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Żywĺoĺ RoZPĘTANY I UJARZMIoNY

Tym' co łqczy autora i odbiorcę. jPsl Plz?żvCie.

wilhelm Dilthey, Dds EŕIebnis und die Dichtuŕ\g' 19061

Dzieto sztuki coś nam fi wi i jako takie Żclliczą się do kategorii tego' co mafiy zrozufiieć '

Hans Georg GadameĹ Ästhetík und Hermeneutik' 1967'

Na zaczęcie owo podw jne motto. Pierwsze zosÍało zaczerpnlęte Z pism Wilhel-

ma Diltheya' kt ry przekonuje' iż energia przeżyć stanowi podstawę tw rczości'

Jak dowodzi, ,,poezja pojawia się pod napoĺem przeżyć, kt re chcą być wyrażone

w słowach]. [. '.] Towarzyszy temu silne wzruszenie' kt re udziela się z ko|ei czytel-

nikowi. Ze sł w wyobraŹnia czytelnika na nowo foĺmułuje przeżyciď'a ' Diltheyowi

chodzíło tu o przeżycie zlaczące' ujawniające się i otwjeľające, ,,nadające struktu-

rę życiu"5' o przeżycle pełne' czyli takie, w kt rym pewne momenty istotne Zostają

ż},wo zachowane w pamięci, a pozostałe - okĺ}te mrokiemo'

Poí' wilhelm Dilthey, G.5annelte schriĺten' l.vl,Lipsk Berlin 1924' s' l9l'
Hans ceorg Gadame., ĚJi et ka i herme neutfka' tłifi' Mát8o za ta Ł!'kasielvicŻ' !ĺ | Lenże' Razun' sliwo' dzieje' szkice

l ybrul1e,\N^ĺszawa 1979, s 122'

w odniesieniu do muzyki, ocz}!ĺiście:1ť dźwiękiĆh'

\\ł Dilthey' Ges'n'' lre s chĺiIten' đŻ' Ĺyt,s.l9z| ,,Die Dichtung entspringt, indem ein Brlebnis dräIrgt' in worten'

sonachineinemZeilverlaufausgespÍochenŻuwerden'I'']DieserVorgangistvoneinerstarkenErÍ gungbegLeitet

undruĺteinesolcheimH.jíe.hervorÄusdenwo tenbildetdiePhalrtasieđesH rersdasErlebnisnách[''']i

Tamże' s l92'
od czas w Zygmunta lreuda okeślasięjejako tÍaumatycune'
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Y/ojciech WeisŚ, sŻkic do obraal Szopen

Drugie motto, znalezlone w lekturze tekstu Gadamera, przynosi zapel{nienie,
słuźące jako punkt wyjścia dla dalszych rozważan, iż ,,dzieło sztuki coś nam mowi
i jako takie zalicza się do kategoÍii tego, Co maÍny Zt oZum i e ć [podkľ' - M.T.]..
,,Właściwym b1'tem dzieła jest [bowiem] - dla Gadamera - to, co dzieło potľa-
fi. i może powiedzieć lpodkľ. - M.T]'Ť. \V kadencji jego w1.wod w trafiamy
na stwierdzenie: ''W dziele sztuki stykamy się z czymś bliskim, a jednocześnie to
Zetknięcie w zagadkowy spos b wstĺząsa nami i buľzy zwyczajność. W ľadosnej
i stlasznej gIoz|ę dzleło sztuki oznajmia: To iesteś ty - ale m wi także: Musisz
zmienić swoie żvciď'9'

W pierwszej chwili słowa te Wydają się duiłvne i nieoczekiwane. Przestają
brzmieć dziwnie w chwili, gdy prą.woła się w pamięci antyczĺe pojęcle kathąr-
sls - jako momentu upÍZ}tomniaiące8o, Poruszaiącego i oczyszczająCego zarazem.

, H'G' Gadame. 'Esleł,ła 1helneneuryka' dz'.\Ą', s''i22'
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KoNrBxsľ BIoGRÄFIczNY: Ś]MIADEcTIMA I ZNAKI zAPYTANIÁ

Etiudą a-moll, pluedostatnia (tl) z opusu 25, nie posiada ścisłei metryki swe-

go powstania' Z pewnością wiadomo jedynie, iż zoslała, wraz z jedenastoma in'
nymi Z tego opusu, wydana w ľoku 183710' w CzteÍy lata po opubJikowaniu etiud

opusu 10' Według zľodzonego stąd pľz1puszczenia skomponowanie etiudy, o kt rej

mo1{a, wÍaz Z pozostałymi utwoĺami z opusu 25, umiejscawia się zazwczaj míę-

dzy rokiem 1833 (1834) a 1837 (1836)' Istnieie natomiast silnie rozgałęziona tľa-

dycja ugruntowana w1powiedzią Robeľta Schumanna, według kt rei większość

Etiud opllsu 25 zoslała przez Chopína prz}'wieziona đo Paryża z Wiednia, jeśli nie

w kształcie ostatecznym, to w każdym razie w postaci szkic w.

Robert Schumann donosił w roku 1837 Karlowi Montagowi: ,Właśnie otrzyma-

łem nowe Etiudy Chopina; są one jednak skomponowane dawno temu. To smutne,

że w czasíe tych siedmiu lat, jakie spędził w Paĺyżu, nic plawie nie zrobił''ll. Po-

dobny sąd wyĺaz1l w swo]ej sł).nnej ĺecenzji Etiud op' 25 zamieszczonej w 'Neue
Zeitschrift fijLr Musik': ,'Etiudy, kt Ie się właśnie ukazaĘ [op. 25], niemal wszyst_

kie powstały Íazem Z tymi wydanymi dawniej [op. l0] i zaledwie niekt re, kt rym

można przwisać 'hriększe mistrzostwo, jak pierwsza, w Äs-duľ, i ostatnia, wspania-

ła, w c'moll - dopieľo niedawno. To, że nasz pt41acíel w og le teĺaz mało tworzy,

a dzieł większego rozmiaĺu \ďcale - iest niestety r wnież prawdą, a pewną winę

Ponosić tu może rozpľaszający wp\'w Paryżď'12.

Nieco norł7ch informacji dostaĺcza Fryderyk Niecks, zbieĺacz wiadomości moźli-

Wie z pier'\ďsze' ręki. NoĘe np. wypowiedź Wojciecha Sowi skiego, częściowo po-

twierdzającą zdanie Schuĺnanna dolyczące przedpaĺyskiej Ploweniencji części etiud.

Ponadto wspomina o jakimś niew1ľnienion1ĺn z nazwiska polskím muzyku' kt ĺy
pĺzyb1.wszy do Paryża, s|yszał Chopina gĺającego Etiudy op. 25 już w ĺoku 183413. od
Maĺcelego Antoniego Szulca dowiadujemy się, iż ow1łĺl przybyszem był ''pan W...'

'o Edycja ukaŻała się w Październiku 1837, r wnocŻeśnie w Páryżu' Llpsku i Londynie.
1\ Robert Schunann BrięÍe. N'lre 'Folgd, red' F. Gustav Jansen' LipŚk 1904, s' i02: ,,Eben erhalte ich die neuen Etiiden

ĺop.25]von cbopin; sie sind aber schon vorlanger Zeit komponieÍt' Es jsttrauŤig' daB e. in den 7Iahren' di er in

Paris leb!, Ĺást 8ar nichts gemachť:
|']RobertschÚann, l2Ätijĺ1enÍíiĺPiafioJorĺevonFĺiedŕichChoPin,.,NeÚeZeĹtschriftfiirMusik'7'nr50Ż22XIIr837'

s' 2oo:,,[.' ']dies jetzt erschieneĺziemlich alle mĺt]enen zugleich entslanden und nur ernze]ne' denełnan auch ihre

g.i'Bere ]Vĺeisterschaft ansieht' wi die erste in As und die letŻte prachlvol]e in C Moll erstvor Kużem' DaB unser

FIeund Übeíhaupt áberjetzt wenig schaff und \'aIerke gli'Beren Umfangs 8ar nicht, is!leider auch ĺ!'aha und daran

mag wohl das spielende lock.e pa.is einige schuld haben'l
Lr Zob' friedrich Nlecks, F/iedrichChopin ak Meh h u'd als M!s'łeĹ Lipsk l890, t' lI, s. 274' Tlumaczenie polskie zob'

teiże, Fŕ:|der}k ChoPin jaka czła\|iek i muzyk, w pÍzekład7ie Antoniego Bucbnela, pod redakcją ]erŻego Mlchniewi

cza. \{aÍszawa 2011' s' 456.
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podowczas ł1r'ygnaniec, dziś powszechnie ceniony metr muzyki w Poznaniu'] i że Cho-pin' ]uż la/tedy, 
',zasiadł do fort?ianu i wygľał wszystkie z rzędu (dwanaście) etiud"ra.Wracając do Fryderyka Niecksa: jego zdani"m, .,tr-alffi przez paru poź-niejszych monografist w, ,,utwoty,- kt ĺe Chopin 

"k -po;o;J pĺzed, ptzyjazdemdo PaYża- [. ..l' to [... ] większość (jesli nle wszystkie) ;;;';;; 
"r' 

10 i kllka Etiudz op.25"15. ]ames Huneke1 kt ľy poszedł jego śladem, .*'.ra"" - )ĺż z d1Jżymuproszczeniem - Iż zeszyĹ ,r,:o 
-?, 

25 został naPisany ,,\Ą/ t}Ťn sam}Tn ľoku copieľwszy''l6. Z kolei Ferdynanđ Hoesick. opierając sĺę r'a i'u.u w1powĺ.a"la"hwcześniejszych, rownież podtrzymał pogląd Schumán nu, ,,Zur -no Kolberg' jak SĹkoľski i Sowiríski' a Za nimi Karasowski - pir"" - ut."y-"'; na poastawie tĺady-cji, że Chopin, gdy w ľoku 1831 przybył do i*yt^, pľa7*ĺii'rsouą procz lz etiudpieĺwszei serii jeszcze niek ĺe z*serii druglej iop. )ł:"' 
'ą1;", 

kon1lzja Zd,zi-sława ]achimeckie 8o d'otycząca' Etiud opllśĺ 25 i."*, ,,,*".""'. ]^/ latach 1830-
-1834' Wydane w ľ. 1837"13.

oo 
'-To 

objawienia się jakichś nowych a pewnych źľ đeł sPIaIĄ/ę czasu po_włan|a EtiuĄ a-moll op' 25 nr I.7 trzeba ĺlznaZ za wzglęđnĺe ot\. aĺtą. Ostrożnośćnakazywałaby przy1ąć ']edyníe, jako ustalony, t r^i" o'a'qr,-" 0837); wiele orze-

I:łi:,':^W,:i.',,:,:,ä!i,;;:,:,,|^ľ:,JJľJ,ľ jĺ;ľi:ľ:ľu:*l*fl;
Takwięc Etiuda a-moll zđaje się d-zlelić los paru ĺ""y.I' "*"..* chopina, takichjak Scherzo h-molL preludium d_molt i Etiuda c_m"U, .1. io,, Ur_, tradycja _ bezjasnych dowod w, a w spos b Llp1lcz'\vy - wiąże zokĺesem życia Chopina' kt rymozna nazwać latami wędr wki (Wanderjahre), gdy dĺoga rłĺodłn go z warszawyprzez Wiéđen, Sďzbuľg, Monachium i Stuttgĺrt áo Paryźa. Wiąż:e zaruzem z fazątworczości, kt ra może być na.wuna Íarą przéło^" --í,*r".i"-To' co Ębardziej islotnego Wiadomo o ľych larach, 

',í.r^.i'rię W Paru Żna-czących tekstach pamiętnikarsko epistolaĺnych .u-.go chof-" w ;ego wiede _

:! _ej 
reikc'i na wybuch poĺrstania w Polsce i - stui'tgaĺckiäj _ na ;ego upadek.W Wiedniu Chopin, jak wiadomo, daje się odwieść "d;;.;i" do Waľszawy i od

, M*"a.c.,".' s",'r" r./ĺryt cnri, l,;- 
-'' ľ Niecks, Lied'lcł chopin ak Mcnsch.' ', d 

I jego nuz/cne'Pozna l8z:' 
" 

lsł' *ya' no*'x'"t ĺ," lssĺ, 
" 

lí
] fiuzlk' dŻ. cyr', s' 216- 

z' c\'t'' r' I' s' 275 PoIsfu przeL}ad }v$ Iŕ]'de rrk ChoPi jako czło1 iek
16 Iames Hundct c}opł . Czla iek i artlstą, tłIĺm.lerzy Bandrowski, Lw w_P oznaŕ.1922, s' 1l3.

Zo.sÍJw]Jch'mecj.i C}oPin R|s ż .ia i LWjr(Żokt' Kŕako\ lo57 \' Jo8'
ťropozycIe peLiodyzacl życia ] tw lczoscl c
s' 2r3-23o njniejszego Zbioru. 

;hopina - zob' m'in' M' TomasŻe\ÝsLr' 
',cia 

tw ľcy punkty węztowe,
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wzięcia udziału W powstaniu. DęCyzję tę - jak pĺz1,puszcza Jaĺosław lwaszkiewicz'
monografista szczeg Inie wľażliwy na psychologiczne mot}'\ďacje działa t\^/ I_

czych Chopina - opłacił ,,pękdęciem wewnętrznyď] ,,rozdarcieď] kt ľe odtąd
IazPo taz rozbĺzmiewać będue w jego tw rczości, Począwszy od Scherzą h-mollŻo.

w stuttgarcie - jak prąpomina Stefan Jarocilíski, jako autoľ wnik'liwego tekstu na
temat Za.angażo\,łania ideowego Chopina - ,,gniew, nienawiść í rozpacz podykto-
wały mu po ĺaz pierwszy i jedyny [...] bluźniercze p łprzytomne słowa wpisane do
notatnika: <o Boże, jesteś Ty, iesteś i nie mścisz się. CzY jeszczę Ci nie dość zbrod-
ni moskiewskich - albo - alboś sam Moskal!>",l. W wyďanych z Wiednia listach
pobrzmiewają liczne Warianty stale tego samego moł.\Ą.u: ,,A ja tll bezczynnt''ŻŻ,

'Czemuż nie mogę być z Waml"23,,,Czemu nie mogę choć bębnić!'',a lub ,,w salonie
udaję spokojnego, a wr ciwszy pioĺunuję po foľtepianie",5.

Szczeg lną siłę i wyrazistość - jako ekspľesję uczuć, kt re Chopin zamierzf
wypowiedzieć PoprZeZ dźwięki - posiada znany pąssus z listu do Jana
Matuszyĺískiego' pisanego w Wiedniu 26 XII 1830: ',[...] gdybym m gł, wszystkie
bym tony poruszf, jakie by mi tylko ślepe, wściekłe' roziuszone nasłało czucie, aby
choć w części odgadnąć te pieśni, kt Íych rozbite echa gdzieś jeszcze po bĺzegach
Dunaju błądzą, - co wojsko Jana [III] śpiewałď"6.

odwołanie się do aż nazb1t dobrze znanych tekst w ma swoje uspĺawiedliwieníe,
sw jpow d: waľto ich ton - ton słownych Wypo]viedZi kompozytoľa
wyjawiających intencje towalzyszące Po'Wstawaniu własnych utwoĺow lub rodzeniu
się ich embrionalnych choćby postaci - skonfrontować z tonem' \Ąr jakim doko-
nuje się w dziejach ĺecepcji znaczĺa część inteIpretacii werba1nych jego
muzyki.

Przykład jeden z wielu - pary zdan Hugona Leichtentĺitta otwielaiących inter-

PreÍację Etiuą a-moĺĺ op' 25 nÍ ll zawaftą w drugim tomie klasycznej đziś jego
pracy Analyse der Chopin'schen Kĺayierwerke: ',Wpĺowadzenie - Lento, clcho

'o laroďa!ĺ Ilíaszkewí.Ż' CroP'', Krak lY 1984, s' 126'
]] stefan Jaroci sk' &lł4 uwag w preániocie zaí]ngażo\]ania ideoweso ChoPina,N. Pagine 4' Polsko w\oskie materialy

m'zyczhe.leđ' MichałBÍ|stlgea Krak w 1980, s' 193-l94'

'Żr Z Aibumu Iryderyká choPina, wiede 
' Po 16Ix 1831, KoresPondencja Frydeĺyka Chopina,'ĺed,'RÍol'islaw Edward

sydoĺ'' waŤsŻawa 1955 (datej: Kch)' t' I' s' 186' Datowanie rv$ KorťlP o"dencjL Fl},dďyka ChoPina, Íed' zofrr'Hel'
mán' Zbign1ew Skol ron' Hanna wr blewska_stra s (daiej: KchN), t' I' Warszalía 2009'

I KCh. t. L s. 168.
]a lryderyk choPin do iana MatusŻy skiego, Wiederĺ,1I183l, tamźe, s.l7o'
'Żs lÍyderyk Chopin do Jana Matuszy skiego, Wiede , 26 i 29 (?) xII r83o' tamże' s' t62' Datolvan1e wg: KChN, t' l'

s.461.

