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Oo pnowpNIENClI Do REZoNANSU

['. '] pokazywał mi swojego Fa:usÍa [. ' '] - jest jed'ną scena, ýv któĺej MefstoÍeles kusi Grijthefl'

gŕajqc na gitąrże i śpiewając Pod jej okne1n í jednocześnie słychać śpiewy chóralne

Ż pobliskieyo kościołą [ '. '], ąkomPąniament diąbelski Pod chorał bąĺdŻo Poývażny'

Fryderyk Chopin do T)'tusa lMoyciechowskiego, lMarszawa' 14 XI 1829r

Mieszkąć będę w sťarym, ogrofinlm, oPuszcŻonym, zĺujnowanym kĺasztorŻe kąrtużóý [" ']'

nic cudniejszego: kĺużgaŕlki, cfientąrze ĺląjpoetrczniejsze [''']'

Fryderyk Chopin do Juliana lontany, Palma' 3 Xll 1838'?

[ ' . ' ] nagĺc ujrzałem wyłaniąjqce się z na ýPół otwaftego pudłą Íortąianu pĺzeklęte widziadła'

które pewnego ponutego wieczoĺu ukazały mi się w Chartreuse'

Fryderyk Chopin do Solange Clésinger, Iohnstone castle' 9IX 1848r

Nie było wyobraźni batdziej mtocznej' baĺdziej szcłlońej'

George Sand' Hisŕoire de ma vie, !854a

l<orupoĺdncja rĺ1deĺyka CłoPí,ía' red' Blonisław Edward sydow (dale]: Kch)' Warszawa 1955' t' l' s' 112'

Tamże' s' 330.

Koresponden.ja Frrdetlka choPha z GeoÍge sanÍt i jej dz"ćm', red' Krysryna Kobylańska' tłum' Jutia Hártulig' Zoía

'ędrzejowska-WászcŻuk, 

noweoPrácowanie zbignielía skowÍona, warczálva 2010' s' r54'

ľ.rypis *dakton, polskie nowe wydanie| taż, Ťlísĺori a fiojeła żrcú,lłEm'Zbigniew skowron' t' I vWarszarva2015j

ru zob. t. V s.251.
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Fakty i okoliczności

,,Byłoby inteľesujące wiedzieć, które utłvory Chopina powstaý w Valldemossie" -
pisał w roku 1888 nieoceniony Fryderyk Niecks. I dalej: ,']edyne kompozycje, które

Chopin wymienia w listach z Majorki, to fpoza Preludiami) Ballada op. 38, Scherzo

op' 39 i oba Poĺonezy op' 40' Rozdrażniony, gniewny i wściekle szyderczy ton Scher-

za zgadza się [...] z tym samoPocŻuciem emocjonalnym, którę, iak możemy przy-
puszczać, towarzyszfo kompozýorowi w Ę.ĺn czasiď's.

Jeśli chodzi o czas i mieisce Powstania utworóW których skomponowanie wiąże

się z pob}tem ,,au midi de l'Europď' to wiemy_dziś niewiele więcej, niż wiedział
Niecks. Pewność mamy co d'o Mązurką e moII z op' 41 i co do patu Preludiów. Co
do utworów pozostaĘch mamy prawo przlpĺszczać, że nad nimi Chopin tutaj, na
Majoľce, pracował, że są z tYm miejscem na ziemi związane, choć niektóre idee

í pomysĘ mógł na Zieloną Wyspę przpvieźć, a niedokończone manuskypty 1ýy-

kończý dopiero w Maľsylii, a nawet dopiero łv Nohant.

Jeśli zaś chodzi o Chopina samopoczucie i jego odb|ask w Scherzu cis-molĺ,1o wi-
dać goĘm okiem, iż Niecks spľawę vpraszcza' Znane nam teksty świadczą, iż było
i taĘ jak pisze, i nie tak' Nastroje się zmieniaĘ i to diametralnie. A Scherzo jest nie
tylko ,,gniewne i szyderczď',lecz tałze skupione i konsolacyjne. Tyle że Niecks zda-
je się o tyle na dobrym tľopie' że czas i miejsce pozostawiĘ na Ę'.m dziele, właści-
wie: aĺcydziele, swój ślad. W każd1łn razie wiele na to wskazuje.

Prz}?omniimy sobie paĺę dobrze ztesztą znanych zwrotów z listów Chopina, by
upĺz}tomnić sobie, by wejść w kĺąg iego odczuć i wyobrażeń z Íego czasu''

3 gÍudnia 1838, do )uliana Fontany: ,,ChoÍowałem [' ' '] jak Pies [. ' ']' Mieszkać będę w starym,

og.omn)łn, oPusŻczonym, Żrüjnowan}łn klaszloÍze kartuzów [' ' '] Blisko Palmy'

nic cudniejsŻego: krużganki' cmentarze najPoetycŻniejsŻe, słowem, doblze mi tam będziď'6'

Te8oż dnia, do Y/ojciecha GrzymĄ: ,'To kaj diabelski' co się poczt' ludŻi i wy8ody tycŻe'

Niebo sliczne jak Tĺ oja dusza: ziemia <zarna jak moje serce'-.

lriedriclr Niecks' ľŕiedli.ł Chopia als Meĺsch und als r\4'siłe. Lipsk 1890' t' II, s. 49: ''Es wäře ilrteressant Żu wissen'

ivelche von Chopinš ConpoŚitionen in Valdemosa entstanden snd' J' '.] Díe einŻigen ConpositioDen' welche Choptn
m seinen Bliefen aus Majoĺca erwähnt' sind dle Bďlade opus 38' das scherzo opus 39 und die beiden Polonaisen opus
40' Der geÍe1zte' gJo end€ und grimÍnig hĹ'hnische Ton des scherzo stimmt |'' '] zu der Gemüthverfassung' die wir
zur bet.eiŤenden zeit beim componisten v€rmuth€n dĹirfen ] w prz€k]ádzie polskim Antoniego Buchnera zob' tenże,

Fŕydeĺyk Chopin jako człowiek i m zyk. \^łaÍszawa2ol1, s' 303 304'

FryderykChopin do luliana Fontany, Palma,3 XII 1838, KCh, t. I, s.330.

