÍzejaw|^ bezpośrednio swoją obecność, więc
i oddziaływa w jakiejś mieÍze na melodię i rytm muzyki. Nazywana pĺzez
starożytnych Greków me l o s e m, jest pieśń dla muzyki danego narodu najistot-

niejsza. To w niej, w pieśni słychać melodię, melos naľodowego języka' To

w pierwszej kolejności pieśń pozwala odróżnlać muzykę jednego narodu od

muzyki innego narodu.
W 1821 r. pytał Karol 

'Kurpiński: ,,Co stanowi muzykalną literaturę

narodową?''. I odpowiadał: ,,Śpiew: bo się łączy z mową ojczystą i w niej

nabiera rysów charakteryczno narodowych. Inszy jest dŹwięk mowy Włoskiej,
inszy Francuzkiej, inszy Niemieckiej, inszy Polskiej: a kaĺŻdy zgłęblający cn1e

[...] że ta ľóżnica dŹwięku mocno wpływa na expresją w śpiewaniu''s.

Pieśń jest pielwotniejsza od innych, pozawokalnych ga[rnków. Musiała
przeto w jakiś sposób wpływać na muzykę instrumentalną, oderwaną od języka,

pozbawioną słów, opaľtą na samej gÍZe dźw\ękőw. Jeśli więc język wpływał
w jakiejś mlerze - poprzez melodykę i rytmikę mowy - na melodię i rytm
pieśni, to z kolei pieśń wpływała w jakimś stopniu na ľeSZtę muzyki. w jaki
sposób wpływała pieśń na resztę muzyki narodowej?

Jest w muzyce polskiej dział śpiewów narodowych, tzw. pieśni
bogoojczyźnianych, poprzez które naľód wyrażał miłość do ojczyzny

i Boga, do Íych zaĹem wartości, których broniliśmy kiedyś nade wszystkoú.

n 
ZoÍ\u Lis.u' ProbLemy polskiego stylu narodowego w wórczości ChoPina'' Jw-,s' 18'

5 Karol KuĘiński| odpowiedź Panu G' na uwcl1i umieszczone w aązecie Literackiej"'

,,'Iygodnik Muzyczny'' |82l Í|Í'7 '6 Pĺzymiotnik ,,bogoojczyźniany'' plóbowano w minionym okresie zdozawuować' włodzĹ
ttricĺz S okorski ogłasz ał ([hasłol| B ołoojcłźnialry. '\łl: S townik j ęzyka po Iskie go. Red. \N ' Dorosze-

wski. warszawa 1958 68 t. 7i poÍ' teL Sztuka w \ýalce o socjaliull. Waľszawa 1950): ,,Mlłość do

kťäju naszogo pokolenia, pokolcnia ępoki socjalizmu mierzymy nic nacjonalistyczną fraŻeologią

i bogoojczyźnianym bełkotem agentów impeÍializmu, lęcz ilością zbudowanych fabryk i moslów,

domów i miast, Íozmachem naszych osiągnięć kulturalnych i aÍtystycznych, szczęścicm naszego

ludu''' Nie wiadomo, czy autoÍowi chodzlło o miłość pokolenia do kÍaju' czy do kaju poko]enia
(k(óÍego kÍaju?); w Ę klasycznej nowomowie są jeszcze obecnc - chyba nie w pełnĺ sobie przez

ilLltoÍa uświadamlane - Íelikty monarchicznego, protokcjonalnego pluÍalls maiestatis: ,,szczęście
naszeso ludu".
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Bujny rozkwit tych pieśni trwał mniej więcej od połowy XVIII w do końca
następnego sh'rlecia' a więc w okresie zagrożenia i pőźniej utraty naszej
niepodległości.

Polskie śpiewy narodowe to pieśni, piosnki i piosenki - półludowe,
półprofesjonalne. Nie zawsze znany jest autor ich słów, jeszcze Ízadziej -twórca melodii, znane sązaÍo powszechnie one Same' Spiewanoje po domach,
w kościołach, w sytuacjach prywatnych i oficjalnych' sobie i swoim dzĺeciom,
dla umocnienia wiaľy i więzi'.

Spotyka się przede wszystkim - w drukach ulotnych i w licznych
śpiewnikach - tak zwane małe teksty słowno-muzyczne tych pieśni (według
terminologii zaproponowanej przez Michała Bristigera8l. z Zapisem tekstu
i melodii pieśni bez akompaniamentu. Nieliczne opracowania pieśni z akom-
paniamentem instľumentalnym, bądź opracowania na zespoły chóľalne mają
zazwyczaj znaczenie wtórne, nie noszą etykietki oryginału. Polskie śpiewy
narodowe z zasady są jednogłosowe, łatwe do opanowania i rozpoznania.
Często bowiem występują w nich (w półkadencjach na końcu zdań mlzycz-
nych, a zwłaszcza w kadencjach na końcu okresu) podobne zwroÍy melodycz-
no-ľytmicZno-metrycZne. owe klauzule kadencyjne występują zaľówno w śpie-
wach dwumiaľowych, nawiązujących do krakowiaków' jak i w śpiewach
trójmiarowych, nawiązujących do mazurków i polonezów'

w tekstach tych pieśni niezwykle często przewija się wątek ojczyzny,
patriotyzmu i dumy narodowej, na przykład: ,,Dan'aż moja dana, Ojczyzno
kochana'', ,,Byleś, Polsko, wolną była, chętnie zniosę blizny' niech w krwi zdľoju
pĘnie siła, wszak to dla ojczyzny'', ,,Na Wawel, na Wawel, Krakowiaku żwawy,
podumaj, potęsknlj nad pomnikiem sławy'', ,,Pamiętaj żeś Polka, że to za kÍaJ
walka, niepodległość Polski to twoja rywalka'', ,,Nie było, nie było, Polsko'
dobľze tobie, wszystko się przyśniło, a twa dziatwa w grobie", ,,Jeszcze Polska
nie zgiĺlęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzieJa, szablą odbierzemy.
Maĺsz, maľsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski! Za Íwokn przewodem
złączym s\ę z narodem'', ,,Podnieś rękę' Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłzi' '

Przedostatni dźwięk tych śpiewóq oznaczany tu symbolem (P)' jest zawsze
akcentowany, wypada bowiem na mocną część taktu, na ogół na gómą sekundę
ton d, którą poprzedza zazulyczaj dźwięk prowadzący (A); dźwięk ostatni (U)'
którym z reguły jest tonika (w półkadencjach także Itr lub V stopień skďi)' wypada
ĺa słabą część taktu' Mamy więc do czynienia Z tak Zwaną końcówką żeńską,
taką samą, jaka pojawia się z zasady w polonezie. Skąd się wzięła żeńska końcówka
w polskich śpiewach narodowych i w polonezach? Czyżby z języka?

' Poĺ: Wacław Panek: Polski śpiewnik narodowy' Poznań 1996.
8 Michď Bristiger: Związki muzJki ze słowem' Z zagadnień analĄ nuzycznej. Kĺaków 1986

s. 21.
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i ń'e szka-lo mię dŻy na m'

\' a) Dalej, bracia, bierzm, kosJ;b) Siedzi Krąkus Pod' d.rzew cieniem', c) Na WaýýeI,

ną Wąweľ, d) B),waj' dziewczę, zdrowei e) Leci liście z dlzewa; Đ Mazurek Dąbľow'
skiego; g) Śliczna Panie'ła (na podobną nutę śpiewano pieśni Ĺ€ci liście z drzewa'
l Polak nie sługa); h) ko|ęda Lulajże, Jezu iu; i) kol'ęda-polonez Bó8 sic ĺodzĹ

Współczesną polszczyznę charakteľyzuje paľoksytoneza wyÍazowa, czyli
występowanie - na przedostatniej sylabie wyÍazl] - Stałego akcentu, zwanego

paroksytonem lub penultimą. Akcent we współczesnej po\szczyźnie jest dyna-

miczny, polega na mocniejszym wymówieniu sylaby. Zanikło występuJące

w jęZyku prasłowiańSkim zjawisko iloczasu , czyli Íőżnicowar'ia sylab na długie

i kľótkie. Jeśli występują iloczas i akcent meliczny (polegający na Zmianie

wysokości wymawianej sylaby), to tylko w funkcji ekspľesywnej; stanowią one

wyraz pĺawdziwej lub udawanej emocji mówiącego (na przykład doľosłego

zwraca1ącego się z przesadną ekspľesja do dziecka)'
Akcent podlegał w dziejach naszego jęZyka pľzeobrażeniom. Halina Turska

wyrőŻnla cztery Stadia rozwojowe akcennracji polskiej: mniej więcej do XII w.

akcent był ruchomy i swobodny, w wiekach XII-XV ptzeobraził się w akcent

' Por.: Potskíe l.alędy i pastorałki"Ý'ĺybĺała i opracowała Anna Szweykowska. KÍakó\Ý 1985

s. 185.
86
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nieruchomy, inicjalny i Zestrojowy, do schyłku XVII w. był akcentem nierucho-
mym, paroksytonicznym i zestrojowym, i wreszcie od początków XVIII w. jest
akcentem nieruchomym, paroksytonicznym i wyrazowym (z funkcją demarka-
cyjną, sygnalizującą, że zgłoska poakcentowa jeSt zgłoską ostatnią w wyrazie)l0'
Występuje Zastanawiająca zbieżność: polskie pieśni narodowe zaczęły rozkwitać
u schyłku tego samego stulecia' w któĺym krzepła obowiąĄąca obecnie
akcentuacja polska. Czy ustalające się w początkach XVIII w' zasady nowej
akcentuacji znalazły jakieś odzwierciedlenie w pieśniach narodowych powsta_
jących pod koniec tego wieku?