'{ Kch' t' I' s' r62' Notabene wparę niesięcy P źniejChopin tE l na wzg Źe Kahlenberg pod Wiedniem, bykontem_
plolváć pole z!ĺ'ycięskiej bitwy Jana lII (list do rodzi^y z25yI ].83]. zob' tamże,s' 176)'
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i ostrożnie zarazem - Yi}?I bowuje moty'W maÍsza; ZatÍz)Ą'Í\vję się na moment

na felmacie, by zaĺaz potem risoluto, z porużającą szybkością runąć W Wh i zamęt

dźwięk w, k re spadając z najwyższej wysokości - osaczają, huczą, pokĺzykują'

i oplatają spiżowy, puzonoy/y moĘ-'w lewej ĺęki' oślepiające, błyszczące, huczące,

szumiące i gwiżdżące działanie tej figuĺy ma swe źr dło lv jej Potężn)m Zasięgu'

kt ĺy pozwala na najgłębszy upadek, na najdalszy rozmach tam i Z povr'rotem prueta-

czających się pasaży, na szybkość fď brzmieniowych i śmiałość skok w..]"7.

Śwrłľ uľwonu vŕ śwIETLE INTERPRETAcJI sŁowNYcH

Wśr d niekompletne8o ocz}'wiście, lecz dosyc obszernego zbioru (44) w1powiedzi

d'oĺyczących Etiudy a-moĺI op' 25 nr 1I zna7eźć można zaledwie trzy pełne analizy

utworu: Hugona Leichtentlitta (1922), Heinĺicha Schenkera (1935) i Julija Kriemle-

wa (1960). R żnią się między sobą zasadniczo.

Leichtentritta zaintereso'lvała strona foĺmalno-haĺmoniczna utworu, widzia-

na w perspekq'wie systemu postriemannowskiego'Żs. Uwagę szczegolną zwľ cił on

na konst}.tuq.wną rolę chlomatyki, tak w figuracjach' jak i przy prowadzeniu basu

(np. t. 17-19), tozszyÍrował śmiałe i dalekie od schemaĘmu ciągi sekwencyjno-

-modulacyjne W Paltii utwolu okeślonej jako przetwoĺzenie (t. 41_69)' DopeŁ

nieniem jego anďizy stała się inteĺpretacja strony ekspĺery'wnei utworu; fIagment

charakteľystyki paĺtii wstępnej został właśnie powyżej zac7'to\^{any.

DIa Heinricha Schenkera'?9 Etiuda ą'moll stała się jedn1ĺn z przedmiot w służą-

cych do egzemplifikacji własnego systemu. W Schenkerowskich antologiach przykła-

đow mĺzycznych (Figurentat'eln) Pojawia się sześciokÍotnie' z te1o raz (36' nĺ 76ĺ3)

jako pełna analiza waĺstrły głębokiej; pozostałe dotyczą fragment w utwolu i jego

warstw wyższych (51, 53, 58' 88). studiując ĺezultat finalny Schenkerowskiej analĹ

zy linearnej, można się zawahać w osądzie: cZ)' to, co mamy pod sobą:

ż' Hugo Leichtentrltt, Á' aLrse del ChoPi 'schen Kąvieĺ eĺke' r' II, BeÍ]Liĺ ].922, s' 194: ''Die Einleitung' Lento' P.o

biert gleichsam leise und vorsichtig das MaÍschmotiv' halt auíeine! Fermate eine VIerle inn und stiirzt sich dann

(riso1uto', mit einer rasendeÍ Geschwindigkeit in den Wirbel der T ne, die von deÍ h chsten H he heŕáb das eher'

nePosaunenmotivderlinkenHandÍnz nge1n,umbrausen,umschmeichetn'umjauchzen'u'Ťtfliegen'Dieblen'

dende, gliBernde, saufende, pfeifende und .auschende Wirkung dieser Figur hat ihre Herk nft von ihlem gewal

tigen Umhng' deÍ einen rveiten Abstiĺlzt gestattet, den Zlckacklinien, dem he]len Klange der hi'chsten okaven.

dem weiten schv,'ung der auí und ab mllenden passagen, der Geschwindigkeit in den Tonfolgen' d r Kiĺhnheit

in den spĺiingeď:

':l Zob' tamż ' s. 194-l98'

'! Hemrich schenlca Ne'le frusikahscheTheonefl 1|dPhąkt^ien,Í'II1,Der Fŕeie sala wiede 1935'
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wkazllje nam Etiudę a-moll w jej dziełowej niepowtarzalności' czy też raczej istotnie

;;;;;;;;r""; jeden dow d na trafność "uniwersalnego 
systemu analizy':

w interPretacii ll''Iija rĺi'mrewa Jochodzi do głosu odmíana analizy Assafre-

l""#;;;;ír* io;ęciami obĺazu i intonacji' Poszczeg lne partie utworu uzy-

skują jednoznaczne cha'aLt"'y'tyki ekspresylvno-sema'ľ"i'':ľ spos b może

nieco paradoksďny pojawía się - w ks ztałcie jeszcze đalekim od sformalizowania -
;';;" ;-^'".il seíantykistrukturalnej Greimasa_Tarastiego3''

Zaledwie paru badaczy zapry - nie na dłĺżej zresztą niż na moment' na parę

zda tekstu - jakieś ewokowa ne przez Et'iudę ľ"bl'Iny Y'^I8::owe 
natury tzw'

czysto ÍÍfiZyczÍLej' stosunkowo ''4dokłud"i') 
interesował się utwoĺem Ludwik

Bľonarski; zĺla|azł w nim wrele p'lyLł"do- na ĺozwiąZania \v sferze tonalno-har_

monicznej, kt re można vy ,uł*^ź idíomatycznymi. Dotyczą m'in' niepewnoścl

tona1nej' pozornej konsonansowości' stosowania nut i akord w-pĺzejściowych' sze-

reg w chromatycznych, "ídeowych' "* 'l1łyľ ]Ę" Y:Ľli:"" 
M' Chomin-

,-Ť;;.;' ;;;il;;'p,o,,'ukďn 1i"...ylĺiliro'ľ' n''^']1*,ľ" F'tiuda ą-moII -
jako przykład swoĺstych tozwlązaÍĺ fakturalnych' szczego|n\e lych Zw\ąZaÍrych

z tzw. wt Ín}'mi zjawiskami nu'äo''i'"nyrnĺ' żofii Chechliriskiej36 posłużyła jako

il'il;':;;; czne funkcjonowanie fakory 
'monofoĺicznej' 

a Macieiowl

Gołąbowi37 dla ukazania ro"g"y't""1i "ż1'wrołu 
chromatycznegď' z "żywjołem

Przy|da |'Eti dą ĺ]łnoll op' 25 nr 11rv interpľetacji Heinricha sche k'tłl

;-rłĺĺ<,r"^l"*i,a-r s*iłđ*i*'ai-ł*roint*o,ĺ*nĺg"'d-Moskĺ\'a 
t97l' s_ 436_438'

]l Por'EeroTaíasti,Po'r' ,,",..*r,r,"o",i"i','"í","'.",'"-i"''"*.*:^tr,:ff:ľJj|".:";:':ľ-'ľä:

" )"ľ.'i]iĺ .n*''** , The Noctunes and St11dies: selected Proble,ls oÍ Piaflo Texture,,N ' chapifl stĺrdie'' Íed' ]in

Samson, Canbridge 1988' s 1s0

,' ;:;;:* ;;6: 
"'" 

natrka i tonellość w muzy'. CŁopi'íđ' Krak lv ]'99l' s' r10'

iiliT:'ł:11';jJ; ::ił:i':::::1:,";;':ľ^r' ä''"'ii""'^*"**l'ś"'Musik Konzeptd] red' H'K' Metz

ľ 
jĺľľj;:.lľ';łůłľľ:yiił"Fnmiľx:*;;5'"ĺ:ĺ]l j j],ľ1Ł

' Zob. ] Ż fM' Chominskr' Mistftastwo konpo'

; i:ľľ:::*l'ffi.ľj *ił:ł;:;ł;r::;:;'|'"l;;ľ''"'}|ł;'äi|'i;'i''ol"jo"',**'***"*""''
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diatonicznpn'] Ziawisko polimetlii, na kt re Tesztą zwÍocll już uwagę Leichten-

tritt38, uainteresowało na moment Karola HławicĄ3' i Mieczysławę Demską-Trę-

baczao. Problematyka wykonawcza Etiudy stała się tematem maľginesowych uwag

Hugona Leichtentrittaar i Jamesa Hunekeraa2 dolyczących fĺazowania, |ana Kleczyli-

skiegoa3 dotyczących palcowania i Bronislava von Pozniaka dotyczących pedalizacjiaa.

Tak więc trudno powiedzieć, by strona formalna i czysĺo dźwiękowa Etiudy

a-moll op' 25 nr lI zwt ciła na siebie Zbyt viiele uwagi. Natomiast niemal wszyscy

z 44 w1powiađających się o utwoľze pĺ bowali okĺeślić jego charakteľ i ekspresję,

wielu - odcątać jego sens.

Interpretacje, kt re poddane tu Zostaną reintelpretacii, jako świadectwa recepcji

rrtworu - pochodzą od kompoątor w i pianist \y, teoretyk łV muzyki i muzyko-

1og w, kr1tyk w i pisarzy muzycznych. Pełna lekura zebranych tekst w Zdaje się

potwierdzać tezy Hansa-Heinricha Eggebrechtaas đoĹyczące Zobiekt}-wizowanego,

a więc poddającego się badaniu, istnienia swoistego języka ĺecepcji (Rezeptions-

sprache) ' Jego elementy: poszczeg lne określniki i całe zwroty słowne - mimo pozo_

r w wielkiego rozproszenia - dają się ująć w pokĺewne sobie zespołĺ Znaczeniowe.

Materiał mający tu reP-ľezentować ,,ľecepcję werbaln{' Etiudy a'molĺ na prze-

strzeni lat 1837 -1987 (1993) można w spos b naturalny ująć w pięć zespoł w te_

matycznych skupiających okĺeślenia i wyraźenia pokĺewne i b.Iiskoznaczne.

,,Rozpętanie żywioł w"

W drugĘ połowie minionego wieku, blisko jego ko ca' Etiudą ą-moll op. 25 nr 11

została przez kogoś nazwana Wiątrem zimowyma6. Można sądzić, iż swoista traf-

ność nazwy potwierdzoĺa została ptzez consens1'łs communis słuchaczy i wykonawc w

r3 Zob' H' Leichteĺtritt, Á alrse' '' dz' c\r', s. I95.
]' zob' Karol Hławlczka' cł oPin Meister der rrythnischefl Gestaltung, ,,l\ĺnaÍes ChoPin" 5' 1960, s' 39.

{0 zob. Mieczydawa Dem ska'lręh^cz' Rytŕ/,iką Chop'ĺa, WaŤsza\ĺ/a 1981' s. 76' l04' l91
I' Zob. H.Lelchtentritt,Analyse...,dz. cyL.,s. 198.
!'] Zob' I'M' chomi ski' MísllŻostwa''',dz' c\Ą',s- 160'
ir Zob' Ian K]eczFíski' o ',l onywaniu dziel Chop1na' Krák w r960' s' 46'
a{ zob' Blonislav von Pozniak, Chopin. Pnkl1sche Anweisungefi Íul d!]s stuáiun deÍ Chopin'werke' Lípsk 1949' s' 40'
Ą5 Hrs\o Rezeption'\'ł| Brockhau Ríefian]1MusiklejĹi.oŕ' red. C' Dahlhaus, H.H. EggebÍecht, Wiesbaden-Moguncja 1979'

s. J90.

'6 lvedlug Teresy Dalili TuŤło (TD' Turło, J.M' ChoniilskJ' Rątąlog ázieł Fry]eryką ChoPina' Kĺakw 1990, s' 422) alro'
rem qĘti wiątĺ zino','/y nadanelo Eti dzie oP. 25 nÍ 1 1 jest ]ames Huneker. PrąPuszczenie nie wydaje się słuszne'

gd}z nonografrsta choPina u4va Gj naälY jáko już p z'ęlej i stosowanejl pisze|,,Etjuda a moll, Żnana jako

(Wiatr u imoł'y' ' ' '" [Podkl' - M.T'] (I' Huneker Chop i11' dz' c}Ą', s' 167).
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utwoľu. Do dziś iest to określenie nĄczęściej u monogÍafist 'Wr Chopina - od

Jamesa Hunekera do ]ima Samsona - spotykane, jako niesione przez ttadycję

niemal tak silną (choć nie tak popularną) jak ta, kt la Etiudzie c-moll ĺađała
nazwę ,'ĺewo1ucyjnej", a Preludium Des-dur nazwę,,deszczowegď'a7. W opisach Eŕi&-

dy a-moĺĺ, w jej - jak m wi Eggebĺecht - ,,ĺecepcyjnym sprowadzeniu do mowy''
(,,Rezeptive zuĺ Spľache bringen') pojawiają się liczne Waľianty tego właśnie' wyj'
ściowego terminua8.

)ames HunekeÍ m wi o ,,lĺyciu huraganu'' i,,muzyce burzy'"o,

Ierdyĺand Hoesick o ,,bulzliwej powodzi ton w'' i ',gwałtownych podmuchach wichr w

zimowych'50,

Artur Hedley o ',brrrzliwości'' ulwolu5r,

Belnard scharlitt słysŻy \',ł Etilldzie ,,katastlophale Sturmwind''; 'ĺv innym momencie ,,immer

mächtiger orkaď'5'z,

Werner oehlmann - ,,heulender Stuĺm''",

Hugo Leichtentritt - 'WiIbel der Tdne' sPo\ odowany przez wspomĺiane już 
',blendende'

glitzernde' sausende' pfeifende und rauschende Wirkung'' frguracji prawej ręki5!,

Blonis]avvon Pozniak okeśla ten sam moment utworujako ,,zeĹwanie się huraganď'

(,,[...] bricht dann auch der Sturm 1os!")55,

Altur Hedleyjako ',potok 
dźwięk w Żmiatający wszystko przed sobą'56,

André Gide, nielubiący okĺeśle semantycznych, ĺie zdołał s1ę powstrzymać od użycia sł w:

',nawałĺica i ulewď'57,

Ą7 TyfiÍ Etjuda re oLucyjna nie pochodzi' jak l iadomo, od choPina, natomiast dookreślenie ''deszczoĺf" nadat Pre-

Iudiun Des'dur sarn kompoz}łoĹ PoĹ Jean'Jacques Eige|dingeÍ, La P lude ,'de lą gouĺte dbau" de Chopin' Etat de líl

ąuestio" et esa1 d'interpréŕaŕlor, ,,Re\Ąre de musico]o8ie" 61' nI r Ż r975' s' 70-90'
{3 Pierl/szą Pr bę zestawienia okJeśle uzytych dla schaĺakteryzowania nŕ'!d/ a-no op.25 nÍ L| PÍzePĺowadził stefan

s^!ÍnaÍ' (Ruch jako c4nnik organizacjí i yŕazu / uĺ' aft]ch nuzycznfch, Klákw 1951' s' 2l6'2 r 7); dla PoÍ wnania

skonfroDtowal opmie czterech inte[Pretator 1ł: Eŕ'lda a nall Żna]^zla się Ío\,ł^ież z Podobnego puDktu 'ĺ'idzenia

w centrum uwa8i Witolda RudŻiískiego (Dá'19ł' 
' 
rozdźl ięki'\^łarczrłła 1986, s.II5-l20)'

ł 
I' Hunekea Cłopin' dz' c}Ť 

' 
s' 16l'

50 Ě Hoesick' CŁop'']' dz' c}'t'' !' IY s' 1'11'
5' Por Arhrr HedleÍ cłoP'n' tlm' A' opęchol ska' Ł dź |949,s. 178'
s'] Bernaĺd Scharlitt' Cłop in, Lipsk 1919 

' 
s' 226 í 228'

