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Wstęp 

 

Do jednego z moich obowiązków podczas studiów II st. na Wydziale Wokalno-Aktorskim 

w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, należało przygotowanie 

i wykonanie podczas egzaminu semestralnego przed komisją cyklu pieśni. Po konsultacji 

z pedagogiem prowadzącym, wybór padł na Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola 

Szymanowskiego. Wkrótce, gdy zostałam przyjęta na studia doktoranckie, stanął przede mną 

kolejny wybór, wybór tematu przyszłej pracy doktorskiej. Postanowiłam kontynuować pracę nad 

Pieśniami księżniczki z baśni, ale poszukiwałam jeszcze kompozycji, które byłyby kontrastowe 

w stosunku do nich i jednocześnie powstały w zbliżonym czasie. Warunek ten spełniały 

Brentano Lieder op. 68 Richarda Straussa. Oba cykle przeznaczone są na mój rodzaj głosu – 

sopran koloraturowy. Powstały w pierwszej połowie XX wieku, w odmiennych kulturach 

i językach. Uznałam za intrygujący fakt, iż po upływie wieku od czasu, gdy rozpoczął się proces 

rozkwitu formy pieśni w epoce romantyzmu1, w której wykorzystanie sopranu koloraturowego 

było moim zdaniem skromne, bo wirtuozeria i inne możliwości wykonawcze tego głosu nie 

mieściły się w kanonie epoki, Richard Strauss i Karol Szymanowski dostrzegli możliwości 

pozwalające zastosować go jako instrument według nich nowoczesny, równoważny z innymi 

instrumentami i właściwy do interpretacji ich utworów, spełniający przy tym ideę piękna. 

Dlatego nadałam mojej pracy doktorskiej tytuł Nowatorskie podejście do wykorzystania 

możliwości głosu sopranu koloraturowego na przykładzie Brentano Lieder op. 68 Richarda 

Straussa oraz Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego, na głos i fortepian.  

Pracę stanowić będzie dzieło artystyczne, czyli dwa wskazane w tytule cykle pieśni 

zarejestrowane na nośniku CD oraz praca pisemna stanowiąca ich opis. 

Nagranie pieśni zaplanowane jest w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy 

ul. Żubardzkiej we współpracy ze studiem nagrań Ars Sonora Jakuba Garbacza. Cykl Richarda 

Straussa zarejestrowany zostanie z udziałem pianisty i dyrygenta Adriana Kelly’ego, natomiast 

Karola Szymanowskiego z pianistą Mariuszem Kłubczukiem.  

Praca pisemna podzielona zostanie na cztery rozdziały poprzedzone wstępem i zakończone 

podsumowaniem wraz z wnioskami. W Rozdziale I przybliżone zostanie pojęcie głos i proces 

 
1 W tym samym czasie odnotowuje się rozkwit opery romantycznej, w której sopran koloraturowy odgrywał 

pierwszoplanową rolę.   
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wyodrębnienia gatunku głosu koloraturowego. Następnie omówiony będzie okres największego 

rozkwitu pieśni artystycznej, z jego prekursorami istotnymi dla ośrodków, z których wywodzą 

się kompozytorzy dzieł omawianych w tej pracy, a bez których nie byłoby bodźca do rozwoju 

przyszłych pokoleń twórców. Podjęta zostanie próba określenia przydatności głosu 

koloraturowego w romantycznej liryce wokalnej.  

 Rozdział II poświęcony będzie pieśniom Richarda Straussa Brentano Lieder op. 68. Najpierw 

nastąpi omówienie sylwetki kompozytora oraz inspiracji i okoliczności powstania cyklu, 

a następnie umieszczony zostanie życiorys Clemensa Brentano i warstwa słowna pieśni wraz 

z tłumaczeniem na język polski. Wskazane też będzie pochodzenie tekstów. W kolejnej części 

pojawi się opis związków słowno-muzyczno-interpretacyjnych. W formie autorskiej relacji 

przedstawiona będzie akcja zawarta w poszczególnych pieśniach cyklu, z uwzględnieniem 

przeżyć podmiotu lirycznego, spostrzeżeń interpretacyjnych uwzględniających wskazówki 

kompozytora oraz elementy użyte do wykorzystania głosu sopranu koloraturowego.    

Rozdział III zbudowany zostanie analogicznie do poprzedniego. Omówiona zostanie sylwetka 

Karola Szymanowskiego, warstwa słowna oraz związki słowno-muzyczno-interpretacyjne 

zawarte w pieśniach cyklu Pieśni księżniczki z baśni op. 31.  

Ostatni rozdział zatytułowany Nowatorskie podejście do wykorzystania możliwości sopranu 

koloraturowego w nowoczesnej myśli muzycznej będzie kwintesencją pracy i spróbuję uzasadnić 

następującą tezę: 

Nowatorskie wykorzystanie możliwości głosu sopranu koloraturowego w cyklach Brentano 

Lieder op. 68 Richarda Straussa i Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego 

polegało na przejęciu romantycznych osiągnięć wokalistyki opartej na technice bel canto 

i przeniesieniu ich w ramy osadzonej w liryce wokalnej dwudziestowiecznej, nowoczesnej 

myśli muzycznej.  
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Rozdział I 

Sopran koloraturowy a rozkwit liryki wokalnej 

 

1.1. Specyfika głosu 

 

Pojęcie „głos” (dźwięk) funkcjonuje zarówno w instrumentalistyce, jak i wokalistyce, gdzie 

nazywa zjawisko akustyczne wytwarzane przez ludzki narząd głosowy. Określa też linię 

melodyczną w utworach wielogłosowych – wiąże się to z rozwojem wielogłosowości w sztuce 

pieśniarskiej powstającej na terenie średniowiecznej i renesansowej Europy. Robert Cieśla, 

w pracy habilitacyjnej zatytułowanej Klasyfikacja głosów operowych według Rudolfa Kloibera 

podaje, iż w przestrzeni historycznej stosowane było w odniesieniu do głosu ludzkiego 

następujące nazewnictwo: cantus, discantus, discant, soprano, altus, alto, contralto, tenor, taile, 

bariton, bassus, basis, bass, vagans2. Nazwy poszczególnych głosów (stosowane regionalnie) 

uzależnione były początkowo od położenia w kompozycji (jako element położeniowy), 

z czasem, ok. 1600 r., określały wykonawcę śpiewaka (element fizjologiczno-głosowy). 

Powstanie nowych gatunków muzycznych – opery, oratorium i kantaty, pociągnęły za sobą 

rozwój śpiewu solowego, który utrwalił określenie fizjologiczno-głosowy. 

W XVI wieku pojawia się we Włoszech termin soprano, oznaczający definitywnie najwyższy 

głos w kompozycji, nabierający z czasem coraz większej suwerenności. Około 1820 r. włoska 

terminologia wchodzi w powszechne użycie na terenie całej Europy. Ma to związek 

z lawinowym rozwojem szkół wokalnych i kultu śpiewu solowego. W pierwszych operach 

specyfikę głosu sopranowego kojarzy się z nimfami i boginiami, zaś w oratoriach z głosem 

duszy. Pojawienie się tendencji do wirtuozerii wymusza rozwój techniki wokalnej i rozszerzanie 

się głosu sopranowego w górnym rejestrze. Aż do XIX wieku tembr nie odgrywa żadnego 

znaczenia, „wszystkie głosy, pomimo swojej indywidualności i różnic, hołdowały temu samemu 

ideałowi estetycznemu – lekki, giętki i liryczny charakter śpiewu”3. Zmiana dokonuje się dzięki 

powstaniu opery romantycznej, która wymaga zarówno od głosów męskich, jak i żeńskich 

 
2 R. Cieśla, Klasyfikacja głosów operowych według Rudolfa Kloibera, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2005, 

s. 25.  
3 Tamże. 



8 
 

intensywnego, dramatycznego brzmienia4. Od tej pory wśród sopranów stosuje się podział na 

dramatyczne, liryczne i koloraturowe.  

W ramach sopranu koloraturowego, najwyższego głosu kobiecego, w związku 

z właściwościami barwy, siły głosu i możliwościami technicznymi, rozróżnia się: 

- dramatyczny sopran koloraturowy; skala h1 - fis3, duża ruchliwość, łatwość wysokich 

dźwięków, dramatyczne brzmienie, 

- liryczny sopran koloraturowy; skala h1 - fis3, bardzo ruchliwy, miękki, łatwość gór, 

- subretka5; skala h1 - fis3, delikatny, bardzo jasny w barwie, giętki i ruchliwy głos, delikatna 

budowa ciała. 