FřydeÍykChopin dowojciecha Grzymaty' Palma' 3 Xli 1838' tamże, s' 329'
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14 grudnia, do Fonlany: 'Tymczasem 
moje manusk)?ta śPią, aja sPać nie mogę, tylko l(llłł'llf

[' ' ' ], czekam wiosny albo czego innego. ' ' IuĹro jadę do olĄrego PŹecudnego k]asztoru

Valdemosa Pisaćwceli staĺego mnicha, co może miałw duszy więcej ognia jakja itlul!lil

go, tłumił i gasił' bo miał go na próżnď"'

28 grudnia: 
''Cela 

na formę trümny wysokiej [. ' ']'.. cicho.. ' moźna kĺzyczeć' '' jesŻclc c|!ĺl
słowem, PisŻę ci z dŻiwnego miejscď] l nieco dalej: ',To 

wszystko graĺo piasku przy tynl nlľĺll'',

Pży tej PoeŻji, którą wszystko tu oddycha [. ' ']. Jeszcze mało kto płoszf te orły' co co dzloll l|lĺi|

naszymi głowami bujają"'

22 s1JcŻĎi'a 1839: ',Za parę tygodní d,ostaĺiesz Balladę, Poĺonezy \ Schetzo'"''

Wyciągając prued nałvias: zderzenĺe ostrych kontrastów. Z iednej strony - ĺll(:

cudnieiszego: cisza, poezja, niebo z orłami nađ głową. Z drugíej: opuŚtoszały l(lllĺr'

toĹ samotny mnich, cela w kształcie tĺumny, ĺuiny, cmentarze" '

W oczach świadka naocznego, nie zawsze ĺ?rawdzie wolnego w swoím plłłlľ'

stwie od przerysowań: ,'il ne pouvait vaincre ľinquiétude de son imaginatioll''|l''l'rr

ocz}rwiście glos George Sand. zapisany \'r Hisloire de mą vie'

,,Le cloitĺe était pour lui plain de terreurs et de fantômes, méme qrrand iI sc l)(|l'

tait bien' Ĺ...] Au letour de mes explorations nocturnes dans les ruínes, ["'] je lo

trouvais, ä dix heuĺes du soir, päle devant son piano, Ies yeux hagards et les (liť'

veux comme dressés sur la téte. I1 lui fallait quelques instant pour nous ľcť()Il'

naitÍď'l'Ż. W nieco dalszym miejscu: ,,Nulle äme n'étaít plus noble, plus dćllĺĺlľ'
plus désintéĺessée. [.'.] mais en revanche, hélas! ['..] nulle imagination Plus oĺ]l

brageuse et plus déliĺantď'1r'

Czy tak było istotnie, cZF też pisarkę poniosła wyobĺaźnia? odpowiedź stanowlr'

może - znaÍLy stosunkowo od niedawna - późny list Chopina do Solangc (|lÚ

singeĺ wysłany jesienią roku 1848 ze Szkocji, w któÍ}4Ír 'Wspomina expressis vť!'lllt

3 Tamźe' s' 332'

' Tamżą s. 332 i 333-334'
lo FrydeÍyk chopm do ]uliana Fontmý valdemossa, 22 I 1839' tanże' s' 334'

11 G.sand, Histoire de nd úe,ParÝ1854 1855' t' xx, s' 146- 147' w Polskm pÍzekładzie ZbigDi ewá sko rol] : '' l\ll!]

mógł Pokonać niepokoju s!ĺojej wyobraźni' _ taż, Ht ýar'ią nojego żrcía, dz' c}Ą'' t' Y' s' 25o'

" ai't"ĺ-' ' ., ar' 
"yn', ". 

lą7' 
',Ktasztor 

wydawal mu się pełen strachów i Żjaw, nalYet kiedy cŻuł slę dobrze' [' ' ] ĺ'l l l\ l

wrocieZmoichwieczornycheksP]oracjiruint..'lzastáwałarngo,ogodziniedziesiątej'bladegoplzyfortcl)lLlllll.'
z błędnylI wzrokem i jakby zjeżonym wlosami na gtowie' Potrzebował ki1ku chwil, żeby nas PoŻnaď' (řÍý(')łl 

'

dŻ. cľ'' t. V s' 250)'
,]Histoire''.,dz'cý',s.160',,zadnaduszaniebylaszlachetniejsza,delikátniejsza,bárdŻie]bezinteresowna.[''']!vi!

miánje.lnakniestetyli''.]żadnawyobraźniatniebylalbardziejpodejrzliwa1ÍozgolEczkowanď'(H'sĺ(łłl
dz. cł1., t. v s.2s3).
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o ,,plueklętych widziadłach] tych, kóre,,Pewnego Ponulego wieczoru ukazaĘ się
ĺmul w Chartreusď'1a.

Wokół rękopisu

Parę infoĺmacji uzupełniających' Chopin w ldasztoŹe w Valldemossie pĺacy nad

Scherzem nie ukończl. Wpĺawdzie )!ż 22 sŁyczn1'a proponował Pleyelowi wyda-

nie utworul5, Iecz 17 marca, z Maľsylii, donosił Fontanie: ,,O Scherzu ani mówić

z nikim [z wydawców]. Nie wiem, kiedy go skończę, bom jeszcze słaby i nie do pisa-

niď'l6. Wszystko wskazuje na to, że pĺacę nad ľękopisem tam właśnie ukoŕĺczył' gdyż

w listach z Nohant o Scherzu już brak jakiejkolwiek wzmianki. Chopin zajęty był
tam od ľazu' jak wiadomo ze sĘnnego listu, pisaniem Sonaty z marszem żałobnym.

Rękopisu Chopina nie znamy' jedynie kopię utwoĺu - sporządzoną przez Adolfa
Gutmanna piękĺlie zachowaną w Bibliotece Naĺodowej w Waĺszawie, przez đłwgi

czas uchodzącą za alÍogra|? ' W Paryżu Scherzo ĺkazało się ostatecznie u Troupe-

nasa, w grudniu roku 1840; przyPwszcza się' że na podstawie Zaginionego autogla-

fu. Błędy popĺawiono w dľugim nakładzie' W Lipsku, u Bĺeitkopfa i Hżiľtla - już

w listopadzie; za podkład służyła kopia Gutmanna. W Londynie - jeszcze wcześniej.

w październiku, u Wessla' pľawdopodobnie na podstawie paÍyskich odbitek koIek-

towych. Tĺudno powstÍzymać się od uśmiechu, czýając dziś tytuł londyńskiej se-

ĺii, w ramach kórej majoĺkańskie Scherzo zostało wydane: Les Agréments au Sąlon'