Polska pieśń ludowa i wyrosłe z niej śpiewy narodowe obfinrją W trans-
akcentacje, czy1i przesunięcia akcentu z sylaby akcentowanej na nieakcentowaną.
Spiewamy: ,,W m'uľowanej p'iwnicy t'ańcowali zb'ójnicy'', Zamiast zgodnie
z przyjętą akcennracją: ,,W muľow'anej piwn'icy tańcow'ali zbójn'icy'' ' Prze-
sunięcia akcentu zachodzą wtedy' gdy nad słowami góruje muzyka, gdy słowa
są jej tokowi podporządkowane. Transakcentacją w polskiej pieśni ludowej nie
naleŹy się goľszyć, transakcentacja dodaje jej wdzięku. Podobnie jak śpiewom
naľodowymll.

Są jednak w tych śpiewach miejsca, w których transakcentacja się prawie
nigdy nie pojawia. To z reguły kadencje, a ściślej - w wypadku śpiewów
jednogłosowych 

- klauzule kadencyjne. Na zakończenie muzycznych zdań lub
okresów przypada ostatnie słowo strofki lub całego wieľsza. Zgodności akcen-
tuacyjnej wymaga tu właściwy dla tych śpiewów patos, a śpiewy łatwo go mogą
utĺacić, kiedy na samym końcu przestają być patetyczne (podobnej prawidło-
wości podlega dramat: kiedy się kończy happy endem, nie może być. przecieŻ
nazwany tľagedią).

W śpiewach narodowych penultima ostatniego wyrazu jest z pietyzmem
podkreślana, choćby popľzednio panowało w tym względzie akcentuacyjne
bezhołowie (śpiewamy na przykład: ,,Za two'im przewodem, złączym st'ę" , aIe
Już na końcu popľawnie: ,,z nar'odem'')' Podkĺeślaniu penultimy ostatniego
wyrazl słllżą różnorodne środki muzyczne:

'' Ha]ina Turska: Za 8adnienie miejscą akcentu w jęzJku pokk n ',Pamiętnik LiteÍacki" 1950
zesz' 2., s' 43!-168' Po bez úała półwieczu od czasu opublikowaĺl1a Lej rozprawy zanważyć
można nową, nasilającą się tendencję w zakresie a]<centuacji polskiej' Wmca, jak się wydaję, atcent
paÍoksytoniczny, zestÍojowy'

" Można by wysunąć hipotezę, Źe tÍansakcontacje, w ja}ie obfituje po]ska pieśń ludowa, są
reliktem dawnych systomów akcentuacyjnych paĺujących w st aÍopo]szczyźnie, bądź świadectwem
istnienia współcześnie w różnych Íegionach Po]ski systemów odmiennych od ogólnie obowiąZują-
cego' Na przykład akcent górali podhalańskich jest inicjalny, padający na pierwszą zgłoskę wyÍazu,
podobniejak akcent w języku czesklm' Z tego punktu widzenia w pieśnl ,,W m'urowanej p,iwnicy
t'ańcowali zb'ójnicy'' transakcentacji by zatem nie było' lecz byłaby akcontacja Zgodna z przyjętą
w tvm Íeslorue.

12
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MELOS POLSKI U CHOPINA

- umiejscawianie penultimy na mocnej części takfu, co wyklucza trans-

akcentację,

- umiejscawianie penultimy - w stosunku do antepenultimy ulokowanoj
zazwyczaj na VII stopniu i ultimy ulokowanej zawsze na tonice - na dźwiękach
wyższych, najczęściej na II stopniu skali, przez co nabiera ona charakteru
akcentu melicznego, i wreszcie

-.._ hamowanie ruchu na penultimie (trwa ona Z leguły dfużej niż poprze-
dzaj4cy ją dźwięk), przez co powstaje zjawisko iloczasu.

WykształcĘ się zatem w zakończeniach polskich pieśni naĺodowych stereo-

Ĺypowe Zwroty melodyczno-rytmi czno-mettyczĺ'e, uwydatniające penultimę, czyli
przedostatnią, akcentowaną sylabę ostatniego słowa. Zwrotom takim pozwolę sobie

nadać nazwę kadencj i po1skiej ' W opracowaniach aĺtystycznych (wielogło-

sowych) kadencje śpiewów narodowych zyskują ponadto wymiar harmoniczny.

Za doskonałą postać kadencji polskiej można lznać taką, w które] t|zy

ostatnie sylaby - antepenultima A, penultima P i ultima U są:

a) pod względem metrycznym: U L U, to znaczy A jest nieakcentowana,

P akcentowana, U - nieakcentowana (lub akcentowana słabiej niŹ P);

b) pod względem rytmicznym: A < P > U (< krótsza, ž dłuższa lub równa);

c) pod względem melicznym: VII - II - I stopień;

d) pod względem harmonicznym: D-D-T(lubD TD - T)'
Przyjmijmy jeszcze, że mocna i słabsze postaci kadencji polskiej to takie'

które od doskonaĘ odbiegają jednym lub większą liczbą elementów, ale

zachowują przynajmniej model metryczny z akcentowaną penultimą.

Dużo wspólnego z kađencją polską ma kadencja polonezowa (por. przykład

1i). Charakteryzuje się ona również żeńską końcówką, to znaczy ultimą (ostatnim

dŹwiękiem) na słabej, trzeciej częśc\ taktu. Różni ją od kadencji polskiej tylko

słabsza penultima, wypadająca nie na pierwszej, mocnej części taktu, lecz na

drr:gíej, słabszej. Jednakże ze względu na charakterystyczne w kadencji polo-

nezowej rozdľobnienie rytmiczne gľupy początkowej - dłuższa z ľeguły
penultima nabiera cech akcentu iloczasowego, rytmlcznego.

AP U

*Ěl*+HI
n n/'Fn\ ŕF

:

i

. Aľ U
Ôx../ l l l] llĺ'Żffi

2' a) schemat kadencji po]skiej doskonałej; b) schemat kadencji polonezoweJ.
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Fine

3. F' chopin: Polonez B-duľ op"l) nr 2 L. 5Ż.

Podobieństwo kadencji polonezowej do kadencji polskiej (eśli nie wyraŹne
pokrewieństwo obu) przemawiałoby za wokďnym rodowodem poloneza lub
przynajmniej za tym, że temu najbaľdziej polskiemu tańcowi towarzyszył był
dawniej śpiew''.

Kadencja polska, będąca sformalizowanym odzwierciedleniem pewnej chaĺak-
terystycznej cechy melosu polskiego (melodyki mowy polskrej), może być
oczywiście spotykana w muzyce innych narodów i w twórczości obcych
kompozytorów. Ka:żdy bowiem utwór oParty na systemie dur-moll, wykazujący
budowę okresową, kończy się albo kadencją Źeńską na słabej części taktu, albo
męską na mocnej. Tertium non datur. Kadencja polska jest Zaś tylko szczególnym
przypadkiem kadencji żeńskiej ' Nigdzie indzĘ wszakże nie występuje ona tak
często, jak właśnie w polskich śpiewach narodowych, których bujny rozkwit
rozpoczął się w 2. połowie XVItr w. í Írwał przez cały wiek następny. czy

KRZYSZTOF BILICA

W typowych kadencjach polonezowych zachowany jest też rysunek
meliczny kadencji polskiej, z charakÍerystycznym, poprzedzającym ją skokiem
seksty małej lub kwinty zmniejszonej w dół na wypadający na antepenultimie
dŹwięk prowadzący.