 

Przykład nutowy 1. Fragment arii Królowej Nocy (W.A. Mozart, Czarodziejski flet) jako przykład dzieła na 

dramatyczny sopran koloraturowy, takty 40-43 

 

 

 
4 Zmiany w traktowaniu głosów wymusiła francuska grand opera. Śpiewak operowy Gilbert Louis Duprez wynalazł 

nowatorską technikę krycia dźwięków, przy pomocy której uzyskał wzmocnienie siły i nośności głosu. Wymagające 

pod względem dynamiki głosu były dramaty muzyczne R. Wagnera. 
5 Określenie pochodzi z niemieckiej kultury muzycznej, przeniesione z komedii mówionej, dotyczy typu 

szelmowskiej pokojówki. 
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Przykład nutowy 2. Fragment arii Królowej Szemahańskiej - Hymn do słońca (N. Rimski-Korsakow, Złoty kogucik) 

jako przykład dzieła na liryczny sopran koloraturowy, takty 223-226 

 

  

Przykład nutowy 3. Fragment arii Adeli Mein Herr Marquis (J. Strauss II, Zemsta nietoperza) jako przykład dzieła 

na subretkę, takty 128-133 

 

 Głosy swobodnie posługujące się w utworach najwyższymi dźwiękami wskazanymi powyżej 

zazwyczaj w ćwiczeniach wokalnych dysponują skalą ok. tercji wyższą.  

Określenie koloratura, oprócz tego, że definiuje gatunek głosu, oznacza również 

„upiększanie, ozdabianie melodii; w muzyce wokalnej XVII i XVIII wieku szybkie pasaże, tryle, 

figury wirtuozowskie, wymagające wysokiej techniki biegników i skoków interwałowych przy 

wielkiej precyzji rytmicznej”6. Ozdabianie już wcześniej powszechnie występowało w 

instrumentalistyce (np. lutnia czy instrumenty klawiszowe) dla określenia figur 

ornamentacyjnych służących upiększaniu, czyli kolorowaniu (od wł. colorire – kolorować, 

ubarwiać, urozmaicać). W muzyce wokalnej kolorowanie rozpoczęło się od zastosowania 

 
6 Koloratura, w: Mała Encyklopedia Muzyki, PWN, Warszawa 1968,  s. 517. 
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ornamentów w motetach i pieśniach wielogłosowych (canzone, chansons), a następnie rozwinęło 

się w dziełach operowych. 

 

 

Przykład nutowy 4. Fragment arii Giunii – Ah se il crudel periglio (W.A. Mozart, Lucio Silla) jako przykład 

zdobnictwa i wirtuozerii koloraturowej, takty 164-166 

 

Termin opera użyty został po raz pierwszy w źródłach pisanych ok. 1639 r. we Włoszech w 

odniesieniu do muzyki dramatycznej o charakterze wokalno-instrumentalnym7, powstałej w 

wyniku prób tworzenia widowisk z muzyką na wzór tragedii greckiej. 

 

 

Ilustracja 1. Pierwszy publiczny teatr operowy Teatro San Cassiano w Wenecji 

 

 

 
7 Do powstania gatunku przyczyniła się grupa muzyków i poetów działających w Cameracie florenckiej w latach 

1534-1612. 
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 W okresie istnienia włoskich miast-państw, zapotrzebowanie na wystawianie dzieł operowych 

było tak potężne, że niektóre z miast utrzymywały jednocześnie od 4 do 6 teatrów publicznych 

(np. Wenecja). Moda ta rozprzestrzeniła się i dotarła na europejskie dwory królewskie oraz 

magnackie, które zaczęły mieć ambicje posiadania własnych teatrów i utrzymywania włoskich 

trup operowych8. Oznaczało to potrzebę zatrudnienia rzeszy dobrze wykształconych śpiewaków. 

Ich przygotowaniem zajęły się liczne szkoły wokalne, a ich osiągnięcia są podziwiane i 

praktykowane w nauce śpiewu do dziś. Do największych osiągnięć włoskich szkół wokalnych 

należy bel canto; termin ten określa technikę wykonawczą ceniącą najwyżej piękno śpiewu i 

sprawność techniczną głosu9 (bezcenny wkład w rozwój wokalistyki wnieśli w tej sferze 

kastraci10). Technika bel canto odnosi się do wszystkich rodzajów głosów, najbardziej jednak 

odbiła się na wymaganiach stawianych sopranowi koloraturowemu. Doskonałym na to 

przykładem są opery G. Donizettiego i V. Belliniego.  

Trudno sobie dziś wyobrazić wykonawstwo tych dzieł bez znajomości techniki bel canto. 

Estetyka ta stała się ponadczasowa, a jej uniwersalizm wzniósł na wyżyny nie tylko odtwórstwo 

dzieł operowych czy oratoryjnych; efekty pięknego śpiewu z wirtuozerią stały się przydatne w 

wykonawstwie rozwijającej się równolegle formy pieśni solowej, której największy rozkwit 

przypadł na okres romantyzmu.   

 

 

1.2. Liryka wokalna w okresie największego rozkwitu. Poprzednicy R. Straussa i K. 

Szymanowskiego 

 

Mianem „liryka wokalna” określa się twórczość muzyczną do tekstów poetyckich 

(lirycznych), odznaczającą się niewielkimi rozmiarami, przeznaczoną do wykonywania przez 

głos ludzki solo (a capella bądź z akompaniamentem) lub chóralnie. W języku polskim dla 

krótkiego utworu przeznaczonego do śpiewu przyjęła się nazwa „pieśń”. Wg Słownika gatunków 

 
8 W Polsce na stałe zaczęto wystawiać przedstawienia operowe o tematyce religijnej i mitologiczno-romansowej na 

zamku w Warszawie za czasów Władysława IV. Opera, w: Słownik gatunków literackich, red. J. Karas, 

K. Włodarczyk-Gil, Egmont, Warszawa 2010, s. 90. 
9 Terminem tym określa się również styl w muzyce wokalnej, którego zdobyczą jest m.in. zróżnicowanie pomiędzy 

arią, recytatywem i ariosem.  
10 Kastraci pojawili się po zakazie występów kobiet na scenie, który został wprowadzony przez kościół katolicki 

i obowiązywał w latach 1588-1793. Działali do 1903 r., kiedy to zakazano im występów. Ostatnim kastratem był 

Alessandro Moreschi.  
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literackich11 pieśń jako utwór słowno-muzyczny związana była z obrzędami; występowała 

powszechnie już w okresie przedpiśmiennym. Kształt artystyczny przybrała w przestrzeni 

czasowej od XI do XIV w.12, wykształcając formy: zwrotkową, wariacyjną oraz 

przekomponowaną, a także formy pośrednie: zwrotkową z wariantami, wariacyjno-

przekomponowaną i repryzową o budowie ABA. Największy rozwój gatunku przypada na 

pierwszą połowę XIX wieku, czas rozkwitu epoki romantyzmu, kiedy znakiem szczególnym 

staje się „nowy stosunek kompozytorów do tekstu słownego, przejawiający się niezwykłą 

dbałością o zachowanie integralności wyrazowej słów i dźwięków”13. Pieśń wybija się na czoło 

jednego z ważniejszych gatunków służących romantycznej wypowiedzi. Na ten czas przypada 

jednocześnie rozkwit innych form, jak np. miniatury instrumentalnej czy opery romantycznej. 

„Ontogeneza romantyzmu kształtowała się w atmosferze buntu przeciwko istniejącym 

dotychczas normom, na rzecz indywidualizmu, wyższości bytu nad materią, swobody stylu 

i kompozycji, operowania silnymi środkami ekspresji, elementami fantastyki, a także 

pogłębiania więzi muzyki z innymi dziedzinami sztuk i wyodrębniania stylów narodowych”14.  

Dążenie do uzyskania równowagi muzyki i tekstu sprawiło, że w celu pogłębienia znaczenia 

słowa, dla podkreślenia intymnych uczuć i myśli, skierowano uwagę na „partię towarzyszącego 

głosowi instrumentu”15 posiadającego nieograniczoną skalę możliwości techniczno-

wyrazowych: mianowicie na partię fortepianu. To fortepian, dzięki swym cechom, a także z 

powodu coraz łatwiejszego doń dostępu, przyczynił się do lawinowego rozkwitu twórczości 

pieśniarskiej i jej rozpowszechnienia. Ponad wszelką wątpliwość „stał się instrumentem par 

excellence romantycznym, środkiem zarówno odpowiednim do przekazywania najbardziej 

intymnych wzruszeń, jak i do wspaniałych popisów w domu i w sali koncertowej”16.  