Dedykantem został Gutmann. Wilhe]m von Lenz wyjaśnia, nie bez złośliwości,

że pianista ten, silny jak lew i zdrowy jak dąb, ,,imponowď Chopinowi swą siłą fi-
zyczn{'I9. on jeden wykonać mógł - bez arpedżiowania - sĘnny akord z szóste-

go taktu, ,,den keine liĺlke Hand nehmen kann] który to sam Chopiĺl wykon1'wał na

swoim pleyelu, arpedżiując". Znany jest też fakt, że Gutmannowi powierf Chopin

'1 List z Johnstone castle, 9 IX 1848: 
'' 
Kiedy w glonĺe PrŻyjaoół angielskich gralel:' mo)ą sonątę b noL!, zdarzýa nt sĺę

niezwykła Przygoda' Wykonalem nniej więcej poprawnie a]legro i scherzo ijuż miáł€m zacząć narsŻ' gdy nag]e uj-

rzalen wylaniające się z na wpół otwaltego pudła fortepianu Przek]ęte \Ýidziadła, kóle peMe8" Ponu rego wiecloíu
ukazaly ni sĺęw ChaŤireuse' Musiałem wyjść na chlíi]ę' żeby się opmĺętać ĺ.. ']''. Karesponde,1cja Fryderrka chaPin.]

z Geaŕge k|1d' . '' dz. .y1', s ' I54'
tr zob. KCh, t. I, s. 335.

'" Tamże' s' 342'
l? RękoPis Mus'224'
||wilhe]mvonLenŻ'DisglossellPianoJolle-virtuosenunserer7'eitausPersônĺicheĺBekannĺschaĺł'BeÍliÍl1872,s'47:

'' 
[' '.] mit blühendeÍ Gesundheit und heÍkulischen (nochen. Dulch diese seine physische Aus!atlung er imPonierte

Chop,n ...1 .

" Tamże' s' 48'
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pielwsze wykonanle Scheľzą pľzy świadkach, podczas wiąty Moschelesa. Zdanien
Aĺtura Hedleya chodziło Chopinowi o to' ,,aby ten ostatni nie mógł powziąć błętl-
nego Wyobrażenia o t}m ufilrorŻď'ro' Miał być wykonany - można stąd sądzić -z siłą ponad zwyczajlą miaĺę' Gutmann udeĺzeniem ręki rozbgał sĹoły' Ale na kon-
ceľcie majorkańskim, w kwietniu roku 1841, Scherzo cis-moll wykonď Chopin, ccl
ocz}'\ďiste, osobiście. Léon Escudier pisał w ',La Fĺance musicalď': ,,Andante |?|
1Scherzo,które wykonał ['..], to dwa utwoĺy w piękĺrym sýu. Ich melodie są świeże
i'iv}tlĄ.olne' Zwłaszcza Scherzo jest Pełne vr'ykwintnej pľostoĘ i werwy życiď,rr.

Re]acja istníejąca między źtódłami do Scherza stała się przedmiotem skuPr'l.
latnych ľozważań Zofii Chechlińskie.jrr, dopowiedzianych, w odniesieniu do edycji
francuskich, przez Krzysztofa Grabowskiegor3. waÍto Prz}ĄoCZYć choćby wniosek
końcowy, d,otyczący jednego z ważniejszych plzedmiotóW sporu między edýora-
ml ut\Ą'oru, mianowicie mĐzyczne) oltoglafii (szczególnie 14 taktóv/ wstępnych),
niemieszczącei się w normach ,,szkolnych l Zdaniem Chechlińskiej tak upolczywie
stosowane pĺzez wydawców i interpretatoľóIý (do Geĺalda Abrahama i Ludwika
Bronarskiego włEcznie) zmiany pisoyni 

''o wiele częściej vrypaczqą znaczenie haľ_
moniki Chopinowskiej, niż pomagają w jej rozumieniu',ra.

O dczlty'wanie formy

W oczach pokoleń pochopin owskich Scherzo cis-moll przyjmowało różne odcienic
baĺwy zasadniczej, różne odmiany,,tonu,] czyli tego waloľu' któĺy w XIX wieku, jalr
uzasadnia Carl Dahlhaus, spełniał w recepcji ut\^/oľu funkcję IĄ/a ż'niejsz4 nlż Íormart'

AIe zacznljmy od foĺmy' Hugo Leichtentlitt zapoczątkował odczyt1vanj.e scher-
zą cis moll jako wielkiej foĺmy sonatowej (groýe SonatenJorm), wprawdzie nie-
co odmienionej, ale niewątpliwejr6. Wtórują mu: Zdzisław Jachilneclki i Lew Ma-
zel' choć nie bez zasttzeżen' Dla pierwszego forma rrtworu n1a PtZy tym charakľeľ

']0 AÍtur Hedley, cłopifl (lvydanie orygina]ne: rondyn llłz), ,ĺ,InJ opę"ľ'"-.'Lrq, l.ł
'' ''La |rance musicald]nr t8 z 2 V 184r, s. 156: ,,ť andante e!]e scherzo qu'il a exécuté ['' '], sont deu\ morcea!Ĺ{ d'un

beaustyle.l.es mélodies eir sontfraiches et trěs distinguées' Le scherzo sutout' d'uneéÉ;an." smpliclté, estP]€in d0
verve et d etrainl

" Zoíia chech]ińska' Ze stuĺliów nad źńdłaní Ĺto scheĺz F. ChaPina, 
'.l'nlates Chopin,5, 1960'

'j KJuysztof Grabowski, Fra cuskie orygiru]] e v)dania dzieł Frydelyka cłopi'đ, ,,Rocznik ChoPinowskl-, 2l, t995'
s.138-139.

ŻÁ Z' Chechlińska, Ze studióý, dz. c\.Í', s' L72 '
:5 CarlDahlhaus,DieMrsik det 19. Iabhunderts,Wiesbaden 1980,s.86.
'" Hugo Leichtentritt' Á'aryse deĺ Chopin schen Klaviefuerke, r' ľ,,BciriĎ 1922, s. 57 '
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uniletołVy'?7. Drugi akcentuje owe odmienności: forma sonatowa - lecz bez pĺze-
twolzenia; qpowy układ tonalny lecz odwľócony, ZÍesztą w ślad za tym zasto-

so'ĺVanym jllż w Koncercie e-molĺ' A pÍzry qm wyĺaźna obecność rysów balladycz-
nych'Ż8. Na ten moment - bliskości stĺuktuÍy Scherzą cis-moĺĺ wobec rozchwianej
struktuĺy ballad - kładzie szczególny nacisk Igor Bełza'9.