5tr Werner oeh]mann' Reclafis Kk iernusikĺiihrer' Bind II: von Ffi z schubert bis zur Gegenw]rt, stuttgalt 1967'

s'ŻzI'
ś. H' Leichtentritt' A/l']ł,se'''' dz c}'t.' s' 19a.
55 B' von pozniak' C/ropií, dz' cyr',s' 39'
5 A' Hedley' cłoPi,Ź' dz' +., s' l78.
5'AndréGide,Notessł/cłoP'',Paryż1983(Iwyd'v1949roku),s'18:',latouímenteetl'ondée':wplŻekladziePol-

skim zob. tenże' o Cłop''i 
' 
tłum' Anna Iwaszkielviczowa' 'ilw rcŻość'' nr 7 z 1960' s' 45'
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Álbell Maecklenburg dochodzi w konkluzji do stwíerdŻenia, iż etiuda ta ,'pozostaje muzyką,

choć huczy w niej burza [...] podobna nawałnicy''s8,

Stefan Szuman dopełnia listę ,,ż}.wioľ w'] uz}'wając określen: ,,pęd' kt łTn sŻaleje lawina

đźwięk w'E''

Bernard Schallitl m głby Pogodzić wymienione PrzeŻ innych okr ślenia; sprowadza

je do swego Íodzai ]vsp lnego mianownika| ,,rozPętane żľvioły' (,'die entfesselten

Elementď') 0,

szcz1ł ekspresji werbalnej osiąga Zdzisław Jachimecki, gdy m wi o Eťiudzie| ,,paĺ]uje w W
wszystkim jakaś kosmicŻna furiď' l'

Intonacje heroiczne

R wnolegle z inteÍpÍetaqą EtiuĄ jako obszaru, na kt ľym szaleją zywloły, przebie-

ga odcrytl.wanie utworu w barwach i tonacjach heroicznych:

według Hugona Leichentritta utw r ten m gĘ nosić miano Eroiłi (,'Die -Eroicd untel den

Etiideď'f,,

według Bernarda Scharlitta z utworu ,,znikło '\, szystko, co że skie, a to, co PochodŻi
z ciemności i nocy, PťŻemieniło się caľkowicie w to, co heroicznď' (,,das <Dunkel Nächtige)

ist hiel zul Gänze ins Heroische getaucht''6])'

Igor Bełza uż1'wa określenia,'pierwiastek heroiczny''e,

Kazimielz Wierzpiski m wi o ,,heloicŻnej bra\^rurŻď'65,

} zef M. Chomi ski - o,'bohaterskim chaĺakterzď' 6,

Ju]ij Kdemlew o ',charakrerze 
heroiczno-tlagicŻnyrťl sfoťmułowaniu temu towarzyszy Palę

innych; mowa więc np. o ,,realizmie intonacji woiennych] o ,,Pa|osie trwogi, heroizmu

i zagłady'] o,,intonacji triumfalno-zwycięskiej" (takty 50-51) prŻeciwsĹalvione.i ,,intonacji

surowo-mrocznej" (t. 49)67,

C}t' za; F' Hoesick' c/ÚP'", dz' cyr', t' lv. s.374.

s' szumán, Ä!cł.''' dz' q't.' s' 2l7'
B. schaiIt' Chopin, dŻ. cyr.' Š' 227 '

Z.I^chtĺeckl' Chopi,1' dz' cyt.' s' l94'
H. LeichteDtrlď, Anaryse. .., dz. q't., s. 194.

B. S.harllft, Chopin, dz. cyt , s. 227 .

1Boĺ Bełz'r, F'F. Chopín. \Narszawa 1980' s' 2l l '

Kazimj'eź\NíeĹŻYŕÉkr, ŻyÚír C,łopiÍa, Nowy loIk 1953' PŹyPis redaktora: tu c)t' za wydániem wznowionyin, Biały
stok 1990, s. 180.

I'M' chomi ski' Mĺ'ĺzosľlo''', dz. qt', s. 183.

1' lft|emlew, Fĺederik szope"' dŻ. cyi., s. 436-437 '
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Bronislav von PoŻniak słysŻy w drugiej części utlĄ/oru ,'naŚtr j Walki zwycięskiej'' (,'kżimpferische

stimmung, die siegreich ist")63. Prz)?omina, iż Í wr'leż Etiudę a-fioll naz}.wa się niekiedy

,,ĺ ew olĺcyjĺe!' (Revoluti o ns etiide),

Zo a Lissa kata]og określe uzupełnia ŻMotem ',bunto'! nicŻy pol}'w" ',
według Wernera Oeh|maĺĺa Etiuda pĺzeĺíknięta iest ,,patosem narodowyrn' (,,nationales

Pathoď)ro.

Prezentacia wielkości i siłv

Istnieje niewiele utwor w, kt ĺym pľzypisuje się w dziejach recepcji potęgę r wną

tej níesĺonej przez Etiudę a-moll' Niekiedy chodzi po prostu o uchwycenie w sło-

wach fakturalnej pełni bĺzmienia; najczęściei jednak o odwzoĺowanie siły, Potęgi,
mocy i wielkości tej muzyki.

Hans von Btilo'\ł Podziwiał ',Pełnię 
brŻmieniď' niespotykaną \,,/ utwoże fortePianowym -

bez uciekania w orkiestlo\ ość7l' jak się to innym (np. Schumannowi) zdarzało,

u ]amesa Hunekera traframy na okeślenia w rodŻaiu ,,potęga'' i ,,rozmach'7',

u Hu8ona Leichtentritta na zwrot ,'olbżymia siła i moc'' (,,ko]ossale Wucht uĺd Gewalt'')",

Zdzisław |achimecki podkĺeśla ,,monumentalĺe roŻÍialy" Etiudy, dodając, íż Ĺowaflyszy im

,,wielkość wewnętrŻnď'7a'

Tadeusz A. Zielinski chaÍaktety^Lje Etiudę jako ,moĎumentalną w ĺľeści dramatycznej

i ľozmiaĺacť''',

katalog określe użytych przez Bernarda ScharlitŁa nosi wyraźnie cechy hipeĺboliczne; mowa

o ,,olbrz1'ĺnim malowidle dźwiękow1łĺr'' (',kolossale Tongemäldď'), o ,'t}tanicznej potędze'

ś3 B' \on Pozniak, ChoPifi' dz' c}t'' s' 39'

' zoÉa Lissa'sťudia nad tw rczościq Fryáeŕyka Chopina, KÍdk \^ĺ 1970's' 357'
70 w' oehlmann' Reclarís 

' ' '' dz' cyr., s.22l'

'' Podobnego zdania jest Bernard scharlitt (Chopin' dz' cyt' s' 226), dIa kt Ĺeło \^ĺ Etiudzie a n o/l ''nie ma śladu

oIkiestro!ĺoścť' [,,keine spur von orchesternacbahmung''], natomiast odmiennego Berlard Ga''lol'y (Flédéric

chopin, paryż 1974, s. 5l2)j w lym Prą?adku pŹpisanle ut!ÝoIołvi ,,charakteru olkiestrowegď' ma świadczŕ
o jego potędŻe' Prą?is redakora: zob' Hans von Bíilow, Á'l']eľŕungen zu den einzelken Et dén' w: Auserlesene

Klavieŕ'Et den |on Fr' ChaPin, Monachílm 1880, s. VIII| 'Klan8fuue 
des llstrumentes [''.] ganz und 8e nich

?'Ż 
I. Huneker ch oP'í' dz. c}'t'' s. 16l'

1) H' LeicbÍentÍitÍ' Flédéťic Chapin' Berlin 1905, s' 74.
1\ z. ]^ch1meckJ' Chopi n' dz' c'Ą'' s' |9Ą.

'5 TadeuszA' Zieli ski, chopík' Życie i dŕoga h. Ícza, Krak w 1993' s' 339.
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] tibeÍwältigender Wuchť')' wreszcie o ,,dziele największ1.rn

Werk )^,

zalicza Etiudę a-moll - llaz z obn Etiudami c-moll - do najpotężr|iejszych,

'!Ý tym 8atunku77,

von Pozniak zbliża się w svrej charakteryzacji do określeĺia uż}tego Pťzez

Jachimeckiego, m wiącego o ;wi lkości wewnętrznej': ostrzegä mianowicie wykonawc w:

',nie 
siła fiŻycŻna rozstlzyga o oddział}.waniu tej Etiudy,lecz đl'chowa (',di geistigď'),

\ĄIyrażając^ síę poptzez klalowność i r}łmiczność [gry] '''''

Op r stawiany przemocy

W tym ujęciu' bliskim ujęciom popÍzednim, choć z nimi nie identycznym, gł wny
akcent pada na zmaganie się dwu niemal r wnych sił. Do jednej na|eży pÍzev'Iaga.

fizyczna, akq'wność i agľesja, do dĺugiej - skupienie w sobie, op r, nieugiętość'

stałość i w1trwałość - pľowadzące do koticowego Zwycięstwa. W interPretaciach'

w kt rych moment Zmagania się dwu sił dochodzi wyĺaźnie do głosu, dzie-
je się to jako wynik ostrego zaakcentowania opozycji dwu wątk w: figuracyjnego

r tematycznego.

Wszystko to, co w c}tołvanych weĺbalizacjach określone zostało jako:

,,Iozpętane ż}'wioły'' (Scharlitt)'o'

',potęga 
l szelki oP I druzgoczącď' (|ames Hunekerso),

',niepb\łslrzymany pęd'' (sŻuman)8''

,,\łściekłe usiłowaniď' - ,'les insistances fuÍieuses'' (\Ąadimil Jankélévitch)8'Ż,

dotFczy łYątku figuÍacyjnego. Natomiast dwutaktovŕy temat (fĺaza bądŹ moqłł) inĹ
cialny utwolu określany b1'wa w zupełnie innych kategoĺiach:

Jś B' schaÍIiLt' choPin, dz. cyr', s' 226'227 '
?? Zob' Raoul KocŻa]ski, ,Eréítéťic ChoPjn' Beĺrachtunge , skizzen' AnaLysel1' Ko]or'ia 1936, s' 92, oťa?, tenże, Fĺédéĺi.

ChoPin' Conseík d\nĺerpréfution ' Intraduction paĺ Ju|-laą es Etgeldinger' PaÍÝ 1998, s' I55'
?3 B. voD PoŻniaŁ cłopl'r, dz' cił', s' al: "['.'] nicht die Physische Kľaft entscheidet iiber die Wilkung der Etude son-

de n dle gcistige, dargestel]t durch Klarheit und R}tytmuď'
1' B. scharlitt, Chopin, dz. crt., s. 227 .

3o 
J' Huneket cłopií' dŻ' c)'t.' s' 16r'

!' s.szunan'RÍ.ĺr'.''dz'c)t''s' 217'

" \4adint Ianté]évitch, U, e Írąternelle et pĺoĺonde ballade de I'enoul et de la norŕ' 
''Peuples 

Amĺs:numeí sPecja]ny

wstulecie śmi rci Fryd ryka Chopma' 1949' s' 52.
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Theodor Kullak nazywa go mottem shrżącym Etiudzie za de,łłizę3] ,

lgor BeÍza -,;ĺł ez:w aĺiem-zaśpie\Ýeď'ga' rodŻajeÍn AuÍges ąflgu,

Bronislavvon Pozniak-,'wołaniem' (',Ánluŕ'')35,

|ulij Kriemlew odcątuiejego charakter jako m.in. ',intonacię triumfalno-zwycięską''36,

lMeľneĺ oehlmann w partii dalsŻej - wProst jako ,'hymď'37,

ďa Igoľa Bełzy jest,'chorałowym brzmienieĺť"'.

Ze szczegolną zgodnością podkľeślany bywa kĺoczący lub marszowy charakteĺ

ÍnOIIA:

Hugo Ĺeichtentritt uĄ.wa okleślenia,,motyw marszowy'''1

I zef M. Chomiríski: ,,marszowa me1odiď'90,

Igor Bełza: ,,marszowy r1.tĺť"'.

Na tej podstawie nadbudowywane b1.wały niekiedy dalsze okĺeślenia' takie jak:

,'moq.w malsza żäłobno-heľoicznegď' (Theodoĺ Kullalć':),

,,uloczysta świetność Plocesji'' (James Hunekel']),

,temat (chodzonp [...], spokojny, uroczysty, niezlomny" (Stefan Szuman)ea,

,'majestatyczna alchaiczność''95.

W1ĺnienione powyżej okĺeślenia dolyczą przede wszystkim motta - 1v jego

pierwsz}Ťn pojawieniu się. Dla schaľakteryuol'Ą/ania jego dalszych, a przeđe wszyst-

kim kulminacyjnych i finalnych prczeltacji uĄ.wane b1ĺvają już inne, ''zaostrzonď'
określenia, takie jak np.:

ltr'IĺeodorKu1lak'Áĺ,ĺĺerłungen,\\:ChoPinsEt .len'BeIlin1880's'78:,,[''']dasMotto,welcheŚ[''.]alsUeberschrift

3a I' Retn' Chopin' dz' c\Ą', s' 2II.
3l B' von Pozniak' cłopi"' dz' cŕ'' s. 39'
36 I' Kriem]ew' F'edelił szopen' dz' cy1', s' 436'
3? \Ął oehlnann' R'./a'fis ' ' '' dz' cy|', s.221'
3! I' BeIŻ^, Chopin' dz' cyt'' s' 2II.
3' H. Leichre^tritt, Fréderic Chopin, dz. cJt.'s' 74; także Anaryse''', dŻ' c}Ą.,s. I94.

"0 I M Chomi \ki. Misrzoslwo.... d7. cyĹ. s. l8J.

'| I' Bełz^, Chopin, dz' c\ł., s.2|l '

'] PrzPis redaktora: zob' T Klilak, Anme*ungen, dz' qł'. s' 78: ,' |'. ' ] marschartigen Rh)'tneď:

'r J. Huneker dz. clt., s. 161.
q s' szuman' Rícł'''' dŻ. cĺ'' s.217'

'5 I Betza' chopi , dŻ. cyi-, s-2II'
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] ,,spiżowy motyw marszď"6, ',marszowy śpie'w' t!iumfu''97 i 
''wyraŻisty 

i silny moqw marsŻowy'''8,

',urocŻyste 
i gloźne akordy trąU' oraz ,'fanfaro'! e okrzyki'"',

',gloźne udelŻenia kotł w''roo.

Theodoľ Kullak miał podobno kiedyś powiedzieć, z hiperbolicznym Prueryso-
waniem, iż motlo Etiudy to 'mały temat, lecz ['..] tak wielki jak Beethovena piąta

symfonia [... ]"10t.

Między błyskotliwością a dzikością

Dla pełni obrazll pÍz)Ąoczyć trzeba określenia, kt ĺe dotychczasowy zestaw wzbo-
gacają o pewne nowe odcienie, bliskie, lecz niezupełnie idenĘzne z c}to\ł/anymi

wcześniej. Dotyczą one jedynie pewnych moment w, najczęściej paĺtii figuľacyjnej

utwoľu lub też jego części pľzetlvorzenioWej'

Padają tfüe okĺeślenia, jak:

,,ľoziskrzone i poĘskujące fale dźwiękowe' (Theodor Kullakro')'

,'fi guracje najśmielsze' (Hu8o LeichtentritĐt0],

,'utw Í Pelen blawuly, energiczny i burzliwy'' (Aĺdré Gide)'oa,

,'utw r dojÍzały, silny i burzliwy'' (Ártur Hedley)ros,

,,naslr j ognisty" (Bronislav von Pozniak)'ou,

momenty,,dŻikiď' (,,farouchemenť') (Camille Bourniquel)'07,

'9H.Ĺeichtent.itt,FrldllicChopifl'dŻ'c',Í''s.74:"einehe nesMarschmotM]

'1 Tenże' A,1aryse.. ', dŻ. qĄ.' s. r 94: "ma schaĺtig TriumPhgesanďl

'g Tamze' s' r97:,,markigen' wuchtigen Marschmotiť:
9 I' Bełza' ChoPi , dz' cyl', s' ŻI1'

I00 1^ł Oehlmann, neclnn s..., dz. .\i., s.222.

'0]Prą?is redakora: Kullak pisŻe w ten spos b w cytoĺ'an}.m tu już komentáÍzu do wydánia etiud z 1880: ''Dies
kleine Thema |...] ist bedeutungsschweI wie Beethoven's 5'" symPh]] Przekład polski za: I. HunekeĘ dŻ' c}t''
s.159.

\ĺ1 T' Kullzk' Annerkungen, dz' c}t'' s' 78| ,,die b]iżenden und glitŻernden Tonwe eť] PrzeLad Po]ski za; J' Hunek r
dz. qt., s. 159.