'' Na charakterystyczne zakończenie zdań muzycznych, naŻwane przeze mnie kadencją pol-

ską, zwĺacali już uwagę niektórzy muzykolodzy polscy' lerzy Gabryś, analizując Pieśń HaÍisa
kompozycji Jana Nepomucena Kaszewskiego, konstatuje: ,,Wszystkie czterotaktowe zdania rozpo-

czynają się p.zedtaktem (l lub 2 ósemkami) i kończą się na słabej części takfu krokiem opadającym
z akcentowanej sekundy na pryÍnę' zakoÍicrcnia te w niektórych wypadkach, jŃ na pÍZykład

w drugim czteÍotakcie śpiewu, posiadają chaÍakterystyczny rysunek melodii biegnącej od piątego

stopnia gamy w góÍę do dźwięku prowadzącego, po czym następuje opóźnięnie prymy. Na zakoń-
czenia tcgo rodzaju zwróciłem.już uwagę pÍzy oÍnawjanin sPiewów historycznJch, wskazawszy na

ich związki Ż kadencjami poloneza'' (JeÍzy Gabryś: Początki polskiej pieśni soloývej w ĺatach
] 800- 1830' 'w: Z dziejó,'ý Polskiej pieśni solowej. Ktaków 1960 s' l64) '

Do podobnych spostÍzeżeń doszedł równiez Mieczyslaw Tomaszewsk, któÍy wyodrębnioną
w swych analizôch kadencję nazwał kadenc.ją saÍmacką (wg relacji ustnoj autora). Niestety, dotąd

nie opublikował on swych spostrzeżeń'

T4



sk
)m

tle

ne
ub
)ył

k-
yć
ch
py
bo
/m
tak

lý1t

'.zy

rol

'isa
po-
ym
ład
)go
oń-
na

]ną
tąd

MELOS POLSKI U CHOPINA

kadencja polska pojawia się też w muzyce Fryderyka Chopina' którego życie
przypadło na jeden z okľesów tej epoki?

Penultimą zajmował się w swej Rozprawie o metryczności i rytmiczności
języka polskiego Józef Elsner, główny nauczyciel Chopina' Jest wielce pľawdo-
podobne, że Chopin czyĺał 1ego Rozprawę, wydaną w 1818 r i pomyślaną wtedy
jako część pierwsza zamierzonego większego dzieła' Z jej głównymi tezami
zapoznał się był jeszcze w okĺesie warszawskich studiów (w latach 1826 29)
w Szkole Głównej Muzyki Kĺólewskiego Uniwersytetu warszawskiego. w każ-
dym razie o Rozprawie dobrze wiedział. o ukończeniu prac nad całością dzieła
i o fiasku wydania całości donosił Elsner Chopinowi w liście z dnia ]3 XI
I83Ż:

',moję dzieło o MetÍyonomii i Rytmiczności języka po]skiego w tfzcch tomach (w którym
mieści się ÍozpÍawa, po części tobie znana, o Melodii) jest już ukończone; Iecz teÍaz nie możę

być wydalre, bo w nim opÍócz tendencji muzycznej największą gra ĺolę narodowość [podkĺ
K. B'l {co się samo pÍzez się ĺozumie)''I]'

W opublikowanym niedawno przez Krystynę Kobylańską liście Elsnera do
Chopina (z 11[]] maja 1843 r) ten pierwszy zawiadamia adľesata o przesłaniu
mu - wraz Z listem - kopii ''przedmowy 

do oddziału drugiego Części drugiey
Rozpľawy [...] o Metryczności i Rytmiczności Języka polskiego'', z czym wląże
następującą prośbę:

,'Przedmową do pieÍýszego oddziału Części drugiey wraz tz) zasadam1 głownyrni Pĺozodyi
Języka polskiego ma (ile pamiętam) międ7ry innemi Poeta Zalcwski LakŻe Żyjący teraz w ParyŻu

albo w Francyi -jał iJaś:[nie] oświe|Ĺcony] xiąże Adam czaÍtoryski, któremu dzieio to mlałem

zaszczyt oltarcwać posiada iuż caly oddział pieĺwszy części drugiey ĺozprawy tey. teÍaz znacznio
powiększony' i Zupďnie poprawiony - iednym słowem cďe to dziđo iuż od 9 lat lezy u mnie

gotowe do wydania. Życzyłhym, gdyby to bydź mogło bez iakiego bądŹ uszczeĺbku, żebyś Íaczył

o tem uýiadomić Xięcia, iako też dałbyś Mu do przeyzenia [sic], ido czytania, co ci teraz

posełam'''a.

Elsner zdawał sobie dobŤZe Sprawę z mnzyczne9o znaczenia penultimy
w polszczyźnie' ,'Forma języka - pisał pÍzyczynę prawa penultimy zawie-
Íająca, w żaden sposób uszkodzoną być nie może, przez nią bowiem język
polski jako polski między słowialiskimi się znamionuje''r5. Uważał, że nasza
muzyka wokalna może się znakomicie obejść bez tekstów poetyckich zawieľa-
jących rymy męskie.

" Korespondencja Ftyderyka Chopina.lw., t. I s. 220 (list 108. z 13 listopada 1832, Warszawa)

'* Fryderyk Chopin' Miscelĺanea inedita' Zebrała i opracowďa Krystyna Kobylańska' ,,Ruch
Mozyczny" |996 nr 2Ż s. 3I-33.

15 JózefElsneĺ: Ror pľawa o fielryczności i ryonic7llości języka polskiego, szczególniej o wieľ
sxach polskich we wzgLędzie lnuzyczą,m [..'], w Drukami S' Dąbrowskiego''Naĺszawa 18l8 [s' n]b'].
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,,leżeli jeszcze (co każdemu kompozytorowi jest wjadomo) zwazymy - pÍzekonywał - że
ani we względzie melodyjnym ostatnia nuta, ani we względzie ha.monijnyln oslatni akord ĺie
są jeszcze tym, co zakończenie muzykalnej Íiazy albo szyku akordów stanowić może, ale Że je
racze] pÍŻedostatnia przynajmniej nuta aibo przedostatni akord lpodkr' K- B.]
oznaczyć i uzupďnić muszą, w ten czas i ta nieodzownie ufzymywana konieczność męskich
zakońc7'e(\ tym prędzej zniknie''ro.

Poglądy Elsnera zľeferowała celnie Mieczysława Demska-Trębacz:

,,Tak więc muzycy polscy Ĺpokolenia Karola Lipińskiego] skłonni byli uznać właściwości
muzyczĺe języka nalodowego' z Lego ýłzłlęd! JóZef ElsneÍ dokonał analizy zjawisk
.ytmicznych i melodyczĺych, typowych dla języka polskiego' w wyniku której następnie
wprowadził <prawo penultimy> czyli postulat wyłączności rytmów z końcówką żeńską, jako
zgodr.ych z akcentem polskim na przedostatniej sylabie. Frapował go fakt' iż taką właśnie postać
rytmic7ną ma polonez i wiele polskich pieśni ludowych oraz kościclnych'']7'

Zdawał sobie dobrze spľawę także Chopin, jak baľdzo potľZebna jesĹ

w kompozytoĺskim ľzemiośle znajomość pľozodii' Skaľżył się w 1831 ľ.

Tynrsowi Woyciechowskemu na Wojciecha Sowińskiego:

,'A czym mi [on] najwiacej kńłi psuje, to zbioÍem swoich kaÍczemnych, bez sensu, najgorzcj
akompaniowanych, bez najmniejszej znajomości haÍmonii i proŻodii układanych śpiewek z zakoń-
czen1ami ko ntÍeda nsowymi [podkĹ K' B'] - któIe on zbioÍem polskich pieśni nazywa'
wiesz, ile chciałem czuć j po części doszedłem do ucŻucia naszej narodowe'; muzyki"|8.

Kompozytol tedy pojmował odrębność polskiej muzyki naľodowej, czuł jej
istotę, jej ducha. Czy zdawał sobie jasno spfawę, że duch ów przenika w jakiejś
mierze do muzyki narodowej z języka, 1ub - inaczej - że język wpĘwa
w pewnym stopniu na muzykę naľodową? Tego dowieść oczywiście níe możnal9.
Postaram się za to wykazać., jak znacząco liczne są w muzyce Chopina ślady

17 Mieczysława Dem ska''rÍębacz: M uzyką polska w poszukiwaniu luĺ\zkiej i narodowej tożsa-
mości' '\NaÍszaýła 1995 (wydanie własne autoÍki); poĹ tezi Muz)ka i 

'?.7rál. 
wybóĺ tekstów i opÍa-

cowanie Mieczysława Demska-TÍębacz. warszawa 1991 Akadęmia Muzyczna im' F. Chopina
w warszawie (na pÍawach skryptu)'

'" Kolzqlondencja Frytleryka Chopina' Jw., t' Is' 210 (list94.z 25 XlI 1831' Pa-ryż). Por' teŹ
plzyp ' Ż1 '19 Można jedynie pĺzypuszczać, ze bliska znajomość Z samuelem Bogumiłem Lindeú, rekto
rem ]iceum, a zarazem sąsiadem Íodziny Chopina w pa}acu Kazimierzowskim, zaowocowała po-
znanleln przez młodego Fryderyka któÍejś z teoril upatľujących w języku jeśli nic przyczynę po-
wstania muzyki, to przynajmniej pĺzyczynę jej kształtowania' W paŹdzierniku 1826 Ĺ oplsywał
chopin Janowi Biaľobłockiemu swoje dopiero co roŻpoczęte studia w szkole Głównej Muzyki|
,,sfucham Brodzińskięgo' Bentkowskiego iinnych' w jakimkolwiek związku będących
obiektów z muZyką [podkr' K' B']'' ('(ores2ondencja Fryderyka ChoPiną' lýł., t. 1s.73, list
30. z,,2 listop' lpaździemika l826]'', Warszawa).
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MELOS POLSKI U CHOPINA

oddziaływania języka, występujące pod postacią kadencji polskiej przejętej

z pieśni naĺodowej. Na poparcie mojej tezy podam przykłady zaczeÍpnlęte
z twórczości kompozytora: z niektórych jego pieśni, zawierających kadencjo
polską' z lĺlrga Es-dur, będącego fortepianowym opracowaniem pierwotnej

wersji melodycznej hymnu Boże, coś Polskę, ze Scheľza h-moll zawieĄącego
cytat melodii ko|ęÄy Lulnjże, Jezuniu, í - w końcu - z wybranych utwoľów
ínstrumentalnych, w których wprawdzie nie ma już żadnych bezpośrednich

odniesień do narodowych śpiewów' a1e pojawia się charakterystyczna dla tych

śpiewów kadencja polska.