Pewne podobieństwa strrrkturalne między obu gatunkami u Chopina, Íj' mięđzy

scherzem a balladą, zauważa takżę Alan Rawsthoĺne]o. wcześniej foĺmę o chaĺakte-

rze ĺapsodycznym ujĺzał w utworze Artur Hedlef'. lózef'M. Chomińskť' odmien-

ność wzoĺu tłumaczy obecnością elementu implowizacyjnego. Wĺeszcie Tadeusz

A. Zielíński' nj.e zaptzeczajłc związków z formą sonatową, ksz|ałt Scherza nazywa

formą ,,ind1,widualną i uwolnioną od klasycznych schematów''33 - swoistym dÍa

matem w dwu aktach.

Dlugi nult interyIetacji 1ako punkt wyjścia ptzy1ął formę właściwą dla scheĺza
klasycznego, beethovenowskiego, a więc foľmę tľzyczęściową u triem lub ogó1-

niej mówiąc - repryzo\^r'ą' Przy tym, co ocz)ĄĄriste, ptzez Chopĺna pľzekształconą

w twór Wvsoce s1voistý

Dla Jurija Chołopowa jest to, najprościei biorąc, scherzo z triem powtórzonym3a.

Tak dla Jima Samsonars, jak i dla Zofii Chech1ińskiej36' mimo ''dziwności" swej bu-
d'ovry Scherzo cis-moĺI wpisýe się w geneľalny wzór gatunku w każdym z czte-

rech scherz ĺealizowany ind1.widualnie - oparty na repĺyzowości oĺaz na kontra

ście między tematem scherza i tria. IntelPletacja Johna Rinka wychodzi ĺównież
od wzoru scherza z tĺiem, lecz dochodzi do formy niepowtarzalnej, odcątanej
jako zespolone ze sobą dwie części utwoĺu determinowane dwoma różnymi zasa-

dami' Częścią pierwszą Íządzi zasada tľójdzielnej symetrii, zgodnej z archet}?em
tej formy. W drugiej do głosu dochodzi zasada struktrrry finalnej' nastawionej na
cel. A1e impuls generujący część drugą, pĺowadzący ją do - jak pisze funk -

" Zob' zdzislarv láchimeckĹ, ChapiÍ1' R s życia i ĺ\,órczaści (I '...Jda|.ie| 1927), Krakórv 1957' s' 212'

'ý LeN NÍaŻeI' Sĺudia chopino1,/skie' rluÍn.IcÍzy PoPiei' Krakólý 1965' s. 2ó2 '

" ltsUl BeD.l. ÄÄ l łUpl'' \\"Ís,/ďvd lo80' \' "-'
l0 Alan Rawslhorne, Ballĺ]des, Fąntasy o1|d scheŕzos' \ý: Fĺenéric Chopin. Proflcs oĺ ĺhe Man InL] ĺhe Musicjan, rcd'

A l.łIalker Londyn 1966, s- 62' c)'t' Ża. Z' chechlińsk^, scheÍzo as a Genre selecľed Proóler?s' 'clropin studies'' 5,

lÔo5 s' l68.
3' PoĹ A' Hedle' cłopifl' dŻ' cyt'' s.208'
l' Zob' JóŻefM' Chomlńsk| Cłop''], Kíaków 1978' s. 1ó0'
l] Tadeusz A' Zieliński, cł opin ŻrĆie j drosa twórcza, Krakórv 1993, s' 447.
liZob'JuíijchołoPoqÁuízeich ungeflderChapinsMeŕlrł''choPinstudieď'5'r995's'254'
:5 Zob.linsamson' 7,,€ M sic oíChopin'Londyn 1985' s' r67 r71
]" Zob. Z. Chechlińslo' Ze slud|ó11,.. 

' 
dz cyt',s'103,107j15]jtaż,scherzaasaGenre,dz.cy1''s'167.
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,,niemal Polażaiącego klimaksu"37, iest geneľowany plzez struktury motywicune

cZęści pielwszei.
ostatnia Ze znanych mi intelpÍetacii utworu, dokonana przez Anđrzeja Tlchow'

skiego (1996)]s, problem wielkiej struktuĺy formalnej - ínaczej mówiąc, stĺuktuly
dramatuÍgicznej dzieła - pomija całkowicie. W tym rodzaju myślenia (postschen'

keľowskiego) nie ma na to miejsca' 

'est 

natomiast - doprowadzone do perfekcji

dążenie do pÍZeegzaminowania dzieła z punktu widzenia jego struktuĺalnej spójno-

ści. Ten moment - sprawdzania ,,oTganiczne') jedności utworu'] ĺozmaicie realizo-

\Ąrany, egzystuie w większości wspomnianych tu analiz i intelpletacji. Leichtentĺitt

wskazuje na związki motywiczne między rec}tatywem Wstępu a melodią chorału

(Seitensatz)1g ' Na palę istotnych powiązan m1'ędzy poszczegőlnymi tematami i mo'

tywami Z:ffaca u'lvagę Samsonao'

Tablica 1' Jim samson, Polł,iązania między tematami i mot}'wami scherzą cis moll op' 39

o)

c)

-
_J: -Ť.ŕ *'--+Ę9

1'lohĺB:Ík,AuthenticChopin:History'Aflab,skandlntLitioninPerÍornąhce,N:ChoP',stlld'rs2'red'I'Rinki''sam_

son, Cambridge 1994, s' 218: 
''almost 

overlyhelming climaxi zob' też tabl' III' PrzPis redaktora: Por' Polski prze_

kJad: ChoPin aute11rycznf: hisĺoĺia' a,1aliza i intuicja ý|ko"awcza, rłým.\Nojciech Bońkolýski i syhýia Zábiegllńskn'

w booklecie do }'ydawnictŇaCDlDyD lur/' 17ĺh Inte ationa| Fŕyderyk choPifl piano Conpetition warsalý 2015,

NtFCCD 046' \r'IaÍszawa 20l5.
ls ÁndrŻej Tuchowski, lntepacja struktufulna 1ł śwjetle Pĺzenian st 111 ChoPiZa' Krakólý 1996' s- 94-98' Zob' takźc

tełoż 
^utoÍa| 

scherza C sharp mínoŕ the Prablem oÍ sn cfural Cansistenc, afl.1 Moti'/ic'trąl]skffiatia s' s|'opnl
studieď' 5,1995' s. l90 197' olaŻ tabl' II'

" H' l eichlenllltt' A/aŁe''' ' l' ]l. d7' cľ'' \' 6l'
4o zob. J' samson' TheM!si.'''' dz' c}'t'' s.1ó9'
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Tuchowski wszystkie temaly Scherzą w1prowadza z figury wstępnej' uważając

ją za ,,kJucz do odcz1tania strukturalnej koncepcji utwotu''a1. Dowodzi, iż wsuyst-

kie tak ',si]nie 
skontÍastowane tematy Ĺut\Ą/olu] [.''J u.ywodzą się z jednego źľód-

ła, którym iest motyw czołowy wstępu''a'?, występujący w dalszym pĺzebiegu we

wszystkich moźliwych transfoľmacjach.