Kolebką twórczości romantycznej były Niemcy. Dzięki rozkwitowi literatury i poezji, do 

którego przyczynili się m.in. Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller i Heinrich Heine, 

doszło do zainspirowania rewolucyjnych przemian w dziedzinie opery17 oraz pieśni. Za 

symboliczny i historyczny początek powstania pieśni romantycznej uznawany jest moment 

 
11 Pieśń, w: Słownik gatunków literackich,  dz. cyt., s. 98. 
12 Z. Lissa, Zarys nauki o muzyce, Agencja Wydawnicza Ad Oculos, Warszawa-Rzeszów 2007, s. 308. 
13 M. Kowalska, ABC Historii Muzyki, Musica Iagellonica, Kraków 2001, s. 430. 
14 K. Rorbach, Włoska opera romantyczna pierwszej połowy XIX wieku. „Wielka Trójka”, w: Głos ludzki 

i instrumenty dęte. Wspólne aspekty techniczne i wykonawcze, red. Z Wojtczak, A.M., Łódź 2007, s. 39. 
15 M. Kowalska, dz. cyt., s. 431. 
16 A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 2009, s. 213. 
17 J. Kański, Przewodnik operowy, PWM 1968, s. 68. Pierwsza opera romantyczna – Wolny strzelec Carla Marii von 

Webera do libretta Johanna Fridricha Kinda. Prapremiera Berlin 18.06.1821 r.  
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zaprezentowania w 1814 roku jednej z pierwszych pieśni austriackiego kompozytora Franza 

Schuberta pt. Małgorzata przy kołowrotku (Gretchen am Spinnrade op. 2) do tekstu Goethego z 

jego Fausta, w której fortepian oprócz akompaniującej pełni również rolę ilustrującą – ilustruje 

pracę koła i pedału kołowrotka, uwzględniając uzależnione od treści refleksyjne przyspieszenia 

i zwolnienia ruchu.  

Franz Schubert (ur. 31.01.1797 r., zm. 19.11.1828 r.), twórca 

oper, mszy, symfonii i sonat fortepianowych, zasłynął głównie jako 

twórca licznych pieśni – niem. Lieder, skomponował ich aż 600. 

Wiele z nich zdobyło ogromną popularność (np. Ave Maria, Die 

Forelle (Pstrąg)). Jako uczeń Antonia Salieriego i były chórzysta 

cesarskiego chóru chłopięcego dobrze rozumiał specyfikę 

instrumentu, jakim jest głos ludzki, co łatwo dostrzec zwłaszcza w 

jego cyklach pieśni18 wymagających jednorodnego głosu 

wykonawczego. Nie pisał jednak pieśni przeznaczonych docelowo 

na sopran koloraturowy. Co prawda są wśród nich takie, które 

świetnie brzmią w wykonaniu sprawnych, wysokich i jasnych 

głosów sopranowych, np. Heidenröslein op. 3 nr 3, Rastlose Liebe 

op. 5 nr 1, ale dobrze też radzą sobie z nimi głosy o ciemniejszym zabarwieniu. Wyjątek stanowi 

Der Hirt auf dem Felsen - D 965 op. post. 129 (Pastuszek na skale), do tekstu Wilhelma Müllera 

i Karla Augusta Vernhagena von Ense19, na sopran, klarnet obligato20 i fortepian. Przyjęło się 

słusznie, że ze względu na walory wirtuozowskie wykonują go soprany koloraturowe.  

 F. Schubert tę trwającą 12 minut pieśń w stylu arii włoskiej (quasi cavatina e cabaletta), 

wyrażającą „radosne uniesienie z powodu wiosny”21, napisał w październiku 1828 r.22 na 

zamówienie dawnej przyjaciółki, śpiewaczki operowej, Anny Pauliny Milder-Hauptmann, która 

w 1824 r. złożyła listowną prośbę o skomponowanie dla niej utworu popisowego o charakterze 

 
18 Piękna młynarka, Podróż zimowa i Łabędzi śpiew. 
19 Oprócz poezji Müllera, autorstwo wykorzystanego dodatkowo przez kompozytora fragmentu przypisywane było 

niesłusznie Helminie von Chézy. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hirt_auf_dem_Felsen [data dostępu: 

16.05.2020]. 
20 Klarnet imituje grę na piszczałce. 
21 P. Woodford, Schubert, PWM 1997, s. 168. 
22 Na miesiąc przed śmiercią. Tamże. 

Ilustracja 2. Franz 

Schubert (autor: Wilhelm 

August Rieder) 
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brillante, przeznaczonego dla wielkiej publiczności. Premierowe wykonanie miało miejsce 21 

marca 1830 r. w Domu Bractwa Czarnogłowych w Rydze23.  

 

 

Przykład nutowy 5. Fragment Pastuszka na skale D 965 op. Post. 129 (F. Schubert) – 

koloraturowy popis sopranu i klarnetu, takty 317-322 

 

 Idee romantyczne miały poważny wpływ na kształtowanie się stylów narodowych. Alfred 

Einstein zauważa: „Czyż nie jest znamienne, że narodowy styl muzyczny rozwija się z 

największą siłą w okresach nieszczęść narodowych, jak to miało miejsce w Polsce około roku 

1830, kiedy to wszystkie uczucia drążące naród zbiegły się, by znaleźć swój najczystszy wyraz 

w muzyce Chopina?”24 (1810-1849). Ale tak, jak znacząca część chopinowskiej mistrzowskiej 

muzyki fortepianowej była zdobiona fioriturami, a więc kolorowana, tak w skromnej twórczości 

pieśniarskiej – 17 pieśniach polskich na głos z fortepianem op. 74 i 2 nieopusowanych (powstały 

w latach 1829-1847), ślady takowe odnaleźć można tylko w warstwie akompaniamentu. Nie 

oznacza to, że Chopin nie doceniał twórczości wokalnej. Wręcz przeciwnie – znał niemal na 

pamięć utwory Schuberta i opery Mozarta, Donizettiego, czy Belliniego, wystawiane w jego 

czasach w Paryżu. Forma pieśni nie była jego domeną, więc traktował ją marginalnie. Pierwszą 

wykonawczynią pieśni Chopina, i to w języku oryginalnym, była wszechstronna 

mezzosopranistka Pauline Viardot. Także obecnie czynione są próby wykonywania wszystkich 

pieśni op. 74 przez jednego wykonawcę, powstają też nagrania; lecz sopranowy głos 

koloraturowy choć radzi sobie, jeśli posiada brzmiącą średnicę, to jednak dobrze czuje się w 

 
23 Stowarzyszenie skupiające bogatych kupców pochodzenia niemieckiego. Jego patronem był św. Maurycy 

przedstawiany w ikonografii jako postać o ciemnej karnacji. https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hirt 

_auf_dem_Felsen [data dostępu: 16.05.2020]. 
24 A. Einstein, dz. cyt., s. 316. 
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zaledwie kilku z nich: Wiosna Nr 2, Gdzie lubi Nr 5, Śliczny chłopiec Nr 8, Moja pieszczotka Nr 

12. Za życia Chopina powstał wielce satysfakcjonujący dla koloratury dział twórczości, oparty 

na jego dziełach, dzięki wspomnianej hiszpańskiej śpiewaczce i kompozytorce Paulinie 

Viardot25. Postanowiła ona przystosować do śpiewu, „przenosząc ze sfery liryki instrumentalnej 

w sferę popisowej wirtuozerii wokalnej”26, 12 mazurków, którymi w świecie wzbudzała furorę 

(m.in. podczas koncertu w Teatrze Narodowym w Warszawie27). Autorem tekstów był Louis 

Pomey.  

 

 

Przykład nutowy 6. Fragment transkrypcji mazurka F. Chopina op. 68 nr 2 pt. L’oiselet na głos 

i fortepian (Pauline Viardot-García), takt 62 

 „Uczucia drążące naród, znalazły swój najczystszy wyraz” także w twórczości innego 

wspaniałego kompozytora, Stanisława Moniuszki (1819-1872)28, któremu historia nadała inną 

niż Chopinowi rolę do spełnienia. Jego domeną stały się opera29 i liryka wokalna. 