'0] H. Leichtentritt, Fźláric ChoPín, dz' cyl, s.74. ''die kli}lnsten Figurationeni

'N A. Gide, Noĺe' JÍl Cłopií, dz. }ł', s. r8|,'morceau dibrąyura,|'''] éneÍE\qne ettempéfueŚe'] Plzekład polski: tenże'

o Cłopí,?l , tłum' Anna Irvaszkie!Ýlczowa' dz' qt'' s' 45.

'05A Hedley' cłoPin' dz' c}t'' s. 178'

'6 B' von Pozniak' cŕ'oP' 
' 
dz' qt'' s' 39: ,'feÜige stinmunď]

'0' cmilie Bourniquel' C'łÔpil1, P^ÍÝ 1957, s. L67.
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paltie ,,namię|ne, szalone, grvałtowne' ('ľéhémente, rapide et Passionéď') (Bernard Gavoty)'o',

utw r ,,haldy i gwałtowny'' (''frěre, impéteusď') (Monique Deschaussées)L0'.

Można by uog lnić: mamy pľzed sobą grupę pĺz1pisyľanych muzyce charakte-

r w antľopomoľficznych. Silnie polaĺyzowane spektĺum rozciąga się od błyskotlĹ

wości' roziskrzenia i ognistości, przez energiczność, śmiałość i bľawurę' po burzlĹ

wość, namiętność, szalelistwo' gwałtowność, hardość i dzikość.

,,Uskĺzydlona rękď'

Wi]helm von Lenz, gdy w roku 1872 wspominał wspaniałość wykonaĺia Etiudy

a-moll op.25 nr II przez wybitnego Pianistę tamtych czas w, Adolpha Henselta'

mot}'wował sw j zachwyt słowami: ,,To było tak bardzo poetyckiď' - .,so tief po-

etische!''llo (''säuseln, blitzen, donneĺn Zu h renl")'ll' Miał popľzednik w; Stephen

Heller, recenzując w roku 1839 w ,'Revue et Gazette musicalď' Etiudy op' 25, na-

zwał je ,,zbiorem Poemat w'] dodając: ',jest to w odniesieniu do utwor w ChopĹ

na jedyne trafne okĺeślenie" (nr 8 z 24II)'"' Dwa lata \ł/cześniei, tuż po wydaniu

zbioĺu (1837) Robert Schumann prą'witał nowe etiudy słowami: ,wszystkie one są

znakiem śmiałej' mieszkającej w nich siĘ tw ĺczej, wszystkie - prawdziwymi two-

rami poetyckimi" (,,wahrhafte Dichtergebilde")rr3.

Nie spos b przejść obok tych ,,o ,cąĄan' i okĺeśleri bez momentu Zastanowienia'

Potraktować je wyłącznĺe jako vĺyraz ,,rozpoetyuowaniď' ľomantycznei epoki' To

niewątpliwe, iż ,,poetyckość'' wchodzlła - z wysoką rangą w skali aksjologicznej -
do romantycznego syndromu, lecz nie wszystkich kompoątor w tego czasu darzo-

no mianem ,,muzycznego Poety'l nie wszystkie utwory muzyczne - ,,poemat w']

a )uż najmniej - etiudy.

\ĹE R' Gr o , Fréderic ChoPi,1' dz' cyt', s' 512'

'o' Monique Deschaussées, FrédéÍic ChoPin' 24 Etudes Veŕs une interPÍétatilJn' Verdun 1986,s' ]37

''o opisując s!Ýoje wrażenía dotyczące wykonania uhvoru Przez Adolpha Henselta' Lenz uż}a{a poza tym, co dekawe'

uespołu określe bliskich t}m, kt Ťych uż)łfat ChoPm w swoich listach, i Ęm, kt rymi scharákteryŻował 
'ŕ' 

dŕ

Hugo Leichtent itt' Piszej "Lecz 
zachw}t dla nuuyki choPina miałem Przeżyć, dopieIo słuchając Henseha' słuchając

go huczącego, Piorun jące go 1gÍzmiącego Eti11dę a'moll: Wilhelm von Lenz' Die grossen PianoJotte'virtuosen unse'

rer zeit aus pers nlicher Bekdnnhchaír,BeÍl:I]' 1872, s' 1o2: ,,Abe[ das EntŻiĺcken ChoPinš hätte ich erleben m gen'

Henseitzu ha'ren!iĺn, s ine A moll'Etude säuseln, b]itŻen' donnern Żu hijrenl']

''l Talĺze' s' 102'

''Ż ,,I' ' '] recueilde Poésies (ce le seul nom qui convienne aux ceu\Ťes d choPin').
irr R. Schmann, 12 -Eltdeu..., dz c)'1., s 199:,,sind sie doch sümtlich Zeichen de k hnen, ihm inner ohnenden Sch p-

ferkraĺt, wahrhafte Dichteŕgebilde'l
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Chopin zyskał w tym ,,/rzględzie j!ż u wsp łczesnych stanowisko szczeg lnie eks-

POnOWanell4:

dla Franciszka Liszta był poetą ton v/ (,,ReWe et Gazette musicalď' Ż V l841)ll5,

dla Mauriceä Bourgesa,'po plostu zachwycając}.m Poetď] ajego mlzyka ',poezjąprzełożoĺą
po mistťŻowŚku na dŹwięki" (',Revue et GaŻette musicalď' Ż 17 lV 1842 iz27 1I 1842\||6,

d]a Léona Escudiera ,,pżede wszystkim poetą" (,,La France musicaIď' z27 7t 7842)rr?,

dla Aleksandra Jełowickiego ,,muzyczną duszą ze skrzydłami poezji''''3,

Heinlich Heine pisal w rok po ukazaĺiu się E'i'łd oP. 25: ,,nie jest on WyłącŻnie wiľtuoŻem,
jest r wnież poetą; potraf nam PlŻekaŻać Poezję,ktofażyje w jego dtrsŻy;iest poetą ton w
(,,er ist Tondichter")"'r,.

Co do samych Etiud - wsp łcześni zauwaźyli ich nową jakość estetyczną ukon-
st}łuo\Ą/aną na pozornej opozycii, kt rą ,,Znosiľy'] opozYcji tego, co techniczne
(w tym wlpadku: czysto pianistyczne), wobec tego, co poetyckie:

Robert Schumann w r ecerrŻj| zbior Etiud op. 25 pisał o Pierwszei z nich: ',mehr ein gedicht, als

eine Etüde'1'?0,

Louis Ehlert (1877), m 'ĺviąc o,,zupełnie nowej technicď]kt rą Plz}Ťlosiły Ěŕi dl, mot}vo1vał
ową odmienność słowami| 

',nie szło w nich o nowe Pasaże w t}?ie Hummla i Clementiego' lecz
o zup łnie nową folmę oddział'ĺvania, powsÍałązpołącŻeÍiapoezji i wyczucia palc w, kt ra
ptze,MJższyÍa całą poprŻednią faklurę fortePianową''lrr.

'l4 Na temet recePcji Chopiná wśr djego lvsp iczesnych PoĹ m'in': o]gierd Pisarenko' 
"RecePcja muzyki choPina lve

Francjí w latach 1832-r860'' (maszynoPis, 1972) oraz Chopin w kŕrr,ce fruz|cznej (do I oj y światoy,ej). A to\ogią'
.ed' Iíena Poniatowska' warszawa 2011'

''5 ''grand Poětd] ,,poěte contemPoram] ,,la náture [' '.] poétique de son talenť]

'' ''M' choPin est tollt bonnement un délicie poětď' oraz ,,cěst 1á Poésie ['' ] supérieurement traduite párles sons':

't? ''Poěte 
etpoěte tendíe avant touť]

''3 Aleksander 

'ełowicki' 

Moie spohnienia' c''Ł. za| ChoPin w kryltye nuzy.znej (do I wo)ry świotowej), dz. c\ż., s' 56'
L]' Heinrich Helne, Über die ĺlafizirsische Bijhne' vetĺąuťe BrieÍe a Aug|)st Le ąld, 10' bieÍ, ,,A|lgemeine Theater

Reluď' 1837: ''['-.] er ist nich bloB Virtuose, er ist auch Poet, er kann uns die poesie, die ln seiner seele ]ebt, Żur
Álscháuung bIingen' er ist Tondlchter [. ' ' ]': cĺ' za: Heinŕich Heine und e M Jiŕ, red. Ge[hard Miiĺer, LiPsk l987,
s' l07. Por' też tamże, s' 146 i r51' Do myślenia daje częstość, z]alq Ę.ĺt stosowanewobec choPina określenie 

"Poetaton ĺ''] być może zresztą, lż Żasugerolvane w jakimś stoPniu Przez sugesł-wność lvpowiedui Heinego i schmÚna;
iames Huneker jeden z [ozdział w ${ej nonogralii Ża r,ĺ Đwał Poela i pgcholoł ( l900)' blogra a Guya de PouŤtalěsa
aosi qfiI ChoPífr ou le PoéĹe ( 1927)' u Raoulá Koczalskĺego d!ĺa kolejne roŻdział je8o studi w chopinowskich zostaty
n^zwane Der TanĹtiehter i Der Klal)ierpoeť (w: te^że, FÍedéric ChoPin' Betrachtunseh''', dz' cyt') ítp' według 1ana
Ekiera Uak grąl chopin, 

',Rocznik choPnowski" 20, 1992, s' 14) ,,prawie wszysllQe baldŻiej wnik]iwe opĺsy jego 8ry
rv}nienia]ą na piefwszym mĺeFcu j j Poetyczność']

''lrR' schumann' ]2 Ěŕźden'''' dz' cyt- s.'l99 '

'l' Cĺ' za: n Hoesick CŕloP in, dz' c'Ą', r''lv. s' 369 '
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Ehleĺt nie był osamotniony'w słvym sądzie. Podzielało go wielu pľZedstawicieli

pokole neo- i postlomantycznych, poz}'tľvistycznych i modeľnistycznych:

Hans von BĹilow (w liście do żony) | ,WiesŻ z mojej pĺzedmowy do Eĺlĺd, jak wysoko cenię

Chopina. Co to ua Poetal"'",
Maurycy Äntoni szulc, oceniając Etiudy op' 25, Pisał| ,,wysoką wartością poetycką plerwszy

szeľeg [op' l0] nieomal PżelvyżsŻajď'''Żr,

Zygmunt Noskowski: ,, ['..] głębokie i treści pełne Poematy, naz'\łane [' ' ']: nader skromnie

etiudamŕ'l'?a'

HenIyk opie ski: poł ączenie ,,PÍzedziwnej poezji muŻycznej treści z Pomysłami praktycznej

forlepianowej technik"r'Ż5,

Albert Ma cklenburg: ,,Pełne życia poezje', ,j edność idei i techniki''Ż,

Bernard scharlitt, o Etiudzie ą'moll oP.25 nr 11: ,'dzieło mistrzowskie, oddychające poezją''

(,,Poesie atmeÍtde Meisteĺwerť')l'''

W spos b metafoÍyczny, a zaÍazem szczeg lnie lapidaĺny ujął jedność techniki

Pianistycznej i poetyckości u Chopina Walter Wiora' Formułując syntezę tego' co

Chopinowskie, w odniesieniu do utwor w objętych zbioĺami Etiud í Preludĺ w, pi-

sał w roku 1960: ',one 
chcą nam ukazać Wszystko to, co tylko potĺafl w)?rowadzić

Z uni\ďersalnego instrumentu uskzŕlona Iękď' (''die beseelte Hanď'"3)' W przy-

bliżenia znaczy to mniej więcej to samo, co Aleksander ]ełowicki określał słowami

,)Íruzyczna dusza ze skzydłami poezjť'' a co Zygmunt Noskowski miał na myśIi,

m wiąc o ',uduchowieniu 
palc w''1'?9'

Sam Chopin po naszkicowaniu '\'ł/ roku 1829 pierwszej Ze s:\^rYch 27 etiud - pośr d

kt ÍYch Etiudíł a-molĺ za\ĺczana bywa przez wielu interPretator w do szcz1towych

D, C)'t za: Ludwik Blonar ski. szkice choP1,1a11,skie' rłuÍn' Anna szweykolvska' Krak \Ą' 1961' s. 262'

D M.A. s^nc, Fŕrd.er|k Chopfi. ' '' dz' c\.',Pozl!Í| 1873, s' 190j ĺ"yd' nowe Krák w l98 
' 
s' l8l '

l} Zygmunt Nosko!ĺski, ]stota utwoÍ \'l Chopi a, ,:Nędrołlec' 1900 nÍ 31' s' 613'

':l Henľyk opie ski' chop''ł' Lw w l909' s' 120'
]]6 Albert Maecklenburg' D ie Kta!\ereĺiiĹlen ChoPifl's,,,Die Musiľ 1909 19lo, !' 34, s' 214:,,]ebensvol1e Poes1eď] ''eine

Einheit von Idee und Technik:
l'? B. scharlitt, cŁop,"' dŻ. cĺ'' s' 228'
lŻ6 watter wiora' CłoPiís P reluĺ]es u11d Etudes ufld. Bachs wohltemPeliertes K\ą 1er,N| Íhe Book oÍ the Fjrst InteÍfiationąl

Musicotosical conłrcss De oted to the Works oÍ lrcdeick Chopin' waEzawa Iďr' 22'd FebT uary 1960' rcd' Z' Lissa'

warsŻalva 1963' s' 78'
D, z. Nosko!Ýski, ]slofa ĺrb ol ChoPina, dz c\ĺ', s- 613 '
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IePľezentant w gatunku13o - Pisał po plostu: ',Zrobiłem Exercice duży en Íorme,
w moim jednym sposobie [...]"'3'.

Mooĺ l sToPNIE wERBALIzAcJI

Interpretacie słowne utwoĺu możĺa rozPatrywać rcwnież od strony modusu wy-
po\^iiedzi, czyli sposobu werbalizacji, jej rođzĄu i stopnia. Mateľiał w1powie-
dzi weľbalnych dotyczących Etiudy a-moll oP. 25 nt 11 pozwolił wyĺ żnić sie-
dem modus w podstawowych; wyrożnienia noszą charakter typologiczny, nie
klasyfrkacyjny.

Rzeczowy opis sy'tuacji dźwiękowej

Modus stosowany, co zrozuĺniałe, w wypowiedziach muzykologicznych, szczegol.
nie w ich fazie opisowo-analilycznej. Etiudą ą-moll nie zyskała od czasu Hugona
Leichtentlitta pełnej analizy opisowej13'Żtego rodzaju, jak np. anďizy Preludi w
dokonane przez lozefa M. Chomi skiegol33, Fantazji f-moll przez Lwa Mazelar3a

czy Ballady g-molĺ przez Franza Eibneral35. Rzeczowy opis przeprowadzany w ka-
tegoriach okĺeślonej metody znaleźć można jedynie w marginesowych odniesie-
niach i egzemplifikacjach dokon1.wanych przez Ludwika Bronaĺskiegol3 , Marię

]]0 Dla Hansá von Bijlowa Eti11da a-fio op.25 ĺl11byla,,kr ]ową ehuď' (',Etiidenk nigiť' ltenże' A nelkuflge ,

\^ĺ. Auseĺleseke Klą! ier-Etirden lo Fr' Chopif''MoĎachiun b.d', s' VI]II), dla fteodoía Kulaka ,'jedną z największych
i naj\ł'spanialsŻych etiud choPinď' (''eine d eÍ grossartigsten und genia]sten choPinšchen ltuden]tenże' ÁrŹelł',i_
gefl' dz' c}'t'' s' 78)' podobnie d]á Jamesá Huneke[a' Raoula KocŻalskiego, ZdzislalYa ]achirneckiego, następnie zaś dla
1.ÁIaltera i Pau]i Rehberg w Waltera oehlmanna i Tadeusza A' Zieii skiego. Robert schumann Przy recen,owaniu
Etiud op' 25 nie wrPo\liada się o nĺe] oddzie]nie- Zastanawiájące' iŹ jedyny glos kwestionujący ĺ-yjątkolvą ĺíaĺtość
utworu pochodzi od Marcelego Antonlego szL]lca (Żoh' renże, Fĺyderyk Chopií, dz' c}'t', Poznm 1873' s' 191, wyd.
nowe Kiak w r98 , s. 182).

t]' Lisl z dniä 20 x 1829 Clo łtuM Woyciecho!ĺskiego, Kch, t.I' s' l1r'
I" Zob' H' Leichtentrítt, Ál]aly ''., dz' c,ĺ' Analiza Kri ml wa (Fredelik SzoPes, wyd. I 1949 i następne) stanowi

w większym stoPniu mteŕp etację ekspres}Tno senanlyczną niż formalno_opisową' s}nteza Heinricha schenkera
spŤo\ładŻa się w zasadzie do zÍedukowanego Zapisu nutowe8o uhvoru widzianego w perspekt}vie lineárnejj słowa
polawiai{ się dopielo Pr,ry esenlualne] Werball7ac]i owego Zapiśu.

lr] zob' ].M. Chomi skĺ' Preludią ChaPina, seria ,'Analźy 1 objaśnlenia Dzieł Wszystkich FÍyderyka Chopinď: t' Ix,
Krak rv 1950.