Tablica 2. ÄndIzej Tuchowski, analiua tematów Scherza cis'moll op' 39

iflÝerj! i tmsíoma.ja ĺ€mętżna
(teĘa BaLr- kÍj&M€IłĐ

iný.(jJ i täýormcF łewnękznl
(l(.jĺ ulćlka _ hłdł .zy$Đ
Gťkunda nára - ýkundx wi.lka)

lÔn oi á á' H!'e.'on' " P'lPD.B'. -[druBreBołho'llr

tútyls5 203 le(iangla kweh czĎla E(F ńlll Pr.ir náła kýft .zyśi

-:--::;:

ńol)v Ćzolo}y Ułu my rý ńgurŕji

. r- f l
''Áoń"1 J7'' do'Jo" Ior-|ooý'ho.J. 6#=]:+-

ő-- lT''T

{l A' Tuchowslo' ]łľegi7cia struktuŕalna..'' dz' cyr',s' 94'
l' Tamże' s' 98'
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temat r = konórka a+ konórkr b + końórk. c
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Tablica 3. John Rink, strukLura tonalna' folma i eksp{esja scłe''Ża .is-moll op' 39

funkjä uyobcowanie

o

o

o

;

ílt}rzna d}rmŕŻni

|- tójd'dny (zmknięly) --+ _ nďúcyj'ty GśÝłty) _ _ + 
l|

A .-Ý.-/ B -.-'-Á

st.bilŇść mrienla.ja íaÜiIność Ęob.owm'e
( - 'ĺ'')

(trio) h-"'L, Gcheżo) Ęcnikr (niejlko tíio [biáł"tnoue,'' funkcjlĺońa]mjl) ńnď

G); "ď t a ]

(+trD

ĺpo.d.J

:')"" Ltłr, "poleor F l -. " Y"' i Poroj

@ ĺ'"^,"""* 4 1";



Szczegő|ną rolę odgryľa tu małosekundowa ''komórka wahadłowď] która z waľ_

stwy powieľzchniowej przenika do środkowej i któĺa ,,znajduje replikę w oscylacji

minor-majoľ w planie tonalnym dzlełď'a3 ' Scherzo cis-moĺĺ slaje się w tym świetle

utwolem o spójności wprost wyjątkowej.

W perspektywie poetyki mluzycznej

odczlt wanie ',tonu'' 
dzieła, inaczej mówiąc' jego chaĺakteru ogólnego, katego-

ĺii ekspĺesji i idíomaýkí to\ýaruyszyło Wszystkim w1powiedziom o scherzu, nawet

ým na;baĺdziej skupionym na jego czystei stlukturue' John Rink, autol Przekony-
wĄącej - pĺzeprowadzonej in modo schenkeriano - inteÍpretacji struktury tonal-

nej, uzupełnionej o interpretację formy i ekspresji - konkluduje swój fascynujący

opis dzieła' uczyniony Zarazem z perspektyrvy jego wykonawcy, słowami: ,'Á1e to,

co w sposób najb ar dziej esenc jonalny pĺzyświeca mojej interpletacii' to

świadomość ukĺytej pod dźwiękami, ekspres1'wnej fabuĘ (expressive ploŕ) i dbałość

o to, by wyszła ona na wierzc}ŕ'aa. Fragment swego tekstu dotyczący interpretacji

utworu nazwał Zna cząco: Expressive form in the C# minor Scherzo op. 39 - Ekspre-

syjna Jorma Scheĺza cis-moll op. 39.

Zestawienie kategorii ekspresji - jakie w dziejach recepcii odczlt)'wano u utlvoru

jako całości i z jego wyodrębnia1ących się części - prowadzi do serii następu)ących

chalakteÍyzacii i stwieľdzeń:

Exordium, czy\i,,gest otwarciď'- w1'woływał napięcie' oczekiwanie na do-

określenie. Sýszano go linearnie albo haĺmonicznie' ale działał głównie swą eks-

plo4'wnością' tajemniczością i nieokĺeślonością (przykład 1).

11 ].Rlnk' Authelúic chaP'' ' ' ' ' 
dz' c}t , s' 226: ,,B tlt what esseŕllldll' guides n1y Peífornrance is an avareness of the under'

lying exPressive Plot and a concern to pÍoject this above all''
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Pĺzykłađ 1' Fĺyderyk Chopíĺ, Scheĺzo cis-moll op.39,t' 1 20

Temat Scherza - w poprzedniku| risoluto, w następniku: tenuto - ĺderzał
swą siłą. Huneker sĘszał tu ,,męski ton, [...] jędrny' mocny''a1 Jachimecki gniewne

kaskady oktavŕ6, Rink ,,bĺutalność''a7, Samson ,,ĺderzającą klarowność tematu''as -
po uprzedniej nieiasności taktów wstępnych. Tuchowski - ',aurę 

diaboliczno-gro-

teskowi'a9' Przyciszenie partii tenuto działało poprzez Íadykalny kontÍast faktury

i ľejestĺu (pľzykład 2).

45 James Huneker, cłopi' ' Cz]ah,lek i .lÍtfsta, tlvm.lerzy Bándlowskr' Lwów-Poznań 1922' s' 291'
Ąó z. ]rch1me&j, Chapi,1' dz' cyt', s' ŻlŻ'
11 PnĹ' I ' p.jnk' Auĺhentic choPin' dz' cyt', s' 22o: 'łaEé''
!3 

J' sa'nson, Tre M s'c' .., dz. c}'t.' s. 168: 'Jĺe theme itself emerges with s tli|ing claŤlty from the tonal and rh)thmic

vagaries ofthis introduction [... ]'l
ł'A.Tuchowski,s.łe'zoCsharpMinor'.''dz'c\Ą''s'I97:''thedevilíŚh-grotesqueaurai
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Przykład 2. Fryderyk Chopin, Scherzo cis moĺl op.39, t.25 39

Temat tria z\ýracaŁna siebie uwagę szcze7olną, jako najtÍwalej obecny 1Á/ pa-

mięci ,,znak wyńżr.iąący' utwoĺu. Zgodnie nazy\ýany chorałem lub hym-
n e m. Dla Marcelego Antoniego Szulca jest to ,'wzniosła modlitwď'so' dla Wie-
ruÉskiego ,'modlitewny chorał [..'] lktóry] zyriastuje zaświatową pomoc''sl, dla
Zielińskiego melodia o chaĺakterze chorało\łTm, ,,nastrój sPokoiny, skupiony,
może nalvet modlitewny''5']. DIa Samsona jest to hymn o charakterze litaniinpn5r'
Zdaniem Tuchowskiego - muzyka wzblđzająca,,asocjacje mistyczne rzucające się

w oczy"sa.