Ukierunkowały go studia w Singakademie (Akademia Śpiewu) w Berlinie u kompozytora Carla 

Fridricha Rungenhagena w latach 1837-1840. Tam, w roku 1837, powstały i zostały wydane 

jego Trzy śpiewy do słów Adama Mickiewicza, a wkrótce też Trzech budrysów. Moniuszko, 

osiadłszy po studiach w Wilnie30, rozpoczął szeroko zakreśloną działalność. Od 1843 roku pod 

 
25 Pauline Michelle Ferdinande Viardot-Garcia, 1829-1910, śpiewaczka, kompozytorka, aktorka, pianistka, 

uczennica F. Liszta. Przyjaźniła się i muzykowała z Chopinem. M. Nadzieja, Mój Chopin: kobiety Chopina, 

Rozmowa z Ireną Poniatowską, https://www.dwutygodnik.com/artykul/908-moj-chopin-kobiety-chopina.html 
[data dostępu: 20.05.2020]. 
26 M. Tomaszewski, Fryderyka Chopina dzieła wszystkie, Polskie Radio II, https://www.polskieradio.pl/326/6947 

[data dostępu 16.05.2020]  
27 Tamże. 
28 Stanisław Moniuszko, w: Mała Encyklopedia Muzyki, s. 654.  
29 Twórca polskiej opery narodowej (Halka, Straszny dwór, Hrabina, Flis, Verbum nobile). W swych dziełach 

zawarł elementy polskiego folkloru, obyczajowości i tematykę społeczno-historyczną. 
30 Działał w Wilnie przez 18 lat. W 1958 r. przeniósł się do Warszawy.  
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nazwą Śpiewniki domowe zaczął wydawać zróżnicowane w charakterze pieśni, skomponowane 

do poezji Mickiewicza, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Goethego, Heinego, Scotta i in.  

W każdym śpiewniku (wydano ich 12) znajdowało się około 20 liryk starannie dobranych dla 

„szerokich rzesz melomanów”31. Rozprowadzane drogą subskrypcji, szybko zdobyły 

popularność. 

Stanisław Moniuszko skomponował w swoim życiu 304 

pieśni32. Jego rola w twórczości pieśniarskiej w Polsce jest 

bezcenna, porównywalna do roli Schuberta w kręgu 

niemieckojęzycznym. Jako najpopularniejsze z pieśni można 

wskazać: Prząśniczkę, Pieśń wieczorną, Czaty, Trzech 

budrysów, Znaszli ten kraj i wiele innych. Są one niezwykle 

przydatne w pracy pedagogicznej w szkolnictwie muzycznym. 

Stanowią ważne ogniwo w wokalistyce dla głosów męskich 

i żeńskich. Można podać dwa przykłady utworów, w których 

zwinnością może wykazać się sopran koloraturowy: Polną 

różyczkę do słów J. Grajnerta wg Goethego (w której słynny wiersz Goethego znany z pieśni 

Schuberta Heidenröslein został lekko sparafrazowany przez Grajnerta) oraz Pieśń Nai do słów 

J. Korzeniowskiego, która charakteryzuje się wysoką tessiturą (ukazuje portret zakochanej 

cyganki). Prawdziwą wreszcie perłą przeznaczoną na głos koloraturowy w twórczości 

Stanisława Moniuszki, ukazującą skalę jego talentu, choć nie jest pieśnią lecz par excellece arią, 

jest Aria włoska wykonywana przez Pannę Ewę w II akcie opery Hrabina. 

 

 
31 B. Muchenberg, Pogadanki o muzyce 2, PWM, Kraków 1966, s. 132. 
32 Tamże. W Wilnie ukazały się cztery Śpiewniki (80 pieśni). Piąty i szósty wydane były w latach 1858 i 1859 

w Warszawie. Pozostałych sześć po śmierci kompozytora, od roku 1897, s. 132-133. 

Ilustracja 3. Stanisław 

Moniuszko (autor: Tytus 

Malaszewski) 
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Przykład nutowy 7. Fragment arii Ewy – kadencja (St. Moniuszko, Hrabina), takty 40-45 

 

Powyższe spostrzeżenia ewokują wniosek, iż głos koloraturowy w epoce romantyzmu 

ewidentnie kojarzył się ze stylem opery włoskiej i rozkwitem kunsztu wokalnego 

doprowadzonego do doskonałości: historia tego okresu utrwaliła na zawsze pamięć o wybitnych 

przedstawicielkach włoskiego bel canta – Marii Malibran, Angelice Catalani, Giuditcie Pasta... 

Zarówno Schubert, jak i Moniuszko byli zdolni do napisania utworów nasyconych techniką 

koloraturową, byli jednak wierni romantycznym zasadom utrzymywania integralności słowno-

muzycznej, niesprzyjającym wokalnej, popisowej wirtuozerii. Należy w tym miejscu stanowczo 

zaznaczyć, że cała wokalna twórczość liryczna epoki romantyzmu oraz epok następujących po 

niej wymaga wirtuozerii muzyczno-interpretacyjnej opartej na zasadach bel canta33. Nie udało 

się jednak Schubertowi i Moniuszce całkowicie uciec od wielowiekowej kultury słynącej 

z canzony, barkaroli, czy sycyliany. „Przykładu dostarczyć może Schuberta Serenada D 957/4, 

a także parę pieśni S. Moniuszki, takich jak Morel lub Znasz-li ten kraj”34, a także pełna 

włoskiego wdzięku Barkarola.  

Od czasów Schuberta, ilość powstającej liryki wokalnej zaczęła przybywać lawinowo. 

W wielu przypadkach stanowiła odprysk głównej twórczości operowej (jak w przypadku 

 
33 Bel canto wymaga dbałości o zachowanie w linii melodycznej kantyleny, szlachetności, miękkości, namiętności, 

giętkości melizmatów i jednocześnie prostoty. 
34 M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną, Akademia Muzyczna, Kraków 

1997, s. 74. 
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Rossiniego, Verdiego35, Belliniego), czy symfonicznej (Berlioza, Mendelssohna36). Począwszy 

od Schumanna – wielkiego następcy Schuberta, poprzez Brahmsa i Wolfa, uwidaczniają się 

tendencje do nastrojowości i kontemplacji. Gatunek pieśni wzbogaca się i rozwija, 

doprowadzając do powstania miniatury lirycznej, a następnie „wieloczęściowego cyklu 

pieśniowych miniatur”37, i tak, w sposób niemożliwy do wyznaczenia ostrych granic, wkracza 

w XX wiek za przyczyną Mahlera (1860-1911), Regera (1873-1916) i Straussa (1864-1949).  

W Polsce, po Moniuszce, utrzymuje się tendencja do zachowania tradycji patriotycznych. 

Jednocześnie wielu kompozytorów dąży do wdrożenia osiągnięć europejskich: Wilhelm Troszel, 

Ignacy Marceli Komorowski, Jan Karol Gall, Aleksander Zarzycki, Zygmunt Noskowski, 

Władysław Żeleński, Mieczysław Karłowicz i Karol Szymanowski. Kontynuatorem osiągnięć 

Moniuszki, a także autorem monografii o nim i kilku prac o F. Chopinie, był Stanisław 

Niewiadomski, twórca licznych pieśni solowych i chóralnych. Jego twórczość oparta na rytmice 

„polskich tańców i pieśni” „świadczy o silnym związku z polską muzyką ludową”38.  

Romantyzm wraz z twórczością poszczególnych kompozytorów reprezentował różne 

tendencje i prądy. Dojrzewał do pełni swych możliwości przez pierwszą połowę XIX wieku 

i trwał jeszcze w drugiej połowie, gdy pojawiały się zwiastuny nowego, przeciwstawnego stylu 

zmierzającego do „realizmu, wraz z równoczesną opozycją symbolizmu i kierunków 

pokrewnych”39. Jednak i w XX wieku miał swoich zwolenników40, którzy go kultywowali i na 

własny sposób modernizowali. Przed I wojną światową wielu kompozytorów wzorowało się na 

muzyce niemieckiej. Ogromną rolę odegrała twórczość Richardarda Wagnera (1813-1883). Co 

prawda nie zasłynął on w muzyce europejskiej jako kompozytor pieśni, napisał ich niewiele, lecz 

jego nowatorskie dążenia do syntezy sztuk doprowadziły do powstania dramatu muzycznego 

i zadecydowały o przyszłym obliczu muzyki. Później nastąpił zwrot ku muzyce francuskiej; 

reprezentowali ją twórcy będący pod wpływem impresjonizmu w malarstwie i aury orientu: 