Pieśni

Zac|lowało się szczęśliwie dziewiętnaście pieśni Chopina. Zaledwie trzy

z n\ch (Hulanka, Śltczny chłopiec, Wojĺlk) zostały skomponowane do wierszy

z rymami męskimi. Te trzy pieśni - s1łą ĺzeczy - koítczą się kadencjami
męskimi, na mocnej części taktu, a mimo to zachowują przynajmniej melodyczny
kontur kadencji polskiej. W pozostałych szesnashr pieśniach występują kadencje

polskie: słabsze lub mocniejsze, a często Íeż doskonałe.

4. Żjczeníe' t 5'7-58 kadencja polska doskonďa melicznie, słabsza rytrnicznie (A = P)'

5' Wiosna, t' 55-56; kadencja żęńska odbiegająca me]icznie od modelu kadencji

polskiej, zachowująca jednak akcentowaną P

6' smuttÚ rzeką, t' 9G-92: kadencja polska słabsza melicznie, mocna rytmlcznle;
ciekawy pľzy}cad lokowania gÍupy P na melizmacie (u Chopina spotykany częściej).

w pta-szka Żmie _ nlć

1l
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wszę - dzie Śe ŕce Ż8U _ bi

1' Gdzie lubi..-' t. Ż3-Ż4| kadencj^ polska doskonała melicznie i rytmicznie'

AP U A

8' Precz z moich ocztł''', t. Ż3-24 i 5l-52: pieíwsza kadencja polska słabsza

melicznie, za to mocniejsza rytmicznie, druga - mocna melicznie, słabsza rytmicz_
nie(A=P=U).

PA U

czy im do _ brŻe wświe ' cle?

9' Poseĺ' L' 83-84| kadencja Źeńska, odbiegająca melicznie od modelu kaden(]i
polskiej, zachowująca jednak akcentowaną gÍupę P (III J II na melizmacie).

ÁP U

Ża po - Ďnie_ni bę - - - - dą

L0. Melodia, t. 41- 45| kadencja polska doskonała z zachowalym nar'et skokiem
seksty małęj na A; ciekawy przypadek podkeślenia P dfugim melizmatem'

11. Dwojaki koniec, t' 47- -48; kadencja zeńska' odbiega.jąca melicznie od modelu
kadencji polskiej, zachowująca jednak akcentowáną P

Iz' Moja Pieszczotka, L. 28-29 i'76-J'7| pieĺwsza kadencja polska słabsza melĹ
cznie (A = II, a nie VII stopień), druga doskonďa melicznje, słabsza rytmicznie
(A=P=U).

UA

UPAPA

pa - mtęć dle po s]u cha pá ' n'ęĆ Po - ďo cŻy

bie- le - ją na wŚze stÍo - ny
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\3' Nie ma cze|o trzeba, t' 56-61: kadencja żeńska, odbiegająca melicznie od

modelu kadęncji polskiej, zachowująca jednak mocno zaakcenlowaną P; duża wal-
tość rytmiczna^grupy P (na długlm melizmacie) powoduje lokalną zmianę nominal-

nego metrum; na Íealne i; U wypada więc na ostatnią, słabą część taktu.

MELOS POLSKI U CHOPINA

Pró- żno pie rścicd dá teĎ

14' Pietścień' t. 47---48: kadencja polska słabsza melicznie i rytmícznre'

AP

le-cisz ru Po blo niu

I5. Narzeczony, L' 19-22: kadenc]a Żeńska (jak y przykł. 13)'

|6' Piosnka lilewską, t' 43'. kadencja polska słabsza męlicznie (A = III, a nie vII
stopleń), mocniejsza Íytmicznie (A < P > U), poprawna metrycznie: P jest uloko-
wana na trzecięj, mocnej części taktu'

U

wy jdŻiePol- skä ca _ la, cá _ la

I7 ' Leci tiście z drzewa, ĺ- 49-50: klasyczna kadencja polska doskonďa, zacho-

wująca nawet chaÍakterystyczny skok kwinty zmnicjszoĺej na A, bllźniaczo podob-

na - mimo różnego metrüm - do kadencji polskiej Mazurka Dąbrowskiego.

8a- dam pĺ - ńtę_ ct

18' czaty, Í' 13-14: kadencja polska słabsza melicznie i rytmicznie'

Ż.o - sil się na glo
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bo nie ve so lo

],9. Dumką, t' 8: kadencja polska slabsza melicznie i rytmicznie.

Jak widać, większośó Chopinowskich pieśni zawiera kadencję polską, którą
charakteryĄą się - 

jak wykazałem uprzednio - polskie śpiewy narodowe.
Tymczasem Zofia Lissa sugeruje. że

,,z 19 pieśni [.'.] nielicŻne wykazują tylko pewne cechy polskiego stylu [.'']. ciekawe
kontynuuje autorka swój wywód - że niektóÍe z tych pieśni wykazują wyrtźĺe wpływy melodyki
u k r a i ń s k i c h pieśni ludowych ['..]. Te wpływy w pieśniach Chopina oÉz fakt, że w cďokształcie
doĺobku kompozytoĺa liryka wokďna Íep.ezentuje gatunek przypadkowy, stanowi po prostu
pozycję słabszą artystycznie, zadecydowały o tym, iź pieśni te, mimo pojawiających się tu niekiedy

rytmów mazurkowych (Hulanka, Pierścień' Moja pieszczotka), w słabszym stopniu posladają
oblicze narodowe"2o.

Autorka kwestionuje wartość artystyczną Chopinowskich pieśni oraz pod_
waża ich polski charaktel. Argumenty, które wysuwa, są nie do przyjęcia.
Przypadkowość gatunku nie może być wyznacznikiem jęgo wartości, Zaś

"" Zofia Lissa: Prcbĺemy'.. jw', s. 8l. Nďeży tu przy okazji záDwdŻyć' że fiIzykolodzy polscy
pÍze]awlali - szczególnie w okresie powojennym - skłonność do uzasadniania chalakteru nalo-
dowego muzyki Chopina zawa.tymi w niej wpływami muzyki ludowej (pół biedy' gdy szło o mu_
zykę polską, gorzej' gdy na pÍzykład - o ukaińską)' o takiej skłonności Śviadczą między
lnnymi wypowiedzi Lissy i przytoczona wcześniej wypowiedź chomińskiego doLycząca Sonaty
b-molĺ (zob. przyp. l). Tymczasem to, co ludowe, nie jest równoznaczne z tym' co nalodowe'
wyolbľzymianie roli ludowości w muzyce chopina (nie jej ĺegoýanie!) jest błędem' KlrlttrÍa
ludowa była chopinowi \ĺ,I g11)Ącia rzęczy duchowo obca' Kompozytor inteÍesował się nią ze
względu na jej egzotykę' Zapewne nie pÍzeszło mu przez myśl' by szukać w nie'; swych jedynych
duchowych korzeni' Muzyka Chopina nie czeÍp1e ýłyłącŻÍ\ie z muzyki ludowej. Przekonany był
o tym Karol szymanowski, kľóry udzie]ając wywiadu Je.zemu FÍeiheiterowi, powiedział: ,,muzyka
aŕtystyczna nie musi koniecznie czerpać z folkloru. charakter narodowy kompozytora nie polega
na cytatach folkloru, czego najwspanialszym dowodem jest twóÍczość choplna" (''Anĺena'' u Ka
rcla Seymanowskiego. w: KaÍol szymanowski: Pismą' T' l: Pisma muayczne. ZebÍ i opÍ' Kornel
Michďowskt' Kraków l984 s' 469)' Na szczęścię kolejne pokolenie muzykologów polskch zaczy-
na to dostrzegać. Mięczysław Tomaszewski pisze: ..Żywsze, niż się dawniej sądziło, okazuje się
zaintelesowanie chopina pieśnią powszechną (nazywaną wówcŻas .<śpięwami národowymi>); im-
prowizował, włączał do fantazji, cytował kolędy (Luląjk Jezüniu), pieśĺl ĺaĺodowe (Jeszcze PoI-
sk{1), zoirneÍsk|e (Tam ha bloniu), poýłstaícze (Wionąĺ wialľ bło7i)' miłosne (Już miesiąc zaszedł),
modne kuplety (Swiat srogi' W mieście ĺlziwne obyczaje)" ([has|o] Chopin.'Ý',l: Elĺcyklopedia
nuzyczna P\ M' część biograficzna pod red' Elżbiety Dziębowskej. T. II Ćd Kraków 1984)'