'" zob' Le\,ĺ Mazel' Fantanja ĺ-,fio snpe a ' opyť analża, Mosklva 1937' Polskie wydanie w przek]adzie lerzego Popie-
]a \,ł: L- Mazel, studia choPinowskie' KÍak \,ĺ 1965' s' 17 -217 .

']5Zob' lŤanŻ Eibrct U erdie Forn der Bal|ade op.23,/o Frydeĺyk Chopin, ,,Annales chopiď'3, r958'

'j6 Zob' L' Bronarsk' ĺ]a'uoniki Chopinn, dz' cyt''' tenże' szkice chopillowskie, áŻ' c\.t'
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ottich]37, Antoniego Pľosnakal38, Macieja Gołąba i in. Terminy techniczĺo-mlzyczne

w tych q'tuacjach stosowane - takie jak temat, moĘw, figuĺacja, funkcje harmonicz-

ne, wt rne Zjawiska haľmoniczne Ę. - występują naiczęściej w Postaci st aty czĺle1'
Niekiedy opisy formalne bywają d y n a m i z o w a n e. |uż sam opis zdaje się w w-

czas naśladować opiry'waną s}tuacię dźwiękową utworu czy ZestÍajać Z nią swym

chaĺakterem:

Julii Kriemlel : ,,no Żdies dominanta ne zatuchajet, a narastajet k reP zie Posle zatiszja!"L]',

J zefM. Chominski: ,,[' ' '] owa figuracja niejest tylko cŻystą harmonią, ale tworzybogäte lło

dźwiękowe, ĺad ktor1nr unosi się melodiď'lao,

Maciei Gołąb: ,,[''.] faktura guracina altelnuje jednocŻeśnie oba ż}'wioĘ: w watstwie

wierzchniej - chlomatycŻny, lt' spodniej diatoniczny [...]''La'.

Można pĺzypuścić, iż dynamizację opisu analitycznego sprowokować może sam

utw r Dĺuga możIiwość: sugestia metody, np' takiej jak energeĘka Elnsta Kultha

czy dynamiczna tektonika Hansa Mersmanna.

opis animizowany lub antropomoľfizowany

Stał się manielą stylistyczną gł wnie przewodnik w konceĺtowych i monografisty'

ki. Modus stanowiący jak gdyby wyższy nieco stopie opisu zdynamizowanego; tu-

taj opis staje się o ż yw i o ny:

otto schumaĺn| ,'A potem temat zdob)'ĺva panowanie nad dosyć roŻlegtym poematem

dźwiękoqłn"u''

|ulij Kriemlew: "[' ' '] zamykająca ut\Ąr l gama w}1'wa się i wzlalÚe w rozpaczliw1łn okzyku"ra3'

Tadeusz Ä. zieli ski: ',Potem 
wyrasta Ż niego [Ż tematu] no a' Pełna sĘ bohaterska w wyrazie

melodia Í...l''L4'

']? zob. MaÍia ottich, C,łopins Kla!ieroÍnamentik'BeÍlin 1938.
|s zob A' Prosnalq rorŕr]4 ewolucyjna w etiudach Chapind' d2. cyL| tenże' zagad.nie ie tenatyzfiu etiudchopina' ''MĹŻyki'

nr I z 1960.
D, J KJiemlew, Fredeŕlł szoPen' đz' c\Ą'' s' 437 '

'r0 J'M' Chomi ski' C/'oP'ł, Krak w 1978, s' 88'
\a| M' Gołąh, Chromatrka' '. ' 

dz. cŕ', s' 1r0'
r{'zOtto Schumann, Ha'rdbuch derKla letn sik,Heinrrchshofen 1969' s 39s
!J 

'. 

KJiem]ew, Fŕed líł szoPen, dŻ' cr't', s' a37: 
',['' '] zákluczitielnajá ganma wyqryajetsla i wzłetaj t otczajannym

\łskŤikom!':

'{a T'A' zieli ski' cłoP''' dŻ. c}'t'' s' 340'
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a i metaforyzacja opisu

Poprzez użycle lozmaitego rodzaju metonimii i metafor dokonuje się dalsze, nie-
kiedy nieznaczne, przejście na wyższy stopíe opisu: opis upo etycu niony. Do
głosu dochodzi medium werbalizacji, poszukując w mateľiale ]iteĺatury odpowied-
nika (analogonu) s1'tuacji dźwiękowej poddawanej weľbalizacji:

Theodor Kullak ,'namiętnie falujące, zalewające klawiatulę Pasaże [pĺawej ręki]ł6,
Zdzisław |achimecki: ',W 

parze z [' ' '] ż1rviołowością \^ŕątku guracyinego idzie płyn na jak

lawa wulkaniczna substancja harmoniczna [... ]"ra6,

Artur Hedley: ',od pierwszej chwili potok dźwięk w Żmiata wszystko przed sobą''ra?,

Tadeusz A' Zieli ski: ,,odtąd temat w Postaci akordo\Ą/ej i \ Prężnym rľmie marszowym

utrlvala się w lewej lęce' podczas gdy prawa zalewa go Potężnymi potokami szesnastelť'lag'

Interpretacj e ekspresyĺďne

W momencie, I^i kt rym nastęPuje pĺzejście od opisu i analizy do interpretacji
i syntezy ._ pojawia się tendencja do ,'ujawnianiď] ,,odcz1t1.waniď' í,'nazywaniď'
chaIakteru i ekspľesji dzieła' Proceduľa ta iest na og ł stoso\ďana po-
wszechnie W monoglafistyce' ale także w tych momentach prac analitycznych,
w kt ľych ich autor zamierza interpretowany utw r określić w spos b możli\^/ie la-
pidarny i komunikatywny. R żníce między poszczeg lnymi ujęciami zdają się po-
legać gł wnie na vĺyższym lub niższ1.rn stopniu intens}.\arności - pĺzy oznaczaniu
danej kategorii ekspresy.wnej - i wYższym lub niższym stopniu konkretyzacji sé
mantycznei, dookĺeślającej ową ekspĺesję na spos b konotacyjny lub (niekiedy) -
denotaciny.

Etiuda a-moll bywała określana ekspres1rłnie na spos b syntetyczny, jako całość
o określonej kategorii ekspresji i okĺeślonym charakteĺze. Można się w wczas do-
wíedzieć. iż no.:

1"śT'KĹllak, Annerhflge 
' 
dŻ' c}'t'' s.78: ''I ' ' ] le1denschaftlich auf und ablíogenden, die 8anze Tasta tur berĺluthenden

Passageďi Przekład polslo za: I. Hunekea cłop'ł' dZ. ci't.' s. 159'
la6 Z' Izchfiecki, Chapin, dz cr,Í.' s' I94'
1a7 A.' Hedley, Cho?ín' dz. cyt', s' l78
''! T.A. zie]i ski' Cłopíĺ' du' cĺ'' s' 340'
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,'Panuje w ĺiej nastr j walki'' (Bronislav von Pozniak)ra',

,jesl najbaldziej namiętn)'m ĺ''impassioneď'] z utlvol w ostatniego zesz}'tu" (Jim samson)L50 itp'

Najczęściej jednak weľbalizacja utwolu przebiegała sukcesy-wnie, pľocesualnie,

rcżnicując kolejne odcienie ekspresji dochodzące do głosu. określany b1'wał w w-

czas odrębnie eksples}'wny chalakteI motta, poszczeg lnych PaÍÍii mlzyczne] Í\ar-

racji, na koniec kulminacji i finału. Twoľzf się rodzai ,,składni eksplery'wnej'' ope-

rującej kontlastem, I żnicowaniem i stoPniowaniem poszczeg lnych kategorii'5''

I w wczas do głosu dochodził zĺacznie bogatszy lepertuar okĺeśleli, niekiedy dość

silnie zniuansowalych; po;awiło się mieisce na ,,spok j i złowr żbność'' (Hed-

ley)'" lub ,'tajemniczość'' (Zieli ski)'53 inicjalnego motta i na ',demoniczną 
potę'

g{' (Scharlitt)]5a lub ,'kosmiczną fuĺii' ()achimecki)'55 takt w finalnych' Powszech-

na zgodność w1powiedzi W modusie ekspres1'wnym na terr]al Etiudy a-moll op' 25

nr 11 doĘzy pľzekonania o ,,ogromnym ładunku eneĺgetycznym'' (Szuman)156,

kt rym została obdalowana PŻez komPozJt.oft'
określenie (czy dookĺeśIenie) tego ładunku nie dokonuje się w obszarze bez gra-

nic; poczucie granicy funkcjonuje w danym kĺęgu kultuĺowym dosyć silnie. Stąd

też poiawia się zjawisko Plzyjmowane w danym kľęgu stylistycznym jako nadinter-

pretacja. Ma ona najczęściej charakter iednostko\ĄT, czyli dane przekĺoczenie nie-

widzialnej gĺanicy dokonuje się zwykle jednorazowo' na przykład:

jedynie Bernard Schaĺlitt usłyszał w temacie IÍ'\i.jal'nym Etiud'y ,,ĺĺoty!Ý skargi o charaktelze

zbliżonym do marsza żałobnego ] kt ĺy zreszlą skojażf mu się następnie z kategorią

ekspĺ esywĺą cle proJundi s clamaviL",

jedynie Tadeusz Ä. Zieli ski Partię guÍacyj1.'ą Etíudl r'aŻ\'łdł aż ,,hislerycznymi biegami

po klawiaturze "ss.

"'B' von PoŻniak' Chopjn, dz' Ć}'t., s' 39: 
''kiĺmpfeÍische 

stimmung':
|50 ]im sámson' Tłe M'si. oÍ Chopin, Londyĺ L985' s' 72'
[l Por' Kurt Hubet DŹŕ Á sdruck nusika\kcher Elefi1entzrnaťjve' Ei e erPerimentalpsrchaloqische Untersuch ng'LiPsk

l923! tutajm'in' 10 serli intenq1\'ności najważniejszych nastroj w i afekt w muzyki'

'5'Á' Hedley' dz. c}t.' s' 178.
r'T.A. Zieli ski, dz. c)'t., s. 339.
rsa Por. B. Scharlitt, dz. c}'t., s.219.

'5r Z. lachinecki, dz. c)1., s. 194.

'56 s' sŻuman' R cł-''' dz' c}t'' s.216'
lś' B' schaÍlitt, C,łoplí, dz' cĺ', s' 227|,,tráuermaŤschartige K]agemotiť]
L53T'A' ziehíski' dz' q't., s' 340.
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NadinterPretacja eksples}-wna, tak jak pÍzeinteĺpretol'\ranie semantyczne' stano-
wi kierunek odwrotny do tego, kt ĺy był bliski Chopinowi. Nie znosił zb}t daleko
idącego dookľeślania' stawiania kĺopki nad i. W pľzekazach żrođłowych|59 widać
wyrażnie, jak pierwotne określenie con fuoco zostało przez Chopiną zastąPione
określeniem bardziej dyskĺetnym i bardzlej neliralnym: con brio'

odniesienia poľ vr'nawcze do innych utlľor \^r'

Iest to modus w w1powiedziach o Etiudzie zd'arzający się bardzo często. Polega na
pĺą.rvoĄ'waniu na myśl innych ut\4/or w - odbiorcy na og ł dobrze znanych -dla wskazania tą drogą kategorii ekspľes1.wnej, na kt ľej obszarze konotacinym
ut\ď l się rozgrYwa.

Według Theodora Kullaka Etiuda a-moll op. 25 nr 11 stanowi ,'Pe ĺdaĺť, d,o Etiudy c-moll
z op. ] 0, ',może na\Ąret ją przewyższď'|60 .

Dla I zefa M. Chomirískiego posiada ,,r wĺież bohaterski charake t,, jak Etiĺlda c moĺ] z oP. 10|6|;

podobnie dla Igoľa Bełzyl6,.

\iy'edług Jima samson a ,,ewoku)e Etiudę zwaĺą ĺewolucyjną, jej heroiczny ton i s trukturę,'1 r.

Podobnie dla Tadeusza Á' zie]insldego: ,,siła ib1jÍŻIi\,ły pęd [Etíudy a moĺI] ĺĺogąbldzić
skojaťzenie z ostatnią Etiudq p1efi,łszej serlí (ÍazryaĄą cŻęsÍo Rewoluc nq) i pĺzypuszczenĺa,
że krylą síę za t1,ĺn podobne impulsy i inspiracjď'l6a.

A.tur Hedley Żauważa i Podkeśla podobieí\stwo z \rLną Etiuą c-noll, sąsíednią (Í1Í 12) Ż op.25|
mają ,"ten sam podniosły nastr j"l 5' Co do P otęBíblzÍĎ]reÍ]1a Etiud'ą T-moll może się I ,łłĎać
z Polonezem As-dur op. 53166 .

D]a ZdŻisłarva Jachimeckiego obie ostatnie Eŕ iudy op' 25: a-moll í c moll, s4 r wrĺíe
,,monumentalnď''67'

'" Kop1a niuą a-noLl op' 25 nr 1r dokonana p zez Adolfa Gutmmna' Por' Krysqn^ Koby]anska, Rękopisy utlor
Chopifia' Kątalog, Krak w 1977 

' 
t.I' pox' 339.

LÁr T. Kullak' Annerkunge", du' c}r" s' 78: "|' '] Seitenstiick zur xll". lEtiide] (op' 10), diese vielteicht noch iiber_

i6' 
1.M. Chommski, Mthzostwo konpozytorskie Chopi a, dz..yt., s. tB3.

|Ál PoÍ' I. Be|za' Chopín' dz. c't' s'2II'
'"'J' samson, T'e M'J'c' 

' ', dz' c}t', s' 72' ''It is I'.']recallingthe (revolutiona[y' study in Ís heroic tone and lts struclural
breadth'l

lśĄ'l 
'A' zieliÁsk! Chopln. áz' c'1'' s. 339 '

'65 A. Hedley, Chapi11, dz. ctr- s. t?8.
|66 por' tamże, s' 147'
\67 Z. Iachme.ki, Chopin, dz. ct-t., s. Ig4.
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I

Wedlug lämesa Methu eĺa-Campbe11,a Etiuda a rłloll posiada wielkość i lozmach (,,gleat deal

on ges|ure') r wną polonezom Á dur Ż op' 40 i As-dut op' 53|63'

Julii KÍiemle\^/ Żnajduj e w Etiudzie chaÍaktet ',heroiczno-tragiczny'' 
podobny do tego'

jaki kons qłuuje eksPr esywíie Prclud.ium d-moĺĺ z op ' 28, aIe ĺowĺież: Poloneza fs-moll op' 44,

Noktuĺn c mol\z op.48, Fąntązję Í-moll op' 49 i sonatę b-fioll oP- 35169 '

vladimir ]ankélévitch słyszy w niej intonacje q?u ,,dionysiaque' c'est-ä-dire de la libeltď',

podobne do rych, kt re znajduje m.in. w frnale Ballady g-mollop.23i.N Scherzu h-moll

op.31'70.