Interpolacie przerywające muzykę choĺału okĺeślano jako ',delikatnie utkaną
arabeskę dźwiękow{' (Leichtentritt55)' jako ,'muzýę sfer'' (Jachimecki56), 

',lekką
i zwiewną zasłonę dźwięków'' (Heďey57), 

''odgłosy |.. .] harĄl eolskiej'' (opieńskis3),

,,rozpylenie delikatnej figuracjť' (Samson5') (pĺzykład 3).

50 Marceli Antonl sŻulc' Fry áer},k ChoPin i utwor/ jeso huzlczne, Poznań Ia73, s' 185j wyd ' nowe KŤaków r 986, s. l77,
l'KazimierzWierŻyński'ZrcieChopina'Noýylorkl953.prą?isredaktora:tucĺ'zawydaniemBiatystok1990,s'225'
5'Ż TA' Zieliński' CłoPir' dz' cy!', s' 448.

" PoĹ 

'' 
sanson' me Music''., dz cyt', s' 169' PrŻypis redĺktora: samsoD Pisze o h)mnie mającym ''chorále ]ike

ý A' Tuchowski' s.herzo C shaĺP Mi or''',d?''cyt',s' 196|,,obvious mystical associalions']
55 H' Leichtentritt' Áłal-},Je.''' t.II' dz' c}'t'' s.62: 

''ein 
zartes Gespinst zierlichster Tonarabesken]

56 z' lachiÍneckJ' Chopin' dz' cyt.' s' 2I3.

" A'. Hedley, ChoPin, d?'' cý,, s' 209 '
53 Heniyk opieński' cŁoPj', Ls'ólÝ 1909, s. 7ó'
s'!]'samson'Tłe,Ą4llsi...''dŻ'c}t''s'169:''lightsp!áyofdelicátefigu.atioď]
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Przykład 3. Fryderyk Chopll'l, Scherzo cis-moll op.19,t' |55 171

Apotheosis, czyli końcowe pojawienie się muzyki w1'wiedzionej z chorału

i pĺzekształconej PrŻez' au1mentację. Leichtentlitt mówi o ,,pÍzeobľaźeniu'] które

zapowiada niektóre utwory wielkíej symfoniki postromantycznej6o, Hedley o ,'wiel-

kiej chwi1i't1, Samson o ,,pĺzekształceniu melodii chorału w melodię ekspansywną,

pełną ciepła i oddechu, [.'.] o chaľakteĺze najpieľw konsolacyinym. a Późniei na-

miętnym i eksploz1'wnyĺn'6'?. Zieliński sĘszy tu,,heroiczny h1'mď'63, a Rink'muzy_

kę chorału ľozkwitłą w pełnej chwały apoteoziď'; ĺazywa ją,,cudeď'6a (przykład 4)'

60 H. Leichtentĺtt, Arnllse..., t. II, dz. c}'t., s. 66
6' A' Hedley' Cňop'n' dŻ' cyt', s' 209.
6, J' smson, Tłe M!si.'.', dz c]'i-, s' l7o: ,,t'.'] chorale thene ['.'] I$ transfolrned] írom a detached litany into an

expans1ve nelody oflvarmth ánd breadth [.' ']' initiallyconsolatoÍy in tone but gaining in passíon and intensity until

the exP]osive ocraves Ĺ' '.]']
6r TA' zieiiński' CłoP'', dz' cyt', s' 450'
śaPĐÍ'l.Rjnk,A the ticChopin''',đz'cyr.,s'22o|.,music|''']blosomis]agáininthegloriousapotheosisofc'scho.

rate'hke themd'j ,,the ÍaPturous mooď]

SCHERZO CIS MOTI OP 39 3 ö9



Pĺzykład 4. Fryderyk Chopll\, scherzo cis-moll op' 39't' 542-566

Conclusio, skłađające się Z dwu clf,onőyÝ.' z kody (con fuoco) i zkad'encji (stret-
ŕo)' W kodzie sýszano ,,fĺeneĘzny ruch'' (Hunekeľ65), brawuľę, siłę i rozmach

ű i' Huneker, C,łopi'?, dz' cF-, s' 29l.
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(Samsonfu) i 
';wirtuozowską furiď' (Rink6?). W taktach ostatnich, twoĺzących kaden-

cję - ',buńczuczne skokí oktať' (Zieliński68), ,,Plł?omnienie motywu l,ýstępu''

i - gest zamknięcia (Samson6'q) (pľzykład 5)'

PrŻyklad 5a. Frydelyk Chopín, Scherzo cis-moll op.39,t'573 597

fu Por J' samson' 7ĺ?eM'si..''' du' c}t.' s' r71i 179'
6J I' Rink' A thentic Chop'í. 

' ', dZ' c}'t'' s' 220: 'yiřtuosic full]
ĺl T.Á' zie]iński' cłop'fl' dz' c}t'' s 450'
d Por l Samson, 1'1e M sic..., dz. cyt.,s. 17 1 i I79.
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Pĺzykład 5b' lryderyk Chop1Í|, scherzo cis-moĺI oP. 39, Í. 532-649

A paÍtie Pozostałe, okĺeślone w zaPrezentowanei tu schematycznie 
',strukturŻe

muzyczno-dlamatycznej'] iako: roz'ĺ{'inięcie (interpretatio, Entwicklung), dopełnienie
(interpositio), zatÍzymanie (sotto voce) i punkt kľyłyczny (smorzand'o)? otóż w in-
terpretacjach zwięzĘch - b1'waý one pomijane, w ých pełniejszych - w}nýoływa-

Ę reakcje szczegolnie inteĺesujące. Interpletaciny szczý osiągnął ]ohn Rink' Waľto
zac\ĺ.oy,ĺać choć jeden moment. Chodzi o ów punkt krytyczny, o 14 taków
między ostatnią' przeimającą Prezentacją choĺału (w e'moll) a apotheosis: ,,Kieđy
powľaca [wznosząca się] figuľa [arpeggiowa] [eksponowana wcześniej] [...], jest
już Ęko cieniem samej siebie. To' co wcześniej było beztroskie, teraz brzmi boleś-
cią. [...] Jest to fragment odbijający mlzyczÍ\ie poczucie straty [...]. Wyraz kĺańco-
wej beznađziei (t'utĺlły). |.. .) znak dla słuchacza, że wkrótce wydaĺzy się coś bar-
dzo ważnegđ'Ja (przykład 6).