iL
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przez kompozytoĺa opracowaniem na fortepian pierwszej, zapomnraneJ Już
dziś melodii pieśni Boże, coś Polskę. Pieśń ta ma pogmatwane losy i 1iterackie'

i mlzyczne. Powstała zrazu do słów wiernopoddańczego hymnu Alojzego
Felińskiego. Muzykę skomponowaó miał w 1816 r' - na życzenie Wielkiego
Księcia Konstantego - skrzypek i kompozytor, wówczas podpoľucznik
Czwartego Pułku Piechoty, Jan Nepomucen Kaszewski' Hymn został wydany

w tym samym Ioku w czterogłosowym opľacowaniu Wincentego Gorączkie-
wicza, pod tyhÍem Pieśń narodową zĺl pomyślność króLa'3. Mellodla Kasze-
wskiego jest znana Z opracowania dokonanego przez Gorączklewicza, Edyż
pierwotny druk, ogłoszony pt. Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa
Polskíego z woli NaczeLnego Wodza wojsku polskiemu do śpiewania poc}any,

nie zachował się.
Tymczasem Jan Prosnak odnalazł w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie

rękopis zawierający Hymn na rocznicę j Maja (1792) pióĺa Ignacego Krasic-
kiegó, połączony - 

jak twierdzi - Z pierwotną melodią pieśni Do Ciebie,

Panie2a. Ot, typowa d1a tamtych czasów kontrafaktura. Nie byłoby w tym nlc
dziwnego, gdyby nie to, że podana przez Prosnaka melodia pieśni Do Ciebie,

Panie jest nieznacznie rőżnlącym się wariantem melodii, za któÍej kompozytoÍa

uchodzi Kaszewski. syfuację komplikuje jeszcze fakt, że oto w śpiewniku księdza

Jana Siedleckiego spotkać można bardzo podobną melodię, przypisywaną tam

MELOS POLSKI U CHOPINA

charakter narodowy muzyki polskiej nie musi się wyrażać wyłączĺie w rytmach
mazurkowych''. Na szczęście pieśni Chopina, dotąd niedoceniaĺe, uważane za

artystycznie słabsze i w twórczości kompozytora marginalne, znajdllją coraz

liczniejszych obrońców".

Larso Es-dur

Largo Es-dur nie jest oryginalną kompozycją Chopina, lecz dokonanym

'' ,,Ni" tylko .yt y taneczne nadają piętno natodowe muzyce'' - zauwża słusznie ZygmunĹ

Noskowski, dodając jeszcze, niestety zbyt ogólnikowo 
-,,lecz 

także i ogólny nastrój' odzwiercied

lający właściwości duchowe danego naÍodu"' Dalej już bmie w niezbyt wybÍedną poezję| ',Ze tak

jest, zawdzięczamy to geniuszowi Chopina, który zbierał swe myśli i melodie z naszych łanów, łąk,

pól i lasów'' (Zygmunt Noskowski: Istota ulworów Chopina. lłlaĺszawa I9o2' Cyt' za| Mułka
i naród. wybór tekstów i opľ. Mieczysława Demska-Tľębacz. Warszawa 1991).

22 Por Krystyna Tamawska-KaczoÍowska: Pieśni Frytleryka Chopina' ',Rocznik chopinow-

ski" t. XIX 198'7189 s.259-296.
23 Więcej na ten temat w: Dioniza wawrzykowska-Wierciochowa'. o melodiach Pieśni ,,Boże,

coś Poĺskę''. ,,Muzyka" XXXI 1986 nr 3 s. 57-81'

'o Jaĺ Prosnak, Pieśi polska w okľesie Sejmu Czteroleĺnie?o (w 175' roczllicę Konstytĺlcji

Ttzecíeqo MĹlja).,,Muzykď' Xl 1966 nr 2 s' 117, 137.
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Franciszkowi Lesslowi25, choć skądinąd wiadomo, że za jej kompozytora może
być uwużany ojciec Franciszka, Wincenty'6.

Hymn Felińskiego z melodią Kaszewskiego (?) śpiewano powszechnie
w kościołach, a nawet - początkowo - poza nimi, podczas uroczystości
świeckich. Podobnie popularna była - 

jak podaje za Ju1ianem HoroszkiewĹ
czem Prosnak - tożsama muzycznie z hymnem wcześniejsza pieśń Do Ciebie,
Panie ' Melodię hymnu Felińskiego lub pieśni Do Ciebie, Panie mógł Choýtn
słyszeć w dzieciństwie, zaś w latach młodzieńczych mógł nawet ją Erywać,
jako licealista przygrywał bowiem na organach w warszawskim kościele
SS. wizytek' Po latach opracowď ją w Paryżu, prawdopodobnie w I84'l r'
(6 lipca' jak świadczy postawiona na rękopisie niepełna data).

&). * *Ď' * *Ô' * BD' nĎ' *sÔ' **ň'

Ż0. Iaľgo Es-dut'. a) t' 3---4 (oraz analo giczÍ\ię 7 8); b) t. 23-24.

_- 
Ks. J. siędlecki: s]'iewnik kościelny.'|ł'łyd' 37' zmienione opole 1982 s' 32l wydawnictwo

śý/. Krzyża'
26 . ,.-' Julian Horoszkie\Nicz: Wsponnienia roku 1830 ]831 (Wíersle, pieśni z muzyką' marsZe

wojsl.łł poĺskiego' odnoszące się do tej epoki)' zęsz' 1-2 [sľowa + nuty] Lipsk 1880 drukamia c.
G' Rödeĺa; Iegoż: Pieśni x mulylą' matsze Wojska Polskie7o z końctt 18go i początku 19go wieku'
Zęsz' 7---2 lsłowa + nuty] wyd' 2' Kraków [b. d.] Spółka Wydawnicza Polska; Halina Rudnicka-
Kruszewska: Iłincenty Lessel. Kľaków 1968 s. 43.
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MELOS POLSKI U CHOPINA

W tym czasie słowa hymnu różniły się od wiemopoddańczej wersji
Felińskiego. Stanowiły melanż fragmentów wiersza Felińskiego z fragmentami
podobnego w formie, lecz odważniej szego w tteści Hymnu do Boga o zachowanie
wolności Antoniego Goreckiego, melanż uwieńczony - co najistotniejsze -
suplikacją w refrenie: ,,Naszą ojczyznę Íacz nam wrócić, Panie!'' (w innej

wersji: ,,ojczyznę, wolność Íacz rlam zwrócić' Panie'')' Tak pĺzerobiony hymn
śpiewano już niele galnte, gdyż z povłodu ,,buntowniczych'' treści został zakazany
przez władze carskje' ZreszÍą od lat dwudziestych XIX w. śpiewano go do innej

melodii, z ktőrą związany jest obecnie. Po wprowadzeniu zakazu śpiewania
hymnu w kościołach na tęjego nową melod:ę Zaczęto śpiewać maryjną pieśń

Serdeczna Mątko '

Wydaje się, że aranżając l'arga miał Chopin na myśli raczĄ pieśí Do Ciebie,

Pante, a nie tożsamy Z nią muzycznie hymn Boże, coś PoLskę w jego pierwotneJ

wersji. Wskazywałaby na to odbitka, od której rozpoczyna się kompozycja,
a która pasuje baľdziej do zestroju słów ,,Do Ciebie'', niż do słowa ,,Boże''.
W każdym razie zachowuje Chopin w swej aranżacji takie same mocne kadencje

polskie, jakie sĘchać w melodii pierwomej.

Scherzo h-moll

Utwór ten został skomponowany na przełomie lat 1834 i 1835. Tľadyc1a

każe odnosić pierwsze jego szkice do połowy l831 Ĺ swięta Bożego Narodzenia

1830 ľ. po raz pierwszy spędził Chopin poza rodzinnym gronem, na obczyźnte'

Był wówczas w Wiedniu. ,,Udałem się do lkatedry] S-tego Szczepana'' -
ľelacjonuje Janowi Matuszyńskiemu swój wigilrjny wieczőr - ale zaraz slę
skwap1iwie zastrzega: ,,Nie dla nabożeńStwa''. I dalej pada znane zdanie: ,,Ponuľa
ľoiła mi się harmoniď''?.