Pojawiają się niekiedy W}?owiedzi okĺeślające chalakter utwolu przez Poľowna-
nia r żnicujące:

Walter i Paula Rehbergowie w następujący spos b zl żnicowali chaĺakter poszczeg lnych

etl\ld z oP. Ż5| Des'dur - ,,gra koĘszących się i falujących sekst''; G es-dur _ ,,pełna gracjí

i radosnej nrchliwości'3h-moll - ',przeĺażająca, 
pełna dzikości i glozy"; c moll _ 

''potężny
paLos, poruszający dlaÍflaltżÍli': Etiuda a'moll (nr 1l) otrzymała chalakterystykę| ,,naladowana

eneťgią najwyżsŻego napięciď'|?l'

KaŻimierz WierŻynski spr bował scharakteryzowäć pol wna\ czo tlŻy z Eťiud op!s11Ż5i

',dwanaście 
śPiew w o szczęściu i smutku, z niebianską melodią si dmej Etiudy cis-moll,

z heloiczną braĺ{urą j edeĺastej [a-moll] í polską rozpaczą dwunastej [c-moll)""1'

Parokĺotnie odniesienie por wnawcze nie dotyczy utwol w Chopina. Niema]

Z reguły b}.waią ewokowale w wczas ut\^r'ory BeethoYena: jego Eroica, V Symfonia,

Appassionąta. ]ak - w związku Z Etiudq Q'-moĺl - zavważa jim Samson: ,jakkol-

wiek Chopin używa nieco odmiennych śĺodk w dla osiągnięcia afektu heroicznego,

to jednak trudno powstľzymać się od poÍ wnania Z Beethovenem''173'

'ď Iames Metĺuen'campb en', Chopin Pĺayir1g' Lol,dyn 198L' s- 5I'

'6' J' Krĺen ew, Fľed riŕ sz open, dx. cyi'' Š- 436'

''0 V Jankďévitch' U'cźaternelle''.' dz' crt', s' 49'
L'l walt r i Paula Rehberg' F déŕic ChoPin' seik Leben nd sein Werk' z!Íych'stultgart 1990' s' 400: 

''die 
wiegeĺde

undwogende sexten-Etiide iĺDes-d'll',die lustig_beschwhgte in Ges dlr mit ihrer graŻíi's hiiPfenden Ba8'figur']

,,Etiide in ł-noll ['..] 8espenstisch gruselig, t'' '] wild'drohenď', c noll: ,,imposantes wekvon groBem Pathos und

erschiltternder Dlamari-R] a-''ol/ "ist 
energiegeladen und von h chsteÍn schwunťl

)jrK'\,A{ieÍzyŕ\s|!,Życie ChoPina, dz. c\a', s' I79 I8o'
l?]I' samson' 7łeMłs,c''', dz' c}'t'' s' 72| ,,Although ChoPjn uses a ralher diŕerent Íneans ofachieviĺg the herolc Á.ŕełĹ

it is di cult !o resisi conparisons with Beethoven';
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Interpretacj e semantyczne

Wyraźnle rzađsze niż interpretacje ekspres1'wne, mogą wynikać pľzede wszyst-

kim z ind1.widualnei Postav/y intelpÍetatola, wrażIiwego szczeg lnie na stronę mi-

meĹycZTLą brzmienia ewokującą semantyczne skojaĺzenia. Mogą wynikać r wnież

z tendencji jakiejś okĺeślone; fazy histoľyczno-stylistycznej; nasilenie odcz}ła se-

manĘcznych muzyki Chopina nastąpiło w okresie nasilenia się zainteresowa

możliwościami ilustraryjno-progľamowymi muzykí, w latach dominacji poematu

symfonicznego.

]nterpľetacje semantyczne utwoľ w Chopina niemal z reguły okĺeślić trzeba jako

nadinteÍpretacje. Etiuda a-moll op. 25 nr 11 należy do tych paru dzieł kompoz}Ťo'

Ía, kt re plzeinterPretow)wano w spos b kľaŕrcowy i ocu)'wisty' Pamiętając' iż -
jak to zaĺważył Max Bense - ',znaki generują znaki'] można prześledzić interesu-

iący Proces nawarstÝViania się kolejnych interpretacji utworu. Istnieią dwa gł wne

ciągi nawarstwieri:

I - żywiołowy chaos dźwięk w ) zmaganíe z żywlołem ) wiatĺ zimowy )
wicher sybiľski [= droga na Sybir];

II zgiełk i chaos dźwięk w; zmaganie dwu sił > dramatyczny obraz walki
i bit\,\,]' > yictorią wiedeIiska [Jana III Sobieskiego].

W ĺamach pier'Wszego ciągu znaczen poiawia się okreśIenie' lc ĺe pľzylgnęło do

utwoĺu jako jego ,,Ętuł" í wygodny przy porozumiewaniu się znak ĺozpoznawczy:

',wiatr zimowy'' (,WinteÍ Wind"). Konkretyzacja dookĺeślająca w ,,wiatľ zimowy''

tłumaczy się określoną sluacją histoÍyczną:

Feľdynand Hoesick, interpretując Etiudę,,przez niekt rych nazy 'janą (]^/iatrem

zimowymo'] dodaje w formie komentarza wyjaśniającego: ,,[wiatľem], ptzez kÍ ry
chyba nďeży rozumieć wicher sybĺrski''17a.

Drugi ciąg znaczeĺí kulminuje w dociekaniach wczesnoheĺmeneutycznych Igora

Bełzy i w ich dopowiedzeniu PIZez witolda Rudziriskiego. Według Bełzy Etiuda

a-molĺ jest najprawdopodobniei tym właśnie utworem poniekąd zapowiedzianym

w c}towan}'Ín tu na wstępie liście wiede skim Chopina' w kt ĺym młody kom

PozyIoÍ z'wierza sĺę, ĺż zamierza .wszystkie tony Porusuŕ, jakie by mu tylko śle-

pe, wściekłe' rozjuszone nasłało czucie, aby [...J odgadnąć te pieśni' [...] co wojsko

|?a F. Hoesick' c'łoP',í, dz. cĺ'' t.IY s' r40
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Jana śpiewałď'l75. Na podstawie pamiętnik w Jana Chľyu ostoma Paska Bełza stwieĺ-

dza, íż pieśnią śpiewaną pľzez wojska sobieskiego była pieś o gloriosa Domina,

wczesny hymn polskiej husaľiiL76'

Bełza konkluduje: ,, [... ] można prrypĺszczać, że jeszcze wtedy, gdy Chopin wcho-

dził na Kahlenbeľgr77 ['..] i wspominał bitwę pod Wiedniem [..'], w jego twÓrczei

rłyobraźni układa}y się Zaľysy tematu Etiudy a-moll, kt rei majestatycŻna archaicz-

ność podkreśIona jest chorďowym brumieniem początkowej haľmonizacji''173'

Witold RudziIiski stawia kĺopkę nad i: ',[...] ],vstępny motyw Etiudy a-moll jesI

doskonałym podkładem dla tekstu o gloriosa Domina, poza tym jego marsowy,

ale jednocześnie uroczysty charakteľ odpowiada powadze chwili tak m gĘ
brzmieć w hymn rycerski' o kt ľym pisze Pasek''l79. I stąd ,'chyba iest to najwłaś-

ciwsza inteľpretacja: tlaktołlr'anie tei etiudy jako wysublimowanego obrazĺ szatży

husarii podczas odsieczy wiederiskiej' jako odnalezienie w wyobraźni Chopina Ęch
piesni. co wojsko kr la |ana pod Wiedniem śpiewalo''80'

Hipotezę ',wiede skĘ' Bełzy i Rudziliskiego poprzedzają mimetyczno-semantycz-

ne inteľpÍetacie Bĺonislava von Pozniaka i Julija Kriemlewa. obaj usĘzeli w Eŕił-
dzie a-moll dtamatyczny obľaz walki i bitwy:

Blonislav von Pozniak: ,,Panuje tu naŚtr j bitły zwycięskiej'' (" [. ' '] kámpferische Stimmung

[' ' '] die [. ' '] siegreich isť')"''

)ulij Kriemlew: ,' [.. ' ] ĺealizm wojennych intonacji i ż}.wiołowe tło dźwiękowe prąłvołujące

na myśl zgiełk bitĺĺy'''3'.

'7ś Zob' lĺstFrydeÍyka ChoPina do ]ana Malus7ł skiego' wiede 
' 
26 |i29 (?)]xII r$0' Kch' t.I' s. 162'

'?6 Por' elację Iana Chr}uostoma Paska zawartą rv pafriętnikach ('!',ĺaÍszawa 1929' s' 9): 
''Zaśpiewało 

wszystko wojsko

polskim trybem: o gloriosa Domĺnď: C1't. ĺíedług I ' Bełzy, Fryderyk ChoPin, dŻ' c\'Í., s' 2Il.
'?? W liście C}opina do rodŻiny z Wiednía 25 VI r83l; 

"Po 
śniadaniu udaliśmy się na Kahlenberg' gdzie kr l sobiesk

miál sw j ob z [''.]" itd. (KCh' t.I, s' 176)'

'13 I' BełŻ^, Chopifi' dz. cyl, s 2Il '
|?'ktnie]e 

Paíę wersji Pieś o gloĺiosa Donína.ledną Ż nich Podaje Wojci cb sowi ski' Według ] Żefa surzÉskiego
(Maĺka Boska w nuz}ce poLł'4' KJal w 1905) 

''cieszyła 
się za!ĺsze !ĺielką Popularnością u poboznego ludu naszego'

t' ''] Grywano ją raŻen Ż hejnałen Z wieży Maiackiej l/ Krako1viď] podaję Ża edycją Zygmunta M' szweykowskie8o'

Krak w 1986.

o G]o rio sá Do - mi'na

'!o witold Rudzi skĺ' DŹĺ,ięki i rozdzwięki' dz' c}Ą', s' |20.

'lj B' von PozniaŁ C opi"' dz' q't'' s' 39.
\B1 l.IkieÍnlew, Frederik snPen' dz' qt'' s. a38: 

'' 
[' '.] w riealizmie swoich woinstwiennych intonacjl i slichijnogo zwlr

kowogo Íoná' naPoninajuszcŻiego snnlieni birwy'l
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Interpretacj e spnboliczne

W jakimś stopniu interpÍetacie symboliczne zdają się .v{irastaĆ z interpfetacii eks-

presywnych i semantycznych. Co jednak paradoksďne, pojawiają się dopieĺo w mo-

mencie ľadykalnego oderwania się od nich, odeľwania się od ich dosłowności,

szczeg łowości i konłretności, a więc po oczyszczeniu i sublimacji. Dzieło m|7zyczĺe

jawí się w wczas - w akcie Íecepcii - już nie jako przedmiotowe czy podmiotowe

odwzoľowanie czegokolwiek, Iecz jako symbol; symbol jakiejś q,tuacji uog lnionej

lub jakiejś idei' np. walki przeciwko pĺzemocy, walki o wyzwolenie, pr1.matu ducha.

Według stefana szum aĺa w Etiudzie a-moll urysłysŻeć można ,,niezłomny krok człowieka

zdolnego się pťzeciwstawić piekłu''l3]'

według ZdŻisława Jachimeck1ego Etiuda c-moll z op.25,kł rąwidŻi on w ,,tej samej kategoťii

monumenta]nych utwor w muzycznych'l8a' do ktoĺĄ ĺależy Etiuda a-moll symbolialje

,,ideę rewolucji przeciw pĺzemocy bezprawiď'; ,,[. ' '] idea wyzwolenia się z kaidan niewoli -
dodäje * ma tu swoią muzyczną apoteoz{'l35.

Dla André Gideä inny z utwol w pol wn}'w anych Ż Etiudq a moll, jaś Íeplezeĺfujący

ana]ogiczne rvärLości, Nokturn c-molĺ z op. 48'36, symbolizuje ,,tľiumf pier\^riaslka duchowe8o

nad rozprzężon)'mi, rozszalałymi elementamť'lg7.

Jim samson '\^r podobnych kategoriach .ozp atÍljąc BaIIadę F-duf, stwierdŻa, iż iei partia

w a-mo|I (Pĺesto con fuoco) ÍepÍezeĎt)je ,,zaglożeni niewinności"l33.

W pnnspBrľy\^ŕIE INTERPRETAcII INTEGRALNEJ

Punk wyjścia dla dalszych rozważan i propozycji teoretycznych stanowi fenome-

nologiczna teoria dzieła lľrvzycznego Romana Ingardena (1958). Nadanie dzie-

łu muzycznemu ontologicznego statusu ,'przedmiotu intencionalnegď] w1'raziste

'3r s. sŻuman' Rĺcł''', dz' q't.' s' 217'
|3i Por. wyporviedź ArtuĘ Hedleya, cyto!Ýaną tu lĺśr d odniesie poĺ wnawczych do innych tt!Ôl Ôt{
t35 Z.Iachimecki, Chopin. du. cyt., s. 194.

'36 PoĹ w'powiedui Zofri L$sy 1Iu]ija KriemleM q'towane tu wśr d odniesie por lÝnawczych'
r3, A. Gide, NoleJ Jĺ// Cłopi", dz' +., s' 92: ,,['.']un tÍiomPhe de l'élément spiituelsuĺ les é]éments d'abord déchainéď]

PrŻekład Polski za| tenże, o cłoP!,1''' tlum' A' Iwaszkiewiczowa' dz. ć}'t'' s' 54'

'33 samson wracá do tego okeślenia w żnych Publikacjach' zob. reĺze' ChoP'l,, Nowy 

'ork 

1996' s' 156: ChoPin: me
Four Balla.1es. CaÍÍ'L,Íi,dge 1992, s' 17 (ĺ' Polskim przeldadae Dominiki chyli skiej pod íedakcją zofii chechli skiej

]ako Chopi11' CzteÍy ballad,y, warszawa 2012, s. 39)', ChoPin\ Alternati es to Manoĺanality' A Histoŕical Peŕspecti|e'

w'Ihe Second Practice oÍ Nineteenth'Centul, Tonal'ŕ,y, red' \,1íilliam Krnderman i Harald KÍebs' Lincoln 1996' s' 42'
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rozgraÍliczenie wykonania utwoľu od dzieła samego, rozr żnienie 'pÍzedmlo-
t w dźwiękowych' i ,,wygląd w słuchowycn"] nadanie znaczenia takim terminom'

jak ,,niedookĺeś1eniď' czy ,'konkretyzacjď' lub ,,quasi-czasowość'' - wszystko to

stało się już od dawna nośne i w1posażone w siłę generującąl3'q'

od ĺazu jednak tÍzeba zazlaczyć, iż punkt dojścia jest od teoľii Ingardena od-

mienny i dosyć oddalony. Stanowi pr bę dopełniające.j integlacji metody fenome-

nologicznej z myśleniem struktuľalistyczn1ľn i semiotycznyml9o'

Od koncepcji do recepcji

Idąc Za ,,natuľalnym' biegiem ľzeczy i sposobem istnienia dzieła sztuki, w}'Í żnić

można cztery Podstawowe fazy pełnego ',uĺzecąrvistnienia 
się'' dzíeła muzycznego

w Przestlueni kultury: fazę koncepcji, realizacji, percepcji i ÍecePcji utwolu'

Faza pieľwsza: koncepcji, q. koncepcjí tw rczej utwoÍu, w kt ĺej głos podstawo-

wy należy do komp oz}Ąora - sprawcy dzieła jako pÍZedmiotu i n t e n c j o n a l n e g o'

Chaľakteľ dzieła w tej Postaci - to wyoblażenie koncepcyjne (muzyczne), kon-

stytuujące utw r niejako in potentia, czyli W staníe wirtualnym, gotowym do ľe-

a|izacjí, na tę realizację ,,oczekującym'1 Jest to stan Z naÍLÍy ÍzeczY piery/otnie

,,niedookľeś1ony'1 dający zieło w wielu zakĺesach - ',otwartďl 
W całości proce-

su komunikacfnego (artystyczno-semiotycznego) jest to faza Pośredniego ''nada-
niď' dzieła: ustanowienia iego charakteru i wartości, sensu i przesłania - co dzieje

się pľzez ustalenie ľelacji między elementami' czy|i przez ukonsĘ"tuowanie stľuk-

tury m\zyczlej rozumianej jako ',forma znaczącď'Ig\. Ukonsq'fuowanie' o kto-

rym mowa, zostaje niemal z ĺeguĘ utrwalone, do pewnego stopnia schematycznie

zafiksowane, w Postaci Zapisu nutowego' ',Teksť'"'Ż tej postaci dzieła - pierwsze)

i zasadnlczej, do kt rej odnosić się będą wszystkie dalsze - można nazwać tekstem

ml zy czny m.

poŃułgo."u'u wo;"o 'hasło 
l sarden,w: E11c|klapedia nuzyczl1a PwM, ĺed' Elżbieta Dziębo!Ýska' t' Iv 

'' 
Kra-

k w 1993, s. 355 3s9

',0WstęPnaformaprŻedstawionychtup opozycjiteoretycznychstanowicŻęśćmo]elolekstlNadanalizłi]nterpleldcjł

dzieła nuzrcznego' ''ResFaclď 
9, I98z'

l'l Termm uż]vany lutajw znaczeniu nadan}m mu Przez Susanne Langer (No'/ se'sŕlozo'i' tłun' A' Bo8ucka' war_

''] Termjn uż}n!'any tu ĺt' Íozumieniu semiotyczn}m.
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Faza dľuga: realizacji' tj. ÍeaIizacji aTtystycznej ufi'Ár'olu, W kt rej głos roz-
strzygający przechodzi na wykonawcę jako tego' kt ry powołuje do życia utw r
jako przedmiot r e al ny (f i z y c z ny).