C. Debussy, M. Ravel, M. de Falla, A. Honegger. Zwrot ten dokonał się po prezentacji w Paryżu 

 
35 Godny polecenia dla głosu koloraturowego jest powstały w 1845 r. cykl pieśni G. Verdiego 6 Romanze, 

zwłaszcza Nr 2 – La zingara, Nr 4 – Lo spazzacamino i Nr 6 – Brindisi. 
36 A. Einstein, dz. cyt., s. 197. Mendelssohn napisał ok. 80 pieśni. Einstein podaje, iż „wiele z nich wyszło w 

rzeczywistości spod pióra jego siostry Fanny”. Tamże.  
37 M. Tomaszewski, Od wyznania do wołania, dz. cyt., s. 67. 
38 M. Kowalska, dz. cyt., s. 635.  
39 T. Kudliński, Vademecum teatromana, wyd. IV, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 68.  
40 W stylu romantycznym komponowała żyjąca w latach 1856-1930 belgijska śpiewaczka i kompozytorka Eva 

Dell’Aqua. Jej miniatura wokalna Villanelle (Jaskółka) do dziś cieszy się powodzeniem wśród publiczności i należy 

do ulubionych utworów w repertuarze sopranów koloraturowych.  
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w 1904 roku Szeherezady M. Ravela. Była ona „najżywszym obrazem dźwiękowym Wschodu, 

jaki kiedykolwiek skomponowano, lecz obrazem w perspektywie ściśle europejskiej, 

wyrażającym nie autentyczne, lecz wyobrażone doświadczenie.”41 Na taki właśnie okres dziejów 

muzyki nałożył się czas twórczości Richarda Straussa i Karola Szymanowskiego. Dla nich liryka 

wokalna stanowiła przemożną, naturalną potrzebę wypowiedzi artystycznej.  

  

 
41 A. Wightman, Elementy egzotyczne w pieśniach Karola Szymanowskiego, w: Pieśni w twórczości Karola 

Szymanowskiego, red. Z. Helman, Musica Iagellonica, Kraków 2001, s. 144. 
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Rozdział II 

Brentano Lieder op. 68 

 

2.1. Richard Strauss. Inspiracje i okoliczności powstania cyklu 

 

Richard Strauss urodził się 11.06.1864 r. 

w Monachium, zmarł 08.09.1949 r. w Garmisch-

Partenkirchen. Od dzieciństwa miał kontakt 

z muzyką. Jego ojciec, Franz Strauss, był wybitnym 

waltornistą kapeli królewskiej, profesorem 

Akademii Muzycznej w Monachium i pierwszym 

waltornistą zespołu orkiestrowego premierowych 

przedstawień dzieł wagnerowskich: Tristana i Izoldy 

oraz Śpiewaków norymberskich42. Miał wpływ na 

wychowanie muzyczne syna, zapewniając mu 

wszechstronną naukę w domu, m.in. naukę 

kompozycji u kapelmistrza dworskiego. Dzięki 

zwyczajowi odbywania w domu prób kapeli, 

Richard Strauss nauczył się od kolegów ojca gry na 

wielu instrumentach. Po licznych młodzieńczych próbach komponowania, w wieku 16 lat 

napisał symfonię d-moll. Rok później zapoznał się z partyturą Tristana i Izoldy R. Wagnera, 

odtąd stał się zagorzałym zwolennikiem tego kompozytora. Jednym z pierwszych większych 

sukcesów było wykonanie w wieku 20 lat na publicznym koncercie w Wiedniu swego koncertu 

skrzypcowego i wkrótce, dzięki wsparciu Hansa von Bülowa43, podjęcie pracy dyrygenckiej: 

najpierw asystenta i pierwszego kapelmistrza orkiestry książęcej w Meiningen (1885-1886), 

potem w Monachium (1886-1889), a następnie w Weimarze (1889-1894). Poznanie 

w Meiningen Johannesa Brahmsa wpłynęło na zainteresowanie Straussa muzyką klasyków 

wiedeńskich; poczynione mu uwagi na temat komponowania uznał za wartościowe dla swej 

 
42 Franz Strauss uważał się za znawcę stylu wagnerowskiego, ale go nie akceptował. 
43 Hans von Bülow – niemiecki dyrygent i kompozytor. 

Ilustracja 4. Richard Strauss. Portret 

autorstwa Maxa Liebermanna 
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twórczości na całe życie44. Znaczny wpływ na dalszą jego twórczość wywarł Alexander Ritter45, 

zwolennik Liszta i Wagnera; to pod jego wpływem zainteresował się filozofią Schopenhauera46. 

Podróż Straussa do Włoch w 1886 roku zaowocowała przełomowym dla niego dziełem 

wzorowanym na instrumentacji Berlioza47 – była nim fantazja symfoniczna Z Italii op. 16, 

a Symfonia fantastyczna tego kompozytora zainspirowała do stosowania lajtmotywów48 (niem. 

Leitmotiv), tzw. idée fixe, czyli „zwrotów melodycznych charakteryzujących określoną postać, 

ideę, sytuację itp.”49 Strauss zaczynał od mglistych wyobrażeń motywiczno-intonacyjnych, 

koncentrując uwagę na nakreślaniu rysunku psychologicznego50 postaci. Na tym gruncie wcielał 

w powstające kolejno dzieła – poematy symfoniczne, opery i pieśni – zdobycze estetyki 

muzycznej Wagnera51 i wybitnych twórców z przeszłości. Szybko osiągnął swój własny, 

niezależny od wpływów styl, z bogatą szatą brzmieniową, awangardową harmoniką 

i chromatyką. „Zdolność Ryszarda Straussa do łączenia programowości z logiką form 

tradycyjnych zapewniła kompozytorowi z czasem olbrzymie uznanie zarówno wśród 

zwolenników muzyki programowej, jak i zwolenników nieprogramowych utworów, pomimo 

stosowania bardzo śmiałych pomysłów harmonicznych i orkiestrowych”52. Był tytanem pracy. 

Napisał 15 oper, dwa balety, 14 kompozycji orkiestrowych dużego formatu, oraz pieśni 

z orkiestrą53 i pieśni na głos z fortepianem (łącznie 83 opusy).  

 
44 Wpływy Brahmsa widoczne są np. w pieśniach op. 10, 15, 17, kwartecie fortepianowym op. 13, sonacie na 

skrzypce i fortepian op. 18.  
45 Alexander Ritter – niemiecki skrzypek i kompozytor. Związany był rodzinnie z R. Wagnerem, poślubił jego 

siostrzenicę. https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ritter [data dostępu: 25.05.2020]. 
46 Artur Schopenhauer – niemiecki filozof, twórca fenomenologii, autor słów: „świat jest twoim wyobrażeniem” 

oraz „geniusz to pilność”. 
47 Hector Berlioz (1803-1869). Wybitny nowator w zakresie instrumentacji, twórca nauki o technice orkiestracji. 

Berlioz (Louis) Hector, w: Mała Encyklopedia Muzyki, s. 109.  
48 Kontynuowanie techniki leitmotif uczyniło Straussa twórcą „pewnego rodzaju muzycznej psychoanalizy, metody 

uzyskania twórczej inspiracji i artystycznej orientacji w podświadomości.” H. Wajemann, The Influences of Richard 

Strauss, w: The Richard Strauss Companion, red. M.D. Schmid, Westport, Connecticut, London: Praeger 2003, 

s. 19. 
49 Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1972. 
50 R. Strauss: „pozwalałem tekstowi przez co najmniej sześć miesięcy przenikać swoje myśli i dojrzewać we mnie, 

aby sytuacje i charaktery stały mi się zupełnie bliskie. Dopiero wówczas pozwalałem, by weszły mi do głowy myśli 

muzyczne”, w: E. Krause, R. Strauss – człowiek i dzieło, PWM, Kraków 1983, s. 116.  
51 Pierwszym w tym duchu napisanym dziełem była opera Guntrum op. 25. Szczytowym osiągnięciem były Salome 

op. 54 i Elektra op. 58, w których wykorzystuje potęgę brzmienia orkiestry i nie stosuje podziału na numery. 

W operze Rosenkavalier op. 59 wykorzystuje skrajnie odmienne od poprzednich efekty: łagodną, rokokowo-

nowoczesną paletę brzmieniową, z humorystycznym dystansem. 
52 B. Muchenberg, dz. cyt., s. 247. 
53 „Każda z jego partytur zawiera 3 razy więcej nut niż mozartowska“, w: E. Krause, dz. cyt., s. 102.  
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Richard Strauss szybko zdobył uznanie, między innymi za sprawą licznych artystycznych 

podróży po całej Europie w roli dyrygenta. Największą sławę osiągnął po objęciu w 1899 r. 

eksponowanego stanowiska „królewsko-pruskiego” dyrygenta wielkiej berlińskiej opery, z 90-

osobowym składem orkiestrowym. W 1908 r. został tam generalnym dyrektorem muzycznym. 