Wiadomo, że w Scherzu pojawia się - w H-dur - melodia kolędy Lulajze,

'lezuniu. Ta ml:;Zyczna reminiscencja jest jednym z najprokniejszych przykładów
podróży sentymentalnej w muzyce, jest wspomnieniem minionego dzieciństwa

i zaĺazem przywołaniem sacrum. Cóż jednak znaczy ta ,,ponuÍa harmoniď'

w h-molL w skrajnych częściach utworu? Harmonia bardziej niż ponura. Utwór
zaczyna się buľzliwie. Pasaże prawej rękr mkną błyskawicowymi zygzakami ku
górze. Wydaje się, jak gdyby Chopin - mówiąc jego słowy - ''wszystkie nr

ĺony poruszył, jakie mu tylko ślepe, wściekłe, rozjuszone nasłało czucie!''28.

Skąd owo agitato powracające kilkakrotnie w utwolze?

'' Koĺespondencja Frytleryka Clnpina' Jw, t. I Ś. 163 (list 71. datowany na ,,Dzień Bożego

Narodzenia. Niedziela rano [26 grudnia 1830]" w Wiedniu)
28 

,,Gdybym mógł, wszystkie bym tony poruszył,jakie by mi ty]ko ślepe, wściekle, ľozjuszone

nasłało czucie, aby choć w części odgadnąć to p ie śni [podkĺ K. B']' których rozbite echa

arsze
ria C.
,ieku.
ucka-
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Nie zwracano dotąd uwagi na znaczenie fígur pojawiających się w basie,
w lewej ręce. Są one zwierciadlanym odbiciem dwugłosowej strukfury którą
buduje snująca melodię kolędy pľawa ręka.

21' Scheľzo h-moll t' 14_16' 22--:Ż4. 305-306.

Jest to jednak odbicie powstďe w kĺzywym zwierciad),e, dającym obraz
złośliwie wypaczony, negatywowy, na opak wywrócony' Tu w gőrze, w ręce
prawej, tonacja durowa i panująca nad wszystkim nuta stďa na dominancie, jak
gdyby składnik niewzruszonej harmonii sfer. Tam w dole, w ręce lewej,
ptzyzlenna nuta pedałowa na tonice i tonacja molowa (',ponuľa harmonia''). Tu
w gőrze - niebiański spokój, refleksja, tam w dole - piekielna wrzawa,
ekspresja; tu - doskonďość i prawość (zgodność rytmu Z metrum)' tam -ułomność i anaľchia (konflikt rytmu z metrum); dobro, dobroć i radość ponad
złem, złością i ĺozpaczą' Mamyż li do czynienia z kolędą i antykolędą'
Z przeciwstawieniem miłości i złości, sacrum i profanum? A może Scherzo to
sarkastyczny żaÍt, czy nawet profanacja sacrum?

,,Cnota i zbrodnia jedno!'' 
- zapisywał Chopin swoje bhźniercze

eksklamacje w tak zwanym dzienniku stuttgarckim. Zresztą nie jeden jedyny
raz. Po upadku Warszawy tak samo bluźnił Bogu, nazywa]ąc Go Moskalem2u.
Czynił to najwidoczniej pod wpływem gwałtownych emocji, które zblĺzyly

gdzięś jeszcze po bÍzęgach Dunaju błądzą, co wojsko [kóla] Jana lsobieskiego] śpiewało'' (,(ores-
pondencja Fryderyka Chopina. Jw.).

2e 
Korespondencja FryderyL,a Chopina. Jw, r. I s. 184-185 (pol.85.: z albumu-dziennika

(stuttgart, ,,po 8 wÍześnia l83l Ĺ'' )'

Ż4



Ě

asle,
(tórą

braz
ręce
, jak
wel,
.Tu
1Wa,

t-
rnad

ędą,
oto

ÍCze
Lyny

mtu.

zyły

MELOS POLSKI U CHOPINA

ľównowagę między wyniesioną z domu jego bogobojnością a wpojonym mu
ptzez rcdziców i otoczenie patriotyzmem. Poddawał się zarazem naciskowi
konwencji romantycznej, ujawniał się jako typowy romantyk, skłócony
z Bogiem i przeciwstawiający się Bogu. Miał wówczas ledwie dwadzieścia
kilka iat, co też wiele wyjaśnia. Według księdza Jełowickiego Chopin na łożu
śmierci był pogodzony z Bogiem. Świadectwu księdza Aleksandra nie wszyscy
dają wiarę' Jak więc wytfumaczyć fakt opracowania przez komPozytora pieśni

Boże, coś Polskę (czy też Do Ciebie, Panie)?
Ko|ęda Lulajże, J ezuniu ma półkadencję (na tercji toniki), wypadającą na

słowach ,,w płaczu utulaj'', lecz cytowana w Scherzu melodia kolędy nie snu.;e

się dalej, jak w oryginale, rozplywa się, nie przechodzi w kadencję w H-dur.
Dlaczego melodia unika słów ,,w płaczu utulaj''? Jeśli jest stuszny ów
lrretaforyczny podział rejestrów, czy ,,rejonów''' w których rozgrywa slę

Scherzo' na,,górę'' i ,,dół'', można pĺzyjąć, że w owej ,,górze'' pocieszenie

'iest niepotrzebne, tam się przecież nie płacze, tam panuje radość i wesele. To
ynzecleż z głębokości dochodzą jęki; to tu, na ,,dole'', na padole jest płacz,

to tu płaczącym potrzeba pociechy]o.
Nie zwracano dotąd baczniejszej uwagi na fragment pierwszego ritenuto

z. półkadencją w h-moll. Gdyby tylko zmienić tryb na durowy, można by pod

nią podłożyć owo brakujące słowo ,,utulaj''. I rzeczywiście, fragment ten, choé

.ieszcze rozrywany Spazmatycznymi hoketusowymi pauzami, przynosi w końcu
(w drugim ritenuto) uspokojenie. Ale przede wszystkim tkwi w tym fragmencie
zawoalowana, ukryta w opóźnieníach i dŹwiękach obcych, kadencja polska

30 o przestrzeniach abstrakcyjnych, z:ýłłaszcza o p.zestrzeni aÍrysrycznej pisze Jurł Łotman

(sĺfukh'ła tekstu artystycuego ' PĺzekJ. A.' Tarlalska' warszawa 19 84 s. 3 12) | ,,Najogólniejsze społeczne,

rcligłne' polityczne, moÍalne modele świata, za pomocą których człoýiek na różnych etapach

swojej duchowej historii nadawal sens otaczającemu go zyciu, okazują sięniezmiennie wyposażone

w charakterystyki przestÍzenne: to w postaci pĺzeciwstawienia <<niebo-ziemio, albo (ziemia-
kľólestwo podzienmeo (pionowa trójczłonowa stÍuknrra zoÍgadzoýania na osi góra--łół), to w formie

pcwnej społeczno-politycznej hieÍarchii z zaznaczonym pľzeciwstawieniem (góry> (dďom>, to

w postaci moralnego nacechowania piŻeciwstawienia (prawe--1ewe>' ['''] Histoŕycznę i narodo-

wo-językowe modele p.zestrzeni stają się organizującą baŻą dla budowy <obrazu śWiatD - cało-

ścioýęgo modelu ideologicznego właściwego danemu typowi kultury. Na tle tych konstrukcji stają

się znaczące także częściowe, l'łloÍzoĺe pÍzez ten czy inny tekst lub grupę tekstów modele pĺze-

stÍzenne. Na przykład w liryce Tiutczewa <górĐ pÍzeciwstawiana jest <doľowi)), oprócz wspólnej

bardzo Śzerokiemu kÍęgowi kultur inte.prętacji w systemie odobro-zło>, <niebo-z ie miaD 
' Jeszcze

jŃo <mgła>, <noc>-(światfu)' <dniowi), <ciszĐ)-(szumoýi)), <jednobarwność>-
(rJstrokaciŹniĎ, (wielkość>-<maÍności>, <(spokój>-(zmęczeniu)>. Powstaje wyrazny model u.zą-

dzenia świata zorientowany pionowo. w wielu przypadkach (góÍa> utozsamiana jęst Z (przestwo-

ľzem>, a <<dób> z <ciasnotĐ albo (dób z <mateńalnością), a ,,EóÍa,, - z <uduchoĺłnieniem>'''

25
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a)

a)

b)

nieco dalej ujawniająca się w całej swej okazałości:

Ż2' Scheľzo h-moll: a) t' 51-53; b\ t.44244.I'

Kadencja polska w Scherzu h-moLL pozostanie faktem, choćbyśmy mieli
pľzedstawioną tu hermeneutyczną wyHadnię kompozycji całkowicie odrzucić.