Dzieło w tej postaci ma charaker konkĺetyzacji wykonawczej (brzmieniowej)'
stanowi utw Í niejako ií ąctu, zaÍazęm - w stanie oczekiwania na (do niedawna'
na og ł r wnolegle ptzebiegającą) percepcię. Jest to Ż natuÍy rzeczy stan ',do-
okĺeślony'' (do najmniejszej jakoścl frzyczĺej), realizacja iednej z licznych możliwo-
ści konkretyzacyjnych dzieła ,'otwartegď' (intencjonalnego). W całości Pľocesu aI-
tystyczno-semiotycznego jest to faza bezpośredniego ,,nadaniď' dzieła; ściślej, jego
wykonania, a to Ztaczy| dookreślającego uaktualnienia jego jakości wrażeniowych'
emocjonalnych, znaczeniowych - poprzez ukonsĘtuowanie adekwatnej wobec
dzieła - jego ,,foĺmy brzmieniowej''l93. Rezultat dźwiękowy może być utľwalony
w formie zapisu fonograficznego. Tekst tej Postaci dzieła można. nazwać tekstem
dźwiękowym.

Faza tÍZecia.' percepcji, ti. percepcji estetycznej utwolu - 
.W niei głos zasadnĹ

czy należy do słuchacza jako do podmiotu' w kt rym dokonuje sĺę powołanie dzie-
ła do życia w postaci pĺZedmiotu p s y cho Íizy cznego19a.

Dzieło W tej postaci ma charakteľ konkĺetyzacji percepcyjnej (słuchowej), w za-
sadzĺe pĺzebíegającej paralelnie do konkĺetyzacji rea7izac11nej: stanowi utw r dany
niejako in yivo. Chodzi rol'łnież o stan ĺzeczy (w stosunku do przedmiotu intencjo-
nalnego) ,,dookreślony'' przez słuchacza, na miarę jego możliwości percepcyjnych.
W całości Pľocesu artystyczno-semiotycznego iest to faza bezpośredniego 

',odbie-
raniď',utwolu (ściślej: 

',odbieraniď' wykonania utworu), jego ,,foľmy bĺzmieniowej'l
Ów przedmiot psychofizyczny b1'wa utrwalony W postaci zapisu pamięciowego słu'
chacza, w zależności od jego w qm względzie uzđolnieri i dyspozycji' Tekst tej Po_
staci dzieła nazwać można tekstem słucho'ĺa/ym.

FaZa cz:v,taÍla'' recepcji, tj' recepcji kultuĺowej ufi.voru, w kt ĺej głos podsta-
worły należy do świadomej społecuności danego kręgu kultuĺowego. Społeczności,
kt ĺej repĺezentantem w sferze werbaIizacji staje się obdarzony autor}'tetem kÍ}tylś
jako je) porte pąrole. Zostaje w wczas powołany do funkcjonowania w ľamach da-
nei struktuľy społecznej, włączony w jej krwiobieg, utĺY r jako przedmiot
znakowy.

l'r Termin chętnie stosolvany przez 

' 
zefa M' Choni sklego i jego szkołę teoretycŻną, jednakze w nleco odmiennym

',{ w pźybhżeniu odPorviednił Ingardenowskich'wygląd w sfuchowych"i
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Dzieło W tej postaci nosí chaĺakeľ wyobľaźenia recepcyjnego (natury symbolicz-

nej), stanowiąc niejako utw ľ in esse (od innej strony: in abstracto) ' Jest w jakimś

stopniu adekv/atne do wcześniejszych - wielokotnych i wieloĺakich ind1'rłidu-

alnych konkĺetyzacji słuchowych dokon1'wanych w r żn}'Ín czasie plzez poszcze-

g lnych uczestnik w danej społeczności; stanowi ich esencję bądź abstrak wy-

ciągnięty przed nawias. chodzi o stan z natuly rzeczy 'wÍornie ,,niedookĺeśIony',

ponownie ,,otwarty''' W całości pÍocesu artystyczno-semiotycznego iest to faza

pośĺedniego ,,odebraniď' đzieła, jego ,,formy zĺaczącej"' Faza, w kt rej zostają od-

czytane (zdekodowane): wa ości i charakteĹ sensy i przesłanie (envoi, Botschaft)

dziela, zrozĺmiane' ocenione i umieiscowione w systemie danej kultuĺy. Utw ĺ
]ď tei postaci jako Plzedmiot znakowy bpva utrwa|aĺy przez zapis słowny' werbali-

zacię, poPrzez - jak to określa Hans-Heinrich Eggebrecht - ,'Íezeptj''Ie zur Spra-

che bringen von Sinn und Gehalt des łVeĺkes''195. Tekst tei postaci dzieła można na-

ZWać tekstem symbolicznym.

Bliższe implikacie modelu

W pĺzedstawioq-.rn tu widzeniu sytuacji dzieła muzycznego W Plzestzeni kultury

(zob. tabela por Wnawcza Fazowy model struktury dzieła muzycznego) mamy do

czynienia nie z trzema - jak się zazwyczaj plzimuje - Iecz Z czteÍ elĺra asPek-

tami iego pełnei struktury. Jego status ontologiczny lwoÍzą czteTy odmienne

,,postaciď', jego ciąg informacyjny przebiega w cztet e Ch ,,Iazacľ'' Ich'vłzajemLl'e

relacje nie ograniczają się do Zwykłego, ,,natura1negď' i logicznego następstwa. Po-

szczeg lne aspekty' postacie czy fazy w rownie,,natura1ny'' sPos b łącZą się paIami.

dopełniającymi się następnie do pełnego ,,tetĺaxísťi
A. W pieľwszym z możIivłych spojrze na przedstawiony tu fazowy model struk-

tuty dzieła (por. tabela 1) mamy do czynienia u dwoma palami relacji: (a) kompo_

Z}'toI i społeczeristwo, olaz (b) wykonawca i słuchacz'

W relacji (a), zachodzącej między kompozytorem i społeczeristwem, dzieło mu-

zyczne staĺowi Przedmiot (tw rczo albo recepryjnie) wyobľażeniowy, pielwotnie

lub wt rnie - niedookreślony, daleki od fizycznej konkretności, słowem: przed-

miot intencjonalny bądź znakowy' Staje się dynamicznym komponentem danej

kuItury muzyCZnej,jako struktuĺy hierarchicznej, uwĺażliwionej na Wartości

|'š Haslo Rezeption ył: Brockhąu kenann Musiklexikon' dz' cŤ-, s- 390
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ponadmaterialne. W tym układzie prueważa koncentĺacja na stĺukuľze znaczącej

i sensie niesionego przez dzielo ptzesłania, akcent pada na messąge.

Tabela 1. Fazowy modelstruktury dzieła muzycznego

FaŻapieľwsza
koncepcji
tw ŕczej

Fäzä díu8a
realizacii

arlys tycznej
percepcii
stelycznej

rec pcii
kulturow j

Ut:,s r inpotentia
stanowiący PÍzedmiot
intencj onalny

Ulw r in.rct stanowiący
przedmiot
realny ( zyczny)

Ulw r ifi iro
stanowiący Przedmiot
psychofizyczny

stanowrący pÍŻedm1()t

vŕyobrażenie muzyczne
kompout'tom
niedookreślone
(pierwotnie)

Konkre gzacje dźwiękoĺ'e

(Ťea]izácinie)

Konkretyzacje ďuchowe
odbioťcy
dookeślone
(percepcinie)

WyobÍďżenia ĐŤnbo]iczne
sPołecz nsrĺva
niedookreślone
(wt rne)

Sfera
kultuťy muzycznej

muzyczno symboLcznym

Przesłaniu

zakodowanie sensu
i PrŻesłania ' 

zapisie
nutowym kompozł'tora

Sfera
Ízw. żł.iŻ' mlzycz']ego

dźwiękolvo słuchowym pośredniku

konkreLyzowanie, dookí ślanie,
doznawani i prz 4.wanĺe dŻiela
in c a ncr e to (p oteť'cj 

^Inie 
wielokrotnie)

Sfe a
kultury muŻycŻnej

muzyczno'qmboJiczn1ĺn

odkodowáníe sensu
i Przeďania w ŻaP$le
stownym Ę'tyka
rn!Życznego

strona nadająca

pośredni /bezpośrenie
nadanie dzieła

, jego 
''tekstď'

muzyczne go/ ozwlęKow go

strona odbieIająca

bezpośrcdnie/PośÍednie
o d eb ra n ie dziela

jego,,tekstu"
sluchorvego/symboliczn go

W relacji (b), zachodzącej międuy wykonawcą a słuchaczem, utw ĺ funkcjonu-
je odmiennie, jako przedmiot w jakiś spos b ,,reaIny"i frzyczny (bĺzmieniowy) lub
psychofrzyczny (wrażeniowy). obie postaci dzieła są tu dźwiękowo albo słuchowo
skonkĺeĘowane i dookĺeślone. KonsĘ.tuują - lv spos b nawzajem dopełniają-
cy się - sfeĺę tzw. życla mvzycznego' kt ľa bez rłykonawcy utwoľu i jego

słuchacza jest nie do pomyślenia i w kt rej natuľę wkomponowana jest wielokrot-
na polł.taĺzalność tej relacji. Przeważa koncentracja na formie brzmieniowej i eks-

pÍesji, czli na środkach konkretyzacji utworu \Ąr komplementaľnych v/obec siebie

sferach: fizycznej i psychofizycznej; akcent pada lu na. medium' W tej konkĺet-
nej plzestlzeni (pierwotnie196 1.vsp lnej dla wykonawcy i słuchacza) ĺozgĺ1'wa się

l'6 obeđie' co ŻÍoŻurnrďe' elekroak]sryczny nośnik bĺzÍnienia ,'zastęPujd' często bezPośrednią obecność wykonawcy uttvoru.
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bezpośrednie doznanie (zmysłowe) i ptzeżycie (emocjonalne) dzieła' tak jak

w pĺZestrzeni kultury (tworzonej przez relację kompoą'toĺ-społeczelistwo), iuż
u pe'Wnym dystansem, pośrednio dokonuje się zakodowywanie i odkodow)'wanie

iego sen5u i symbolicznego przesłania.

B. W dĺugim Z możliwych spojrze w gIę wchodzą dwie inaczej doPełniające się

Paľy lelacji: z jednej stľony (a) komPou}'tor i wykonawca - 1ako ',nadający'', z dru-

giej (b) ďuchacz i społecze stwo jako ,,odbieĺający'' dzieło.

(a) Strona n a d aj ą c a. Rozr żnienie między kompoątoľem a wykonawcą, pro-

ste i ocz}.Wiste, analogiczne do relacji międŻy architektem a budowniczym. opie-

ĺa się na l żnicy między wyobrażeniem tw rczym a konkĺeĘacją wykonawczą,

między przedmiotem intencjonalnym a ľealnym, między chaľakterem pośrednim

a bezpośĺednim (pĺzekazu), cĄi między tekstem muzycznym a tekstem dźwięko-

wym, a także - między ,,fotmą znacząci' a 'formą brzmieniową" utworu.

Pojęcie foľmy znaczącej Zakłada istnienie okĺeślonej, choć nie zawsze pÍosÍei Za-

leżności między charakteľem, ekspresją, znaczeniem i sensem danego pĺzekazu at
tFstycznego - a iego stIuktulą. W tym ujęciu stluktura mĺzyczna np. koĘsanki
nie iest w stanie ukonsqtuo\Ýać jakości ekspÍes}'Wnych utwoÍu np- o charakterze

heroicznym jak i odwrotnie, hymn bo;owy nie moźe funkcjonować ekspresyw-

nie jako koĘanka'
W odniesieniu do EtiuĄ) a-moll op.25 nr 11 można spr bować dowieść, iż ze-

sp ł kategorii ekspĺeq.wnych, jakie pojawiĘ się w pĺzedstawionych tu Wcześniej

weĺbalizacjach utl oĺu - jest paralelny do zespołu cech konst}tut}'Wnych s a m ę-

go utwoIu, alo zĺaczY adekwatny do jego stluktury:
-_ faktura opierająca się na wyrazistej opozycji jej komponent w, na ich d1namicz-

n1.ĺn dialogu, sprowokowała interpÍetacie odcryrljące ten układ jako zderzenie lub

ostrą grę czy walkę sił pľzeciwstawnych' W utworze Żderzana jest Paltia tematyczna

z figwĺaq1ną, diatoníka z chromatyką, ruch wyraziście zr żnicowany z ĺuchem

monochĺonicznym,,,kroczący'' (poziomo) ze,,spadającyĺn' (diagonalnie),

- stľuktura tonalna ma postać rozbudowanej kadencji; tonacja gł wna, akcento_

wana rłyraziście, dochodzi stale do głosu z żelazną konsekwencją. W tej q'tuacji

partie pÍzetworzeniowe i modulacyjne mogą spľawiać wraźenie ponawiania chao-

lycznych, daĺemnych pr b przełam1'wania opoĺu,

- melodyka zĺedukowana, stąd ,,szoĺstkď] ostľo artykułowana i r}tmicznie wyra-

zista, jak najdalsza od liryzmu, zderza ś,ę z harmoniką silnie dysonującą' nieskoľą

do zestľojenia z przebiegami melodyczn1.ĺni. Taľcíe między obu systemami przyno-

si napięcia o wysokiej eneľgii,
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- elementĺ nazywane dawniej ĺł ľnymi występują w roli wsp łfoĺmotw rczq'
Tempo, po wyĺ żnieniu ram utll/olu (Lento/Alĺegro con brio), nadaje narracji cha-
ľakteĺ bezoddechowy, tym sam}.m - bezrefleksyjny. Dynamika tak konsekwent_
nie, jak V/ mało kt rym utlvoĺZe - jakby gĺubą kĺeską obĺysowuje strukturę for-
malną' nieco tautologicznie pomagając przy wzmaganiw napięcia. Pľzerzucanie
tematu poPľzez ttzy Ęestly 'lvprowad'za grę barw i walor w: zdeĺzanie jaskĺawości
i mroku,

- foĺma ĺozumiana alchitektonicu nie łączy w spos b maks1mlalnie zdynamizo-
wany tendencje przeciwstawne; po pieĺwsze: obsesyiną, refreniczną repetycyjność
z pędem do zmian i zaskocze ; po dľugie: zasadę centralizującej repryzowości z za-
sadą decentralizującej gradaclności i finalności (por diagĺam Struktura ruuzyczno-
-drą'łnąq)czna' ' ' na następnej stlonie).

Uog lniając: wysoka energia stĺuktuĺy zdaje się wynikać ze zđetzonych, a nie đo
korica zestrojonych kontľadykcji. Trudno też wyobtazić sobie inny ptzebie1 dZIe-
j w ĺezonansu utworu wobec cech konsqtutywnych, kt re utw r W sobie niesie.
Daje do myślenia, ale bynajmniej nie dzi]^ii fakt, iż '\, żadnej z przedstawionych tu
interpretacji nie pojawia się ślad takich kategorii ekspľes1.wnych, jak np. liryzm,
sentymentalium' idylliczność, kobiecość, wdzięk, nastrojowość, intymność, koĘ-
sankowość, taneczność, lekkość, żartobliwość itp'

(b) Stronaodbieľaj ąca. Rozľ żnienie między słuchaczem a społecze stwem -jako odbiorcami muzyki - istotne, choć na pierwszr rzut oka mniej ocz}'wiste,
polega na rcżnicy między konkretyzacją percepciną (słuchową) a wyobĺażeniem
Iecepcin}m, między indywidualnym przedmiotem psychofi zyczn}.m a przedmio-
tem znakowym funkcjonującym w kulturze danego społeczerĺstwa, między bezpo-
śĺednim a pośrednim chalakterem przekazl, wreszcie mięđzy tekstem słuchowym
a symbolicznym.

W definicjach słowniko\^iych rozr żnienie między percepcją a recepcją'9Ż po]e-
ga ponadto na czystej subiekĘ'wności z jednej, a niezbęđnej intersubieklywności
z drugiej strony, na iĺldy'widualn;ĺn z jednej, a zbiolov,1-.rn z dtugtrej - chaĺakerze
zjav.iska.