1a I' RjÍ,k' Authehtíc choplr'.., dz' c}t', s. 22r: ,when the ligure [ascendlng quaver arpegglo] refulns [' '], 1t is but
á shadowofits former se]ĺ what had onc€ been so unburdened now conveys anguish. |'''] aPassage Projecting Íl1u_

sicállythesenseoflossĹ'']'t'.']expressionofutterfuti]ityI'''].[..']asigntothelistenerthatsomethinguniquely
mpoltant is abour to happen:
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Przykład 6. Fryderyk ChoPín, scheŕzo cis-moll op' 39,l. 526 539

Spotkanie, zđerzenie i walka

Spľóbujmy momentr najważniejsze wyciągnąć pĺzed nawias' Scherzo cis-moll zo-

stało w dziejach jego ĺecepcji ujrzane jako pole spotkania, zderzenia i lvalki dwu

sił''ÝÝ exoľdium napľzeciw nieokreślonym i níepokojącym moq'Wom stają iasne
i silne akordy. W temacie scherza - naprzeciw pustych ',diabolicznych' oktaw ĺl
soluto stĺą ściszone akoĺdy tenuto. yÝ tĺio - skupionę melodię chorału Przery\'ła-
ją leggierissimo zwiewne, ,,kuszącď' figuracje. W ąotheosis - wielki łuk wzniosłej

melodii w niespodziewanym Cis-dur wykwita ponad buĺzliwą figuracją nuty pe-

dałowej basu. 'vý conclusio - naprzeciw rozchełstanego po raz ostatni żywiołu con

fuoco - staje tĺiumfalne, spointowane ostatecznie y/ tonacji đ!ro:\ýej stretto, jako

gest lamknięcia' zarazem - gest PľZelwyc iężen ia.

Jak zalważył jvż Andrzej Tuchowski7l, a wcześniej Alan Walkeľ (197372) 
' opozy-

cýne siý sprowadzone zostaĘ đo ,jedności pĺzeciwieństw'' (coincidentia opposi-

torum)' Patrząc na to u Punktu widzenia natury gatunku - ,'ostIe kontrasty leżą

\4I natuĺZe scherzď] jak tw'ieĺdzi Alan Rawsthoľn73 (a przspomina Zofia Chechlińska).

?' A' Tuchowski, s.relzo C shí]rP Minor.. ',.]z'.yt'' s' l94 I97.
?'ŻZob'AlanWalkeĹcňoPjnąndMusicalsiucture'\ý|TheChoPlfiConPąnian'ProflcsoĺtheManandtheMusician'ĺeđ'

tenże. Londyn r973' s' 239'
]r A. Ra1ťsthorn, B'l/đdes, Fa11tar]''', dz' q't'' s. 69. Cyt' za: z' chechlińska' scňerzo B a Genre-'', dz' cyt- s' I7I:

,,[' ' '] contrast was inheíen! in th€ nature of the scherzď]
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Tablica 4' Mieczysław Tomaszewski. struktula dlamatulgii muzyczĺej Scherza cis-moĺI op.39

"scŕ{ř*Żo

rx = J.łJ

';" |$ lrł]q'.''.,]J.

"' ž :

frffftô,

.ťja,ir j'!.... ĺłH,rRlŁ'

'.' 
i a ś'JĄ< J.''j! r 'Ll-Y ĺťj

r':t,-4!J -,

'r'a',.
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Lecz Ieżą także w chaĺakterze ballady. Za szczegolnie dla niej chaĺakterystyczne

uznać można Íz;\ý. harte Fiigung' jako cechę przebiegu naÍÍacji' a zdeĺzenie tego, co

ľealne, z tym, co surrealne - jako właściwość samego yrątku, o dużej sile genero-

wania okĺeślonych konotacii. W tym świetle Scherzo cis-moll leprezentuje gatunek

scherza balladyzującego.

A co do konotacji: w muzyce Scherzą dwa idiomy strukturalno-ekspĺesywne do-

szĘ w sposób szczegőIníe 'ilyrazisty i silny do głosu: idiom chorałowy i idiom
demoniczny. o ,,modlitewnej'l ',hymnicznej'' 

czy ,'1itanijnej'' naturze choĺału
była już mowa. Według Winfrieda Kirscha ',semanĘznie - chorał oznacza coś

ponadczasowego, coś, co \^/ątPiącei i chwieinej egzystencji ptzychodzí z pomocą,

[..'] pĺzynosi tĺanscendentďną nadzieję''7a.

A skąd demoniczność? Zb.tr' często, bezpośrednio lub pośrednio, charakteryzo-
łYano łY ten sposób pewne momenty Scherza, by można było ten aspekt pominąć.

',Elemený diabelskie i demonicznď' stojące naPrueciw ,,metafizycznych'75 sĘszy
y/ utworze Tuchowski. DIa Zielińskiego ,,coś tajemniczego i demonicznego"76 wnosi
d,o Scherzą iuicjalne presto con fuoco. Dla Wierzyńskiego od konfliktu idei' o któ-

ĺych mowa, ,,drży caĘ [ten] demoniczny poemať'77.

W poszukiwaniu źródeł inspiracji i impulsów

Powstaje problem, czy mamy pľawo umieszczać utwór w tej właśnie sfeľze kono-

tacji. I rodzi się p}'tanie o ewentualne źródła inspiracji czy impulsy dla imaginacji.

w listopadzie Íoku 1829 opis1.wał Chopin Tytusowi Woyciechowskiemu wią'tę
w Antoninie u Radziwiłła słowami: ,'[...] poka4'wał mi slvojego Fauýa' Í'.') -
Między innymi jest iedna scena, w której Mefistofeles kusi Gröthen, gÍając na gita-

ľze i śpiewając pod jej oknem í jednocześnie sĘhać śpiewy chóralne z pobliskiego

kościoła; ten kontrast wielki efek w egzekucji ĺobi; na papierze lparqłuÍy] widać

szlÚcznie złożony śpiew, a bardziej akompaniament diabelski pod chorał bardzo

ooważnv"73.