Utwory fortepianowe

Kadencje polskie, doskonałe, mocne lub słabsze, rozbrzmiewa1ą we wszyst-
kich prawie gatunkach fortepianowych upĺawianych pľzez Chopina. osobną
pozycję zajmlje polonez' którego specyfiką jest charakterystyczna kadencja
polonezowa, pokĺewna kadencji polskiej. Chocia'ż utworów fortepianowych
Chopina nic bezpośľednio z pieśniami nie łączy, we fragmentach zwieńczonych
kadencją polską nabierają one zwykle charakteru kantylenowego, a nie
figuracyj nego .

oto pĺzykłady kadencji polskiej wybľane z utworów fortepianowych Chopina.

Ż6
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( cone flPk1)

23. Mazurek B-düĺ op.'] nr l t' 3l-36: \^' t' 31 '32 kadencja polska mocna

męlicznie, jeśli nie liczyć dŹwiękóý przejściowych i obcych, słabsza rytmicznie
(grupy A i P są tu równowďżne, mają wartość ć\łlerćnuty).

AP

24' Mazulzk f-moL! op. 7 nÍ 3 t' 20-24 w t' Ż3'-ł4 kadęncja polska doskonała

rytmicznie' słabsza melicznie (P = I, a nie ÍI stopień)'

AP U

26' Mązurek a-moll op' \'7 í)Í 4 t. 125-132| w t' 129-132 (podobnie jał wcześniej

w l. l---4) melodyczny moryw czołowy, wędrujący wewnątrz sęksty małej, trzykrot-

nic powtaÍzany, opiera się na trzech dŹwiękach VII' vlľ (I) i II stopniu - na

których w kadencji polskej usytuowane są A, U i P; za tĺzecim nawÍotem motywu

stopień ll - wskutek nagłego rozdťobnienia waĺtości rytmicznych - nabiera zna-

ozcnia Denultimv.

U

DaI sťlno rś ýhza F le

Ż5. Maurek C-dur op'7 nÍ 5 t' l8-20| w t' 20 kadencja polskądoqkolďaieśIi pÍzyjąć'

żejednostką metryczną niejest ćwierćnuta,lecz ósemka (takľ í =; + í + [); Ppojawia

się na piąĘ, akcentowanej ósemce:
rieli
)ić,.

;yst-
lbną
ncj a

'ych
Lych

nie

)tna.
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2'1. Mazurek C-dur op. Ż4 nr 2 t' ó-l0: ciekawy pľzypadek krzyżowania się
gatünków maŻuÍka i poloneza; rytmy mazllrkowe wtłoczone w kadencję typu polo-
neŻowego, to znaczy zP ia dÍugjej, słabszej części trójdzielnego taktu l Ż U na

części t.zeciej, najsłabszej.

P U

*'ň
28' Mazurek b-tfloll op' 24 nÍ 4 t' 9-1Ż: kadencja polska doskonała melicznie
irytmicznie(A<P>U).

| 1ô' x *n.

29' Mązurek a'nolL op' 59 nr 1 t' 125-130: w t. IŻ9-I30 kadencja polska

doskonała melicznie (zawiera nawet duŹy skok - septymy zmniejszonej - na A);

doskonała też rytmicznie (antycypacja toniki wchodzi w skład grupy P)'

AP U

AP U

30' Mazuľek fis-nolĺ op. 59 nr 3 t' |49-154| iv t. 153-154 kadencja polska

doskonala melicznie, słabsza ĺytmicznie (A = P)'

fiň. * ę}' *)

Ż8
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łd * *a' * 9ň (ĺ,sô')

31. Preludium A-duĺ op' 28 nr 7 t. 11-16: w t' 15-16 kadencja polska doskonäła

melicznie, słabsza rytmicznie (A = Ę zaś U wskutek powtórzeń zostďa p.zeniesiona

na mocną część taktu)'

32' Preĺutlium Des-dur op' 28 nr 15 t' 83 -89| w t' 8Ĺ-88 kadencja polska doskonała

melicznie; wieńczy ona melodię pÍowadzoną pĺzez głos środkowy (zachowany skok

- septymy małeJ - na A)'

AP U

33 . Etiuda c-moĺt op. \o íý I2 Í''75-'/'7: kadencj a polska doskonďa; P wy p ad a ivpraw-

dzie na LÍŻeciej częścj taktu, ale Zostaje podkreślona pauzami, któÍe po niej naslę-

pują.

(a)

--'-..

-----__ ={

AP
Lento

*tn x

34' Etiud.1 ałnoĺI op. Ż5 nÍ 4 t' 6M5: kadencja polska doskonała rytmicznię
(grupa P obejmuje dwa takty), słabsza melicznie (jej doskonałość jest zmącona
sekundą Írygijską, na którą wypadają A i P)'

Ż9
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35' Etiuda As-dur (nr 3 z Trois nouvelles études) t. 51-60|. w t' 59- 60 kadencja
polska doskonała.

36. ImplołnPfu Ges-duľ op' 51 t. l0l-l05| kadencja polska doskonała Íytmicznie,

słabsza melicznie (A = IY a nie vII stopień); słabsza też, choć wysoce oryginalna
haÍmonicznie (A = sII' a nie D).

AP

*ň* 9Ď' * *ň' ', *'' *

*sň
37 ' FantaisieJmpľomptł t' l34-l38: kadencja polska doskonďa ĺytmicznie, słab-
sza melicznie (A = V, a nie vII stopień; nb. na V stopniu lokuje chopin ántepenul-

timę dość często); poplawna haÍTnonicznię (na P wypada akord bifunkcyjny -
toniczno-dominantowv).

AP U

łô' *&I *
38. Sonąta błnoll op.35 cz' II| Maľche funebre t' 36-38: !Ý t' 37-38 kadencja
poJska doskonala rytmicznie, słabsza męlicznie - z tęgo samego powodu, jak
w pÍzykładzie pop.Zednim'

30
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39. Ballada F-duľ op' 38 L' l91-2M: w t. 202-204 kadencja polska doskonďa;

P zostďa zaeikcentowana dodatkowo pedalizacją.

Ll 
,,O potrzebie metryczności w wierszach śpiewkowych mówić nie będziemy; jej koniocz

lĺlść juz jest dowiedziona i okazana w skutki [w dziele o metryczności i rytmiczności języka

|)0lskiego, pfzez Elsnera i Bĺodzińskiego - p.zyp. K' Kurpińskiego]' Powiemy lylko kilka słóW

lĺbo z bojaznią, o potrzebie męzkich Żakończeń w wieÍszach do śpiewania. - wszystke bez

Wyjątku uczone języki [,] cała słowiańszczyzna, mają w swych śpiewach zákończenia męzkie'

I]lficzegóż tylko nasz polski (tak piękna gałąŹ słowiańszczyzny) miałby pozostać w 7akońĆZeniach

|Jľ?cZ jednostajność nudnych, wiecznie prŻeciągając przedostatnią zgłoskę" (Karol Kurpiński:

0 haľnolji i zakoliczeniach Polskich wierszy do śpiewaniĺł' ,,Tygodnik MuŻyczny'' 1820 nÍ 3)'

łĎ' * sĎ' * Ta' * *Ď' (* *)

40' Berceuse op' 5? t' 66-70| kadencja polska doskonała Íytmicznie, pod wzglę'

dem melicznym podobna, jak \ł przykładach 37 i 38'

Pľzedstawione przykłady śłłiadczą, że kadencja polska nie jest w twóľczości

Chopína czymś wyjątkowym. Wręcz przeciwnie, jej obecność we wszystkich

pľ^wie gatunkach uprawianych pľZeZ Chopina wskazuje, że ten rodzaj zakoŕrczeí|

shl się w języku muzycznym kompozytora idiomatyzmem. Czyżby w częstym

ltosowaniu kadencji polskiej, będącej szczególnym przypadkiem kadencji żeń-

$kiej, tkwiły korzenie rozpowszechnionego niegdyś mitu o rzekomej zniewie_

śoiałości Chopina i jego muzyki? Wszak kadencje żeńskie, z miękkim zakoń-

c'loniem na słabej części takh-r - zakończeniem uwarunkowanym naJczęstszym

tl nas rymem żeńskim - są charakterystyczne dla pieśni polskich. W pľzecr-

wicństwie do Elsnera, zadowa|aj1ącego się rymaÍnr żeńskimi, na ich nadmiaľ

i pľynącą stąd monotonię nalzekał Karol Kurpiński3|. Kadencje żeńskie wystę-

UPA

l

l
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pują nader obficie i w Chopinowskich mazurkach (pod postacią kadencji
polskiej)' i w Chopinowskich polonezach (pod postacią kadencji polonezowej),
a więc w artystycznych sýlizacjach tańców rodzimych, są natomiast nieobecne
w obcych dla muzyki polskiej walcach kompozytora.