Pozostając na tym stanowisku do roku 1913, konsekwentnie lansował nowoczesną muzykę 

głównie niemieckich kompozytorów. Od 1901 r. zaangażował się, z różnym powodzeniem, 

w walkę o prawa autorskie dla kompozytorów (dotychczas korzyści licencyjne spływały na 

wydawnictwa). Dla dobra tej sprawy założył Związek Muzyków Niemieckich54. Jednocześnie 

zajmował się publicystyką i chętnie chwytał za pióro. W tym celu powstało powołane przez 

niego pismo Der Morgen (Poranek). Za tę działalność w roku 1903 Uniwersytet w Heidelbergu 

nadał mu honorowy tytuł doktora filozofii. Po I wojnie światowej, jako dyrygent, w 1919 r. objął 

na 5 lat kierownictwo opery wiedeńskiej. Późna twórczość Straussa, zwłaszcza obejmująca okres 

II wojny światowej i kilka lat po niej, nie dorównuje wcześniejszej.  

Przez wszystkie lata kariery, obok wielkich form 

muzycznych, pasjonowała go liryka wokalna. 

Komponował pod wpływem chwili, chętnie sięgając 

po teksty współczesnego mu pokolenia: Gilma, 

Liliencrona, czy Bodmana. Gdy trafiał na poezję, 

której treść i każde słowo do niego przemawiały, 

starał się nadawać jej oprawę muzyczną. Pierwszy 

znaczący cykl powstał w Meiningen. Złożony z 8 

pieśni op. 10 na głos i fortepian do tekstów Hermana 

von Gilma ukończony został w roku 188555. 

Większość pieśni napisał z myślą o głosie żony, 

śpiewaczki operowej, Pauline Strauss-de Ahna56. 

Możliwość organizowania wspólnych z żoną tras 

koncertowych, dzięki narastającej wówczas modzie na wieczory pieśniarskie, była dodatkowym 

bodźcem twórczym. Odbyli razem (R. Strauss w roli pianisty) wiele podróży artystycznych m.in. 

kilkakrotnie do Ameryki.  

 
54 Genossenschaft zur Verwendung Musikalischer Aufführungsrechte. 
55 Najczęściej wykonywana jest pieśń Zueignung. Została zinstrumentowana przez Straussa w 1940 r.  
56 Pobrali się 10 września 1894 r. w Monachium. Była muzą i wykonawczynią wielu dzieł Straussa. 

Ilustracja 5. Pod portretem Pauliny 
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Richard Strauss napisał ok. 170 pieśni. Wśród nich dostrzegalne są różnice stylistyczne, 

wyznaczające podział na trzy kategorie: 1 – „ma charakter poważny i czerpie nastrój 

z powiązania ariosowego liryzmu z pianistycznie barwną oprawą”57, 2 – „wywodząca się 

z poetyckiego odprężenia, szkicowana lekko i klarownie, roziskrzona barwami akwarela 

wokalna, w której to, co romantyczne, pojawia się wystylizowane w jasnych barwach”58, 3 – 

„liryki radości życia i rozkoszy zmysłowej”59.  

Brentano Lieder op. 68 przynależą do 

kategorii drugiej. Powstały60 po wieloletniej 

przerwie w komponowaniu pieśni trwającej od 

roku 1906, w którym napisał Zwei Gesange op. 

51 i Sechs Lieder op. 56, do roku 1918. W tym 

okresie powstały jego największe dzieła 

operowe: m.in. Elektra, Kawaler srebrnej róży, 

Ariadna na Naksos. Tworzenie opery Kobieta 

bez cienia i baletu Mieszczanin szlachcicem 

wypełniło cały rok 1917. Po tak dużych formach 

muzycznych pieśni miały przynieść 

wytchnienie. Strauss preferował liryki 

współczesnych mu poetów, tym razem jednak zwrócił uwagę na wiersze poety z poprzedniego 

pokolenia z powodu, być może, zawartej w nich symboliki, a może także z chęci odwrócenia się 

od męczącego świata zewnętrznego w kierunku żartobliwego, scherzandowego genre’u61. 

 
57 E. Krause, dz. cyt., s. 266. 
58 Tamże, s. 268. 
59 Tamże, s. 269. 
60 Historia Brentano Lieder, choć w samym procesie kompozytorskim nie różni się od historii innych pieśni, 

otoczona jest aurą konfliktu. Strauss jako jeden z reprezentanów Genossenschaft zur Verwendung musikalischer 

Aufführungsrechte – niemieckiej organizacji mającej sprzyjać kompozytorom w walce z wydawnictwami, był 

zagorzałym wojownikiem w walce o prawa autorskie. W 1918 r. zobligowany był do przedłożenia wydawnictwu 

Bote and Bock nowych kompozycji. Kontrakt zakładał zrzeczenie się wszelkich należności licencyjnych na rzecz 

wydawnictwa, z którego to powodu Strauss chciał renegocjować swój kontrakt. Ponieważ jego działania nie 

przyniosły skutków, a wydawnictwo ponadto mieszało się w sprawy samego procesu kompozytorskiego, atmosfera 

zrobiła się bardzo nerwowa. Kompozytor postarał się przedstawić wydawnictwu swoje zdanie na temat zaistniałej 

afery, ujmując je w muzykę. Zaproponował Strauss Krämmerspiegel op. 66, satyrę, która atakowała niemiecką 

branżę wydawniczą. Wydawnictwo oczywiście ofertę odrzuciło, a Strauss pod naciskiem prawa zaproponował 6 

pieśni op. 67, zatajając fakt, że w tym samym czasie skomponował dwie z sześciu pieśni op. 68 do słów Clemensa 

Brentano. Uczynił to w nadziei, że wyda je u innego wydawcy na korzystniejszych warunkach, będąc w pełni 

świadomym tego, jak udane są to dzieła. 
61 Tamże. 

Ilustracja 6. Z Elisabeth Schumann, Łuk 

triumfalny 
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Kompozytora zainspirowały wiersze Clemensa Brentano (1788-1842), to od jego nazwiska 

pochodzi tytuł cyklu. Pieśni skomponowane na głos i fortepian62 ukończone zostały w marcu 

1918 r.63 jeszcze przed zakończeniem działań wojennych I wojny światowej. Na cykl składa się 

sześć pieśni przeznaczonych na głos sopranu koloraturowego. Dwie skrajne pieśni różnią się od 

pozostałych wymaganiami wykonawczymi o charakterze dramatycznym. Cztery środkowe mają 

charakter wirtuozowski. Pieśni powstały z myślą o głosie Elisabeth Schumann64, ale 

prawykonanie, które miało miejsce w Singakademie w Berlinie65 5 maja 1919 r. odbyło się przy 

udziale śpiewaczki Birgit Engell66 i pianisty Georga Schumanna (bez ostatniej pieśni, gdyż jej 

tekst zbyt sugerował nawiązanie do ledwo minionej wojny)67. Rok później, 29 września 1920 

roku w Dreźnie, Mary Grasenick68 i Alfred Klietmann prawykonali pieśń szóstą. Elisabeth 

Schumann, której cykl był dedykowany, wykonała go w całości dopiero w 1922 r., ale tylko 

jeden raz. Jej głos spełniał wymagania wirtuozowskie, mógł być jednak zbyt lekki, by oddać 

w pełni ciężar pierwszej i ostatniej pieśni, zwłaszcza ostatniej wymagającej burzliwego 

przekazu, rozległej skali i wyjątkowej kondycji wokalnej. Cykl, ze względu na skomplikowany 

charakter, wymaga zarówno wokalnej, jak i pianistycznej wirtuozerii wykonawczej.  

 
62 Powstała również wersja orkiestrowa. R. Strauss w 1933 r. zorkiestrował pieśń nr 6 z op. 68 dla Viorici Ursuleac, 

z którą w owym czasie koncertował. Wykonanie tej pieśni pod batutą Straussa miało miejsce 13.10.1933 r. w 

Berlinie. Pozostałe pieśni 1-5, zorkiestrowane zostały w roku 1940 z myślą o tej samej śpiewaczce. Prawykonanie 

całości odbyło się w Düsseldorfie 09.02.1941 r. w wykonaniu Erny Schluter – sopran, pod batutą Hugo Balzera. 