W fazie ind1.widualnej i subiekĘwnej percePcii dokonuje się doznanie
l przeżycle dzieła, wpisanie go \a/ stľuktuÍę osobową Z określonym znakiem emo-
cjonalnym' Sprawcą przeżycia jest tu słuchacz wĺażliwy na odbi r konkretne-
go, jednostkowego wykonania utworu. Wśr d tekst w dotyczących Etiudy a-moll

|'? por r wnieżl Z' Lissa, studid nad tl{, rczaścię' ' ' , dz' cr..i raż, Z baáaíl nąt] chopinefi,'\NtsŻawa I9?3 '
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znalazło się parę sprowokowany ch przeżyciem konketnego Wykonania' vŕíIhelm

von LenZ 
"prr.iył^ * szczego|nie sílny spos b inteľPretacię pianistyczną Adol-

pha Henselta' łio.a *ytwoi"yła w nim głęboko dramatyczny i poetycki obraz

utworu. Bronislav von Pozniak r wnie silnie prueżył iÍ\lą iÍLleÍPÍetację Etiudy

Tablica 1 ' strukŁ]rrä m uzyczĺo-đĺamalJczĺa Etiud)] a'moll oP' 25 ĺÍ 1'l
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(w wykonaniu Heinĺicha Baĺtha); jej đźwiękowa postać odcisnęła się w pamięci
wspominającego jako w1'raz krystalicznle czystego optymizmul98.

W fazie zbioľowej i intersubiektywnei recePcii dokonuje się natomiast to, co
można okreś]ić jako ,'ujęcie całościowď' i ,,rozumieníď' utwolu - w sensie ga-
dameľowskim. I dalej: wpisanie go w stĺukturę đanej kultuĺy ze znakiem Walto-
ści według skali: arcydzieło, utW I przeciętny, kicz. W tej fazie fundament b1towy
utworu staje się jak gdyby podw jny: wyobľaźenia recePcine danej społeczności
tworzą się niewątpliwie na podsta rie wrażeri słuchowych, dozna i ptzeżyĆ indy-
widualnych i subiekĘrvnych poszczeg lnych słuchaczy, Iecz w zasađzie odwołują
się już nie do formy bĺzmieniowej, Iecz do niesionej przez nią formy znaczące1, na-
d'anej przez komPoz}tora' ot ź w sfeľze recepcji oPieľaiącej się w zasadzie przede
wszystkim na Żapisie pamięci (w sfeľze pĺofesjonalnej - zapis Pamięcioyr'y Zostaie
dopełniony przez lekturę zapisu nutowego), zapisie Zwielokrotnionym PrŻeZ intel-
subiektyrvność (wielu słuchaczy danego wykonania utworu) i po\Ąrtarzalność (wiele
wykona tego samego utwoĺu) - następuje ,,Zsyntetyzowani ',,,zesencjonowaniď,
utwolu, ,,1.vyciągnięcie przed nawias" moment w konstytutywnych jego stluktuľy.
Wszystko to, co zostało drogą werbalizacji nazbieĺane jako wyraz nadwrażIiwości
i wybujałej fantazji' emocionalnej hipertrofii i swobodnej gĺy skojarze semantycz-
nych - ulega w sferze ĺecepcji pĺzefiltrowaniu, przesublimowaniu i - syntezie.
Werbalizacja 'ĺ{ tej sferze, o czym była mowa, kieĺuje się w stIonę odczyta sym-
bolicznych, a w kaźdym razie uog lnionych, wyabstľahowanych' kategorialnych'
Znika., co szczeg łowe, detaliczne, ukonkretnione: chciałoby się powiedzieć, iż kon-
kÍetna aľ}tmetyka peĺcepcji przekształca się we wz r algebraiczny ĺecepcji' Do od-
biorcy powszechnego dosuło niesione pIZeZ utw r przesłanie' znowu niedookreśIo-
ne, otwarte, dające do myślenia.

Rtľr,rrs1n KoŃcowľ

spos b' w iaki przeżywano i rozumiano Etiudę a-moĺl op' 25 nr 11, uwidoczniony
w werbalizacjach z lat 1837 _1987 (1993)' mimo r żnorodności w sferze sformułowa
szczeg łowych uja'ĺĄmia, lv gtuncie rzeczY, zdĺmĺewającą jednolitość kate-
gorialną' To, co można by - w ślad Ża Hansem-HeinÍichem Eggebrechtem -nazwać 

''polem pojęciow1m języka recepcji" (,'Begriffsfeld der Rezeptionssprachď')'r,

L'3 zob B' von pozniak Cł opin, áz. c'1', s' 39.
\ Hasło Rezepĺion v Brockha s'Riendnn M siklexicoź. dz' c}t',s' 39o'
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Posiada granice stosunkowo wyľaźnie zarysowane' Żaden z interpretator w' o czym

bvła mowa, nie uĄ.wał okeśle Íĺ z przeciwpo|a, mimo íż takie kategorie ekspresywne

jak liľyzm, nastrojowość, intymność itP. - stanowią ważne komponenty pełnego

spektľum Chopinowskiej idiomatyki ekspres1'wnej'

S1tuacja EtiuĄ a-moll zdaje się Więc potwierdzaĆ hipotezę, íż w samym
d z i e I e ._ jak chciał Wilhelm Ditthey - znajduie się plzyczYla sprawcza oddzia_

Ę'wania utworu i że to ona deteľminuie kíerunek, w jakim podążały jej inteÍ-

pretacje werbalne' Zatazem - odbieÍa Pewność siebie t}'Ín wszystkim przekona-

niom, według kt rych, w ślad za sądem Eduarda Hanslicka' kategorie ekspres}'Wne

í semantyczne bywaią n a d aw a n e dziełu wyłącznie przez iego odbiorc w'

TW lca pozostawia dzieło nie-do'określone nie tylko w sferze formy' R wnież -
eo ipso - n i e - d o - o k r e ś l o n e ekspľesywnie i semantycZnie' In-

terp;etacie rea|lzacyjne, peľcepcyjne i recepcyjne maią Pełne pľawo do pew-

neio zakresu swobody i dowolności - jednakze jedynie w 8Ian i cach
niesprzecznych z istotą đZieła. Z biegiem Iat utw I ,,wpisuje sii'w biografle intel-

pretatoľ w dźwíękowych i słuchaczy, w dzieje społeczności, w histoľię kultury -
áookreślony formalnie, eksPles)'Wnie, semantycunie' Inteĺpretacje EtiuĺLy a-moll -
nawet w wczas, gdy zahaczały o dziedzinę idei czy historii - zdają się uprawnione'

jeśli nie wykĺaczaĘ Poza kategorie }tyczone Projekcinie przez kompozyĺora' da-

jące się odcZyŤać Z utworu W jego Posľaci inľencionalnei'

obok dookreśle upĺawnionych Pojawiały się i w dziejach lecepcji - i pojawia-

ią - nieuprawnione, pľzekaczające gÍanice' Iľena Poniatowska Pisała nie

bez ľacji o ,,nadbudoyr'}'waniu legendy' nad tw rczością Chopina, kt rej począ-

tek dał iej zdaniem Stanisław Tarnowski2oo. Prz1pomniała przy tym celne teÍminy

Michała Głowi skiego'ol odpowiednie do sytuacji, o kt rej mowa: "urojenia 
kultu-

r ', ,,nađllżycia inteĺpretacyjndl )ednakże bywĄ i bpvają q'tuac;e - by tak rzec -
odwľotne: nieuprawnione redukowanie utworu muzycznego do czystej dźwiękowo-

ści, foľtepianowego - do czystej techniki pianistycznej' stało się mođą wÍaz z falą

muzykologicznego neopoz}t)'lvizmu. Zdzisław )achimecki narzekał swego czasu na

ż0o Irena Poniatowska' cłop in _ PaŕLdygmat1 interPťeľa'ji, ,,Rocznik chopinoiÝsk' 16' 19s4' s' 13: "Modellegendarnej
ilterPr tacji ChoPina ugruntował s' Tarnowski w odcŻycie o chopinie w l87I ť''w swą pÍ^cy choPn a Gĺattger

(1892) i dopÍowádził do kulrninacjiw Mowie,14 100 lecie urodzi11 Chopina"'

ż0LPor'. wnieżM-Tomasze\,!sk1'ChoPinwoczachPolsk1chnąśkda|,c vnastęPc 1łikofl,Jlluator ,(1\\d.\,ł:Kon.

pozrtolz, Pobcy a choPillíe' Krak w 1959) na s' 52 L-568 oÍaz obe' aść muz\ki choPifia y/ t tĆ ści ŕ |''ieśnik l|'

i fląstęPc w n^s' 569 645 njniejszego tomu'
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jedno1icie i jednoznacznie W}Ťażaią swe pľzeświadczenia' by w' nie wątPic' W ied-
'rry- ,. ,*y.r' tekst w ostatnich śtefan Jarocií-lskí pĺznlomniał słowa Theodora

w ĺaorr'u, kt re zđają się ĺymować z s}tuacią' o kt ĺej mowa' Adorno powia-

da mianowície, z włajciwym sobie przerysowaniem' iż prawdziwa Śutuka stanowi

w gruncie rzeczy ,,reakcję na gľozę historií"o7'

Inna bliskość: tego, co e s t e t y c z n e, wobec tego' co etyczne' Relacja ważna'

szczeg |nie, gdy dzieje rezonansu i recepcji utworrr rozważan e bywa1ą zarazem jako

a",.;Ji"go oäj"i"ł1*ania: bezpośredniá, w życiu muzycznym (katharsis)' )' pośĺed'-

nio, w pizestrzeni Ĺdtury (odcątywaníe sensu symboliczn ego) '.Czy zdołaĘ przez

ponad p łtora wieku tlwanla na estĺadzie zadziwiać i poĺyĺvać utw r oddany złej

lp.u*l.i ]"d.n Ż interpletatoÍ w E tiudy a-moll' James Hunekeĺ w1p owieđział zda-

nie nieoczekiwane a zastanawla)ące: ,,Małe dusze [" '] niechaj się Wystrzegaią tego

utworu bez względu na to' jak zręczne mają palcď"o3'

\awi się zarazem druga strona problemu: Czy m ghy 
|awai 

pĺzeżycie i unieść

,"", ",*ĺa 
kt ry nie ďyĘ doskona\ĺn dziełem sztuki' by tak rzec' samej w so-

bie? Theodor Kullak zakoírczył swoje refleksje słowami: "Etiuda 
ta jest przepyszną

a pÍZy lym najczyslszą mwzyĘ'żo9 '

Kĺak rv/Wiederi 1985 l 1986

.*" 
"b,"*"' 

." .**.l;g* '1"*' 
p'ł" n 

""'""" " 
toujours abattue"; zob' ten że' Moĺt de Chopin' "LeIonÍĺdI

ää;r;ä;;;;"'í''*'iĺj-.,""**',cl'opinbyíjedynympianlstą*l'':"'-.?]l!:1:1:"-i:7j1
::ffä:ŕ,ii,}-:,]k"''e"'.-ł'sył"'"i"iĺ:i'ci"p'"*'a"'""'a"p"lu*cePjánist 

ErťabPolen'erłom_

,o'ieŕŕe Polen|", w:tenze, Die lrcsten Piano\orte'viÍĺuosen unseĺer Zeĺt''''dz' cit" s' 86)! c)"rian Kamii Nor!'/id:

.,l t"łu * ,y. polrto 
' . :' (-po rtepi'1n szoPesa) '

żo? Zob. s' Iároci ski, (i/ła ul ał' ' ' , dz' c\Ą'' s' I9a

fu8 
]' HunekeĹ cŁop''' dz' c}t'' s' r6r'

Żff Tamże' s' 1 59'

,'przewaľtościowania sztuki Chopina na modłę ściśle formalnych przesłanek'2o2'

]edna i dľuga tendencja podlega ocenie negatyłvnei' lecz obie należą w r wnym

stopniu do szeloko pojętei strefy lecepcii. Wszystkie werbalizacje dokon1'wane
y,ł tej przestÍzeni Zostaią Zobiektywizowane jako pĺzedmiot badari'Żo3.

W peĺspekty.wie kultury przekraczanie gĺanicy intelPretacji może zagrozlć wolno-
ści dzieła, może wprowadzić je w kĺąg manipulacji, traktowania instÍumentalnego.

Może być ono uż)te i naduż1te jako symbol szlachetnych lub mnie1 szlachetnych

idei. są to jednak na og ł dla dziej w recepĄi fazy przejściowe. A taĘ jak nie dosyć

intens}.Wne aľtystycznie dzieła znikajE na ogoł z pola widzenia dziej w muzyki, tak
i ,,nieupľawnionď' intelpretacie - z đziej w jej recepcji. Zepchnięte Przez consensus

communis na maÍgines kultury wzbogacają przestÍzen nazywar.ą cąmera obscura,

Dzieje Etiudy a-moll op.25 nr 11, jej domniem1'wana geneza i okĺeślona recepcja

podsuwają ĺefleksję na temat bliskości sztuki i życia. Nigdy nie b1'wa dosyć

ostrożności metodologicznej pĺzy podejmowaniu zagadnieri dotyczących tej relacji.

]est jednak niewątpliwe, że dwie te dzíedziny wzajemnie się oświecają i wyjaśnia-

ją'?oa. Pľoblem istnieje, rzuca się w oczy, mimo ich zamykania w imię poprawności

pľoceduralnej. Nie chodzi zresztą o nic więcej jak o upĺz1tomnienie sobie konsytu-

acji i kontekstow'o'' zbieżności dających do myślenia.

Wnlowiedzi własne Chopina, epistolarne i pamiętnikaĺskie, m łvią o ż}.wości re-

akcji na graniczne momenty biografii własnej i historii kĺaju. Wľodzona dyskĺecja

wstrą.ĺn1.wała od publicznego uzewnętrzniania przekona i uczuć. Nikt ze wsp ł-

czesnych nie miał jednak wątpli\Ąrości' jakiej sfery dotyczą utwory Chopina pisane

w tonié heroiczno-dramatycznym. Schumann, Lisut i Berlioz' Lenz i Noľwid'?06 zb1t

'zaz Z. lachimecki, Chopin, dz. cyr., s. 174.

'?o] Por' z' chechli ska, Ií teĺPŕékliofi de la Sonate en si bénolfríneuŕ op' 35 de Chop''l' 
''Anna]es 

chopiď' ' 
19 1/ 1964'

s' I20 L32' o Ż Chopifi Reception in Nineteeflth Century Paland' w: The Canbrjdge Conpa i ta ChoPin, rcd' Iĺm
Samson, Cambridge 1992, s. 206 221.

']o{ l'M' Chomi ski na7łvż názurH Chopmajego 
''osobislymi 

w'}znaniani'' (Cł opfi'.lŻ' cyl', s.97) '

'o5 Jeden z kontekst w; światoPogląd estetyczny' Iako uczelí Elsnela wychow]yal się ChoPin ĺ'Poglądacb m.in. ,ohanna
Georga Sulzera' dla k ĺego lstotę muzyki stano!ĺiły 

''następstwa 
ton w wFastających Z namiętnego odczuwania

i jego przedstawiania" (zob. Allgeneĺne Theoĺie deĺ Sch fle,1 K l1ste' LiPsk I77I 1774' hasło M'5'ł' s. 263)' 1 Heinri-

cha ChristoPha Kocha uważając go n Żykę za,'sutukę wyrażania uczuć zá pomocą dźwięk w" (zob' r\IłJjłal'scłes

Iadcon' LiPsk 1802' hasło Musik, s.992').

'Żo6 
Robert schumánĺ: ,,Utvory Chopina sł armatami ukrytymi wśr d kwiat w (''unteÍ Blumen eingesenkte KÚoneď'j
tenże, Piąnoforťe. Coficert (Schlu )' ''Neue 

zeitschrifl ŕiir MusĹk' 4, nÍ 33 z 22lY Ia36, s' l38)i FrancisŻek Liszt

w 1852loku: ,,[.. ' ] Prz szedl Przez +ie [' '.] z selce n przePełnlonym jednym ty]ko uczuciem nilości ojczyuny I' ' 'l'
pŹemhął się wśr d nas, namaszczony rvszystkim co Polska ma najświętszego [' '.]" (tenźe' Cłopi'' tlum' Mariá

Pomian, Lw w 1 924, s' 49' poĹ w p.zekładzle MaÍii Traczeĺ'skiej, Krak w 20 t 0' s. 76)j Hector Be[lioz; 'cierpienĺa
swojej dalekĺej ojcŻyzny' ukochanej Polski, zawsze b]iskiej zwycięstwa i zawsze zwyciężanej" (''['.'] les doureuJs de la
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