Chopin przejął z polskich śpiewów narodowych ich stereotypową klauzulę
kadencyjną i przeszczepił na gľunt własnej twórczości. Ale tego szablonowego
w gruncie rzeczy zakoílczeĺia nigdy nie kopiował mechanicznie. w tym się
właśnie przejawia mistrzostwo Chopina, że przejmljąc model kadencji polskiej,
kompozytor nigdy jej w podobnym kształcie nie powtarza, za każdym razem
rozwiązlje ja inaczej' Nie ma cienia Sztampy w Chopinowskich kadencjach'
Kazda jest na swój sposób inna, choć każda dźwięczy polskością i pulsuje
rytmem polszczyzny.

Taka Iozmowa była o chopinie
(który naczelnym u nas jest artystď:

- co do mnie, polskija w nim zamach cenię,
Nie melancholię romantyczno-mgl istą'

cypÍian Kamil Norwid|. Promeĺhidioll: Bogumił, w. 1 4

t

A kto by mj zaprzeczył doniosłości słowa,
I że nie wstaje prŻezeń istność narodowa,

t...1

Ten wszýstko może umieć i znać - pÍócz' że ýłolny|
Cyprian Kamil Norwld: Rzecz o woll'lości stową, Xll, s' 78-19,8l

wolność w Polsce będzie inna;
Nię szlachecko-złota,
Ni słomiana wolność gminna

t...1
wolność będzie z dobÍej woli
Jak w pieśni rymowej,
Gdzle i z nutą myśl swawoIi,
I nuta gra słowy'

Cyprian Kamil Norwidl. Pieśni spolecuej cztery stron,I. Równość' \ olność'
Brateľsľuo. w. 59-6l. 6'7-10

)z



,ncJ l

)cne

MELOS POLSKI U CHOPINA

Starałem się wykazaó istnienie bliższych i dalszych powiązaĺi dzieł Chopina
Z jęZykiem polskim z jednej strony i ze śpiewami narodowymi z drugĘ'
a zaÍazem ujawnić związki tych ostatnich z rodzimym językiem]'Ż; mówiąc
inaczej: starałem się pokazać, jak słowo mówione oddziĄwa na słowo śpiewane,

a to Z kolei - na oderwaną od słowa muzykę instrumentalną. Ę sieć wzajemnych
powiązań Języka polskiego, polskich śpiewów narodowych i muzyki Chopina
odzwieĺciedla następujący Schemät:

Wykazałem, że stereotypowe zakończenie w polskich pieśniach naľodowych,

nazwane pÍZeze mnie kadencją polską, ukształtowďo się pod wpływem panu-
jipego w polszczyźĺie - mniej więcej od początku XVIII w. - systemu

" Na związki polskiej muzyki ludowej z językiem polskim zwrócili uwagę juz wcześniej

Zofia i Jan stęszewscy' w aítykulo Do genezy i chrunoloqii ryhnów tl1clzuľkowych w Poĺsce
(,'MuŻyka'' v 1960 nr 3 s' 8 14) \łysunęli hipotezę, że charakterysryczne dla polskiej muzyki
hldowej rytmy mazuÍkowe powstały pod \łpływem języka polskiego, a ściślej: pod wpływem

Ilkcentuacji, j aką się charakteryzowała polszczyzna mniej wiecej od xv do początków xvlll wieku.

Wiele ciekawych uwag wypowiedział na ten temat Ludwik Bielawski zwłaszcza w odniesieniu do

Żagadnień odtaktowości i przedtaktowości (Rytnlika polskich Pieśni ludowych. lw', s' 63J2)'
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;l-;

zem
ach.
suJe

JJ



KRZYSZTOF BILICA

akcentuacyjnego, eksponującego penultimę, to ztaczy przedostatnią sylabę
wyľazu"' Pľzytoczyłem następnie pĺzykłady użycia kadencji polskiej przez
Chopina. Przykłady te, mające uzasadnlć tezę, że w twórczości Chopina znajdują
się pewne ślady oddziaływania języka polskiego (ego systemu akcentuacyjnego),
Zostały tak dobrane, by najpierw ukazďy bezpośrednie - na ogół niekwestio-
nowane wpływy języka w pieśniach, następnie pośľednie wpływy języka
w utworach na pieśniach opartych lub zawierających ĺeminiscencje pieśniowe'
a dopieľo na końcu echa tych wpĘwów w utwoÍach instrumentalnych
komDoZVtoľa'

" Dotychczas muzykolodzy nie zwĺacali więksŻej uwagi na ęwentualne powiąŻanie tak z\ła_

nych klauzul kadcncyjnych w muzyce wokalĺej z systemem akcentuacyjnym języka, w jakim był

napisany tekst kompozycji' o bÍaku ŻainteÍesowania tym związkiem świadczą między innymj hasła

dotyczące kadencji i klauzul, zamieszczane we wszystkich powazniejszych encyklopediach

muzycznych (więcej danych bibliogľaficznych pÍzytacza Ałnieszka Leszczyńska:- Kadencje w Ja'
kturze motetów Jacobą obrechta. ,,Muzyka'' XXX l988 nr 2 s' 41). Ezypuszczam, że zbadanje

tego związku wyjaśniłoby, dlaczego na przykład kadencja Landina zyskała właśnie taki, a nie inny

kształt meliczno-Íytmiczny; dlaczego z chwilą zastąpięnia łaciĺy paez języki narodowe pojawiły

się klauzule nowego typu; dlaczego w oktesie klasycyzmu stoso\łano stereotypową kadencję źeń-

ską (vll --' V I, ze schodzącym w dół basem| VIII -' v J I) itd.

Podobne pytania zadawałajuż ponad czteÍdzieści lat temu Mańa Dłuska: ,,czy w średnjowiecz-

nej pieśrü leligłnej łacińskiej ten typ zakończeń wersów [z klauzulą propaĺoksytoniczną Ż dodat-

kowym akcentęm końcowym - K.B.] występowal i wywoływał odpowiędnie k]auzule Í 
'zycme'czy klauzule pÍzeniosły się z pieśni ĺeligijnej łacińskiej do pieśni religłnej polskiej? I czy oksyto-

niczne k]auzule m[zyczne - tak częste w naszej dzisiejszej poezji ludowej, k]auzule, którym

w tekście towaÍzyszy meliczna transakcentacja wyÍazów - wykazują podobieństwo z k]auzulami
średniowiecznych pieśni Íeligijnych? oto pytania dla muzykologów'' (Wiel'sz ludow! - wiersz

melic1xy',,Pamiętnik LiteÍacki" \954 zesz. 2 s' 4'73-502).

34
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SUMMARY

Thlj authoÍ indicates tlre existence oť lrnks between Polish nationa] songs (semĹanonyrnous

patriotic compositions) and the natjve language' on the other hand, he has in mrnrl ĺhe connections

betwcen works by chopin and Po]ish national songs aĺd indirectly - the Polish language' The aÍticle

ĺbllows thc jmpact of the spokcn word upon its sung countęIpa]t and, in fum, that of thc latter upon

instrumental music, dctached from thc word' A chaÍacteristic featurc of the contcnpoÍary Polish
l nguage is the so-called paĺoxytonesis , ln othea words, the appcarance of a conŚtant accent on the

|)cnultimate syllable oť the woÍd' The author discoveÍed in Polish nation.ú songs a stcreotype ending

lvhich he describes as the Polish cadenza. The latter is a variety of a cadenza in whlch the last

sound coincides with the weak pärt of the measurę' The Polish cadenza emphaslses the penulhna,

ill other words, the pcnultimate syllablc of the last word. The penultima denotes the metric' Íhythmic

ilncl me]odtc accent' The Po]ish cadeĺza is composed ol a relation of sound connected with the

thľee last syllables of thc woÍd| the antepenultima (A), the penultima (P) and thc ultima (U)' and

is closer to a polonaise cadenza (b); see scheme on page 13' In the authoÍ's opilrion, this type of
cnding (the cadenza c]ause) assumed shape in Polish national songs undeÍ the inÍ'luence oí thc

llocent systcm, Clomjnating at least fÍom the beginning of the eighteenth-century, which stresses

Lhc penultima' The ańicle pÍesents consecutive examples of thc Polish cadenza in woÍks by chopin:

itl songs' in Lar8o í|1 E ÍIc!ĺ, based on the Boa€, coś PoIsIą hymn, in Scłelzo íll B minoĺ' which
(jontains a quotation fÍom thc lullaby Ĺ&lalże, Jezullüł, and in many othe. piano compositions' Thc

ltclwoÍk of mutual referenccs between the language, Polish national songs' Chopin songs aĺd his

piano woľks can be prcsented with the help of a scheme (p' 33).

Transl aĺetl by Aleksalldľa Rodzińs ka-Cln1nowska

( zwa-
im był
i hasła
ediach
twJa-
adanie
e inny
jawiły

|ę Żeń-

wiecz-
dodat-
yczĺe?

'ksyto-(tórym
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