Viorica Ursuleac (1894-1985) – rumuńska śpiewaczka debiutowała w wieku 28 lat jako Charlotte (Werther, 

Massenet); ulubiona sopranistka Straussa, zwykł ją nazywać die treueste aller Treuen (najwierniejsza z wiernych). 

Wykonała partie w czterech światowych premierach oper: Arabella (1933), Friedenstag (dedykowana Ursuleac i jej 

mężowi dyrygentowi Kraussowi, 1938), Capriccio (1942) oraz Die Liebe der Danae (podczas otwartej dla prasy 

próby generalnej, 1944). Inne wybrane wykonywane role: G. Verdi – Otello – Desdemona; G. Verdi – Moc 

przeznaczenia – Leonora; R. Wagner – Walkiria – Sieglinde; W.A. Mozart – Wesele Figara – Contessa Almaviva; 

W.A. Mozart – Don Giovanni – Donna Elvira. 
63 Pisane były w innej kolejności niż ostatecznie ułożone zostały w cyklu: 04.02. – Als mir dein Lied erklang, 06.02. 

– Ich wollt’ ein Sträusslein binden, 09.02. – Säus’le, liebe Myrthe, 17.02. – An die Nacht, 21.02. – Amor, 16.03. – 

Lied der Frauen. Podane daty oznaczają dzień ukończenia pieśni. Ostatnia powstała w Berlinie, wcześniejsze 

w Monachium.  
64 Pauline Strauss-de Ahna nie była już wówczas czynną śpiewaczką. Elisabeth Schumann (1888-1952) – niemiecka 

śpiewaczka, debiutowała w wieku 21 lat; początkowo wykonywała repertuar subretkowy, następnie sopranu 

lirycznego oraz koloraturowego, a nawet sopranu dramatycznego; wybrane role: Richard Strauss – Der 

Rosenkavalier – Sophie; W.A. Mozart – Die Zauberflöte – Pamina; W.A. Mozart – Don Giovanni – Zerlina; 

W.A. Mozart – Uprowadzenie z Seraju – Blonda; W.A. Mozart – Wesele Figara – Susanna. 
65 Tej samej, w której studiował S. Moniuszko. 
66 Brigit Engell (1882-1973), duńska śpiewaczka debiutowała w wieku 27 lat. Wykonywane role to m.in.: Daniel 

Auber – Fra Diavolo – Zerline; Franz Schubert – Die Zwiellingsbrüder – Lisschen ; Eugen de Albert – Tiefland – 

Nuri; Johann Brandl – Des Löwen Erwachen – Paquerette 
67 E. Krause, dz. cyt., s. 533. 
68 Mary Grasenick – (1900 – ostatni raz wspomniana 1928), aktywna zawodowo w miastach: Dresden; 

Frankfurt/Main; Kaiserslautern; Leipzig; München; Wuppertal. 
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2.2. Warstwa słowna 

 Autorem tekstów jest Clemens Maria Wenzeslaus 

Brentano, urodzony w Koblenz 09.09.1778, zmarły w 

Aschaffenburgu 28.07.1842. Jest to jedna z ważniejszych 

osobowości ruchu Niemieckiego Romantyzmu, obok poetów 

takich jak: Wieland, Herder, Goethe czy Schlegel. Ponadto 

jest uważany, obok Josepha von Eichendorffa, za najbardziej 

znaczącego poetę lirycznego swojej epoki. Większość dzieł 

zostało opublikowanych dopiero po śmierci Brentana dzięki 

jego bratu Christianowi Brentano i szwagierce Emilie 

Brentano oraz dzięki Josephowi Merkelowi. Wydali oni 

dziewięciotomowy zbiór pt. Clemens Brentano’s Gesammelte 

Schriften. W 1975 roku wydany został edytowany pod względem historyczno-krytycznym zbiór 

pt. Sämtliche Werke und Briefe (zwany również wydaniem frankfurckim – Frankfurter 

Brentano-Ausgabe)69 . 

Brentano jest mistrzem w oddaniu obrazów natury i uczuć poprzez muzykalne, niosące 

przekaz emocjonalny i będące w istocie romantycznie lirycznymi – słowa. Jego twórczość ma 

dojrzałą liryczną formą niosącą nazwę „klasyczno-romantyczna liryka nastrojowa”. „Brentano 

używa skromnego języka, prostego metrycznie i syntaktycznie, często zabarwionego strukturami 

pieśni ludowych”70. Poprzez rymy i płynny, uformowany artystycznie rytm języka, wynikający 

zapewne z rytmu prozy oraz rozwinięte efekty dźwiękonaśladowcze twórczość Brentana jest 

w pełni melodyczna. Charakterystyczny efekt muzyczny uzyskany jest poprzez minimalne 

zmiany liter oraz początków lub końców wyrazów. To, czy zdanie miało sens, albo w jakiej 

kolejności ułożone zostały wersy miało drugorzędną rolę. Najważniejszy był efekt owej gry słów 

– artystycznie uformowana, dźwięczna i pełna uczuć genialna liryka. Twórca nie zwracał się 

w kierunku klasyków niemieckich, wzorując się na antycznych Grecji i Rzymie, ale w stronę 

nurtu burzy i naporu, którego przedstawicielami byli m.in. Herders i Goethe, skupiając się na 

naturalnym rytmie i powracając do prostej tradycyjnej pieśni ludowej. Brentano dopieszczał 

swoje teksty tak, że w porównaniu do oryginalnej twórczości ludowej były one nie do poznania. 

 
69 https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Brentano [data dostępu: 30.04.2020]. 
70 H. Schultz, Clemens Brentano, Reclam, Stuttgart 1991, s. 32. 

Ilustracja 7. Clemens 

Brentano 
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Wybierał teksty ludowe i opowiadał je dalej, stosując rymy, asonanse, gładkie rytmy efektów 

muzycznych i ewokując atmosferę natury, co dziś odpowiada programowi typowo 

romantycznemu. Zgadzał się z filozofią przyrody i estetyką niosącą przekaz, że wszystko jest 

połączone z naturą oraz że zadaniem poety jest ponowne uświadomienie człowiekowi tej relacji, 

udostępnienie tego „tajemnego świata”, który przemawia z eteru. Romantyczny sens to jedność 

człowieka i natury, świata ludzkiego ze światem boskim. Z biegiem historii ten sens się zatracił, 

ludzkość przestała rozumieć język natury, zaczęły dominować negatywne emocje. Zadaniem 

sztuki jest przywrócenie harmonii, umożliwienie wejścia człowiekowi w „tajemny świat”. To 

zadanie ma być wykonane poprzez niesienie słowa – nie konkretnych argumentów, lecz muzykę 

słowa wypełnioną emocjami. W przeciwieństwie do epoki oświecenia, program romantyczny 

zakłada, że nie rozum oraz światło (dzień) prowadzą do niebiańskiego świata, lecz emocja 

i ciemność (noc). W wybranych przez Straussa wierszach to właśnie noc dominuje, splatając się 

z miłosną aurą śpiewów kobiecych. 

Tabela 1. Wykaz tekstów źródłowych 

Lp. Pieśń Tytuł wiersza Tytuł dzieła źródłowego 

1. An die Nacht Heilige Nacht Die Grüdung Prags 

2. Ich wollt’ ein 

Sträußlein binden 

Ich wollt ein Sträußlein 

binden 

Ponce de Leon 

3. Säusle, liebe 

Myrthe 

Säusl’e, liebe Myrthe! Mirtenfräulein (w dziele tym występuje 

jako dwa wiersze; w pozostałych 

publikacjach widnieje jako jeden 

wiersz) 

4. Als mir dein Lied 

erklang 

Als mir dein Lied erklang! Aloys und Imelde 
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5. Amor - • Aloys und Imelde 

• Rozwinięty do siedmiu zwrotek 

wiersz ukazał się jako Der 

bestrafte Amor w wydaniu  

z 1852 r. 

6. Lied der Frauen Lied der Frauen, wenn die 

Männer im Kriege sind 

• Viktoria und ihre Geschwister, 

mit fliegenden Fahnen und 

brennender Lunte 

• Clemens Brentano, Werke, 1. 

Tom, Wyd. W. Frühwald, B. 

Gajek, Fr. Kemp, München 

1978. 