?4 winfried Kirsch, Langnido' Re]igioso. Zí cłop'fls No ctuÍfies n g-no 
' 

op. ]5Nr' J 4/,d oP' J7 N'1 1, ,'chopin studieď' 5'

t995' s' 119l ''senantisch bezeĺchnet der ChoÍal dabei etwas Úberzeitliches, etwás' was der schwankenden und ver-

zagenden L\istenŻ zu Hilfe kommt' DeÍ Chora] ['' '] mi! transzendentále. Hotrnung lzu tun hat]':

's A. Tuchowski' s.l'crzo c sharP Mjnar' 
' ' ' 

dz' cyr , s 1 96| 
', 
myŃical associations'' 1v choIale' 

'' 
the common leelin8 of

dev]lish' almost MePhisto'like elem€nts'' w innych partiacn s.łelza.
76 T'A' Zieliŕlski' ChoPin, dŻ' c}Ą., s' Ą47 .

77 K' wievłŕlski,4cie ChoPína. dz' c\1', s' 225'

'! Flyderyk Chopin do Tŕusa woydechowskiego' warszaĺ'a' i4 XI 1829, Kch' t' I' s. rr2'

sCÍIERzo C]s-MjLL oP' 39 37 5



W grudniu ĺoku 1831 opisał temu samemu adresatow'i swoje euforycznie silne prze-

życie Roberta diabła lýzanego na scenie opery paĺyskiej: ,,To arcydzieło nowei szko-

ý - gdzie diabły [...] przez taĘ śpiewają, gdzie dusze z gÍobów powstaią' [. '.J gdzie

na końcu intérĺeur koścloła widać [.'.] w świetle z mnichami ['.'], z organami, któ-
ĺych głos na scenie czaruje i zadziwia [. '.]' - Mayerber [sicl] się unieśmiertelnił!''7'q.

Nie ma v/ątpliwości, sądząc z tonu obu reIacjĺ, że oba Íe ptzeĘcia natuly ZaIa-

zem ogólnokulturowej' jak i ściśle muzycznej - musiĄ Chopinowi mocno utkwić
w pamięci. Wiele wskazuje na to, że zarczoĺowý w klimacie klasztoru w Valldemos-
sĺe. Zarezonowały - niesione przez okĺeśloną stľuktuľę muzyczną, przez Íaktĺrę,
w któľej naprzeciw skupionych akoľdów stanęła Zwiewna i rozwichĺzona figuracja'

Tablica 5' Układv strukur muzvcznvch

LIszT| Tđmkyp.n ü*íky dÔ T'ĺ''''íŕ.

cHoPlN| 
^bŕłflls 

łoll oP' 13/ż

cHoPlN| !old!.Iłlr'' ÁJ df oP' d

Topos ten istniał ł{cześniej, jako struktura Czysto mlozyczĺa, natury faktuĺalnej.
Na przykład u Beethovena czy u kompozýoľőw sÍylu briĺlant, choĄ u samego

Chopina. Na Majorce tuż przed Scherzem cís-moll skomponował Chopin Preĺudium
cis-moll (op' 28 nľ 10), vĺyrażone pIZeZ tę właśnie, ant Ąetyczną fakturę. Być może
jako próbę, jako wstępny Zarys?

" Irydelyk Chopin do]ýusa woyciechowski€go, Paryz, 12 XII 1831, tamże, s' 202'

7J6 lV' U] WoF\ LHoP'NA oDL/Y'] ĄNf \A \owo



Pĺzykład 7. Fryderyk Chopin, Preludium cis-moll op. 28 ff I0, t. 1 18
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Po Chopinie topos odzywał się parokĺotnie u Liszta, \,v jego Etiudach, m'rn.
w tych d'exécution trąnscendąntego, Postać najbliższą Wzorolvi utlv/alon em! przez
Chopina dał mu Wagnet (patrz pĺzykJad nr 8a i 8b).

Przykład 8a' RysŻard Wag ĺer, Tannhciuseĺ (lwertura, transk}?cia Fr anŻa Liszta)

Wątek Tannhöusera - stĺeszczający walkę wewnętrznej siĘ moralnej (chóľ piel-
grzymów) z pokusami śWiatový}'mi (zwiewne figuĺacje symbolizujące śWiat bogini
Wenus) - podsunął kompo4torowi użycie śľodków bliźniaczo podobnych' Można
przyplwszczaĆ, że mamy pĺzed sobą reminiscencię lub ĺezonans koncepcji Chopína.
Nie wchodzi tu pÍzy tym w gĺę sugeľowanie semanýcznej czy liteľackiej inteĺpreta-
Qi Scherza cis-moll, wspaniałeeo właśnie w swych tajemniczych niedopowiedzeniach.

!0 Np. W Etildł.nr 7'
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Pĺzykład 8b' Ryszard Wa gne\ Tąnfih(iuser (E\^/eIlura, tlánsk}?cja Flanza Liszta)

Jednakże, z dĺugiej strony: szukając obszaru kultuĺy, do jakiego 
'yalldemoss'iań-

sląd' Scheľzo ptzynaleĄ trafiamy na obszar, na kórym zđerza się ze sobą to, co rze-

czYwiste, Z Ę.m, co wyobrażone, to, co realne, z Lym, co surĺeďne czy s1łnboliczne'

Jest lo obszaI par exceĺlence ,,romanýczný', pogranlczny przy tym đla dwu przenika_

jących się niekiedy gatunków - scherza i bďlady' Z punku widzenia historii kultuĺy
Scherzo cis'moll vĺpisać można - jako punk szczrĄo\\y - do nuľtu, któľy prowadzi

od Cąrichos Goi do Gąspąrd de ĺa nuit Rave|a, być może ĺównież - od koszmarów

Johanna Heinľicha Füssliego do fantomów Gustaveh Moĺeau, a nawet do symbolicz-

nvch ołócien Aĺnolda Böck]ina.
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Scherzo cis-moll Frydeĺyka Chopina - wyrażone poprzez muzykę jak najdalszą

od wszelkiej anegdoty - polľafr' przekazać jedynie i aż-zato wsposób nie-

poMarzalny - sam ,,t o n' atmosfery powstałej na spięciu dwrr koegzystujących ze

sobą ľzeczy.wistości rePreu ento1vanych w kulturze euľopejskiej pľzez idiomy chora-

łowy i demon-iczny'

Kraków_Valldemossa. 26 X 1999
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