  

„Z pomysłu muzycznego, który – Bóg wie dlaczego – przygotował się wewnętrznie w chwili, 

gdy niejako naczynie się wypełniło, w mgnieniu oka powstaje pieśń, jeżeli tylko przy 

kartkowaniu zbiorków poezji trafię na taki wiersz, który choć w przybliżeniu koresponduje 

z moim pomysłem. Jeżeli jednak w tym rozstrzygającym momencie nie trafią na siebie hubka 

i krzesiwo, jeżeli mój pomysł muzyczny nie w pełni odpowiada myśli utworu poetyckiego, to 

i tak w rozpędzie twórczym staram się ująć w dźwięki każdą poezję, która w ogóle wydaje mi się 

zdatna do tego, ale wtedy idzie to powoli, bo treść muzyczna twórczej chwili musi ulec 

przemodelowaniu, przetworzeniu, by w ogóle mogła się objawić; zaczyna się cyzelowanie, 

melodia rozwija się opornie, trzeba użyć całej techniki, by stworzyć coś, co oparłoby się na 

surowej samokrytyce”71 – cytat słów Straussa. 

Tekst natychmiastowo pobudzał wyobraźnię kompozytora – widział obrazy muzyczne. 

Jednakże część poezji wybranej przez kompozytora jest dzisiaj mało znana. Fakt ten przez wielu 

badaczy oceniony został za wybór liryki drugiej jakości, nie zaliczającej się do istotnych dzieł 

kanonu literatury niemieckiej (porównując do wyborów ówczesnych kompozytorów). Ernst 

 
71 E. Krause, dz. cyt., s.116-117.  
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Krause uważa, że przy wyborze liryki Strauss mógłby być „bardziej wybredny”.72 Mimo to, 

okazuje się, że pieśni z „drugorzędnym” tekstem są dzisiaj najbardziej lubiane.73 Inspiracja 

twórczością Clemensa Brentano wynikała najprawdopodobniej z tego, iż Strauss miał okazję 

usłyszeć pieśni innych kompozytorów do słów poety.74  

Strauss niejednokrotnie ingeruje w tekst, zmieniając poszczególne wyrazy lub ich formę. 

Barbara A. Petersen w swojej książce pt. Ton und Wort wyróżnia typy owych zmian: 

„powtórzenie tekstu, zmiana na liczbę pojedynczą lub mnogą, zmiana czasu gramatycznego, 

zastąpienie wyrazu synonimem, zmiana szyku zdania, 

zmiana liczby sylab w wyrazie, pominięcie zbędnych 

wyrazów oraz delikatne zmiany znaczenia.”75 

Powtórzenie tekstu stosowane było, aby zachować 

trzyczęściową formę utworu; aby umożliwić rozwinięcie 

myśli muzycznej krótkiego tekstu; dla pokreślenia 

końcowych wersów (koda) i punktów kulminacyjnych 

partii wokalnej. Zastąpienie wyrazów miało swe 

uzasadnienie zazwyczaj w unowocześnieniu języka 

niemieckiego lub w ulepszeniu (choć czasem 

niezamierzenie efekt był przeciwny) jakości poezji. 

Zmiany gramatyczne wynikały z rozwoju melodii. Jako 

przykłady Petersen podaje m.in. zamianę Lüste na Lüfte 

w pieśni An die Nacht lub mich na ihn w Amorze, gdzie 

kompozytor uznał wprowadzenie zmian za konieczne, 

na potrzeby zachowania sensu i spójności poezji (nie 

należy zapominać, że wykorzystane teksty są fragmentami obszernych dzieł). W An die Nacht 

kompozytor zwiększył liczbę sylab na słowach helige Nacht (oryg. heil’ge), züchtige Braut 

(oryg. zücht’ge) oraz brünstige (oryg. brünst’ge) na potrzeby motywu rytmicznego. Zmiana 

tekstu w Lied der Frauen z Gelobt sei der Wille des Herrn! na Gelobt sei der Name des Herrn! 

jest przekazem kompozytora – Strauss uważał, że śmierć na wojnie nie jest wolą Boga. 

 
72 Tamże, s. 261.  
73 To samo tyczy się pieśni innych kompozytorów, np. Schubert Seligkeit, Die Forelle, Brahms Botschaft, 

Errinerung, Juchhe! 
74 B.A. Petersen, Ton und Wort. Die Lieder von Richard Strauss, Ludwig Verlag, Pfaffenhofen 1986, s. 168. 
75 Tamże, s. 96. 

Ilustracja 8. Wydawnictwo 

Fürstner wydrukowało w 1919 r. 

pieśni op. 68 w dwu wersjach: dla 

wysokiego i niskiego głosu; 

obydwie w niemieckiej wersji 

językowej. Każda pieśń ukazała 

się w osobnym zeszycie 

z charakterystyczną okładką 
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1. Heilige Nacht (Święta Nocy) 

 

Heil‘ge Nacht, heil‘ge Nacht! 

Święta nocy, święta nocy! 

Sterngeschloss’ner  Himmelsfrieden! 

Gęsto usiany gwiazdami   niebiański pokój! 

Alles,   was  das* Licht geschieden, 

Wszystko, co światło  oddziela 

Ist  verbunden, 

Jest połączone 

Alle   Wunden 

Wszelkie  rany 

Bluten   süß  im  Abendroth. 

Krwawią  słodko w wieczornej zorzy 

 

Bjelbog’s  Speer,   Bjelbog’s  Speer 

Bjelboga  włócznia, Bjelboga  włócznia 

Sinkt  in‘s  Herz  der trunknen  Erde, 

Tonie w sercu upojonej  ziemi 

Die mit seliger  Geberde 

Która w błogich gestach 

Eine Rose 

Różę 

In  dem Schooße 

W łonie 

Dunkler   Lüste  niedertaucht! 

Ciemnych żądz zanurza w głąb!  

 

Zücht‘ge  Braut,   zücht‘ge  Braut! 

Skromna  oblubienico, skromna  oblubienico! 
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Deine  süße  Schmach  verhülle, 

Twój słodki wstyd  zasłania, 

Wenn  des Hochzeitbechers  Fülle 

gdy weselnych kielichów zawartość 

Sich  ergießet. 

się wylewa. 

Also  fließet 

Zatem upływa 

In  die brünst‘ge  Nacht  der Tag!76 

W rozkoszną noc dzień! 

(gdy weselnych kielichów zawartość się wylewa, a więc upływa dzień w rozkoszną noc.) 

 

*der, die, das, den, dem etc. – rodzajniki 

 

Rozbieżności: 1,1 Heilige Nacht, heilige Nacht! 

1,2 Sterngeschloßner  

1,5 Aller Wunden 

1,6 Bluten süß im Abendrot 

2,1 Bielgobs Speer 

2,2 Sinkt ins 

2,5 In dem Schoße 

2,6 Dunkler Lüfte niedertaucht! (Ciemnych przestrzeni zanurza w głąb) 

3,1 Heilige Nacht! Züchtige Braut 

3,6 In die brünstige Nacht der Tag! 

Na koniec dodane jest: Heilige Nacht!  Züchtige Braut!       

        Święta  nocy!   Skromna oblubienico! 

Heilige Nacht, heilige Nacht! 

Święta nocy,  święta nocy! 

 
76 Wszystkie oryginalne teksty pochodzą z książki Die Texte der Lieder von Richard Strauss. Kritische Ausgabe von 

Reinhold Schlötterer, Wyd. W. Ludwig Verlag, Pfaffenhofen 1988, s. 76-83. 

Tłumaczenia na język polski wykonała autorka. 
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2. Ich wollt ein Sträußlein binden (Chciałam bukiecik wiązać) 

 

 

Ich  wollt   ein Sträußlein  binden, 

Ja  chciałam bukiecik    wiązać 

Da  kam    die dunkle   Nacht, 

A tu nastała  ciemna   noc 

Kein   Blümlein   war zu  finden, 

Żaden kwiatuszek  był  do  znalezienia, 

(Żadnego kwiatuszka nie można było znaleźć) 

Sonst   hätt'** ich  dir's*   gebracht. 

Inaczej  bym  ja  tobie go  przyniosła. 

(W przeciwnym razie bym ci go przyniosła.)  

 

 

Da   flossen   von  den Wangen 

Wtem spłynęły  z    ust 

Mir  Thränen  in  den Klee, 

Mi  łzy   na   koniczyny, 

Ein    Blümlein   aufgegangen 

Jakiegoś  kwiatuszka  kwitnącego 

Ich  nun   im  Garten   seh**. 

Ja  wtem  w  ogrodzie  widzę. 

 

 

Das  wollte   ich  dir  brechen 

Tego chciałam ja  tobie zerwać 

Wohl   in  dem dunklen  Klee, 

z chęcią  w tej  ciemnej  koniczynie, 

Doch  fing   es  an zu***  sprechen: 

Jednak zaczął on     mówić: 
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„Ach,  thue  mir  nicht  weh! 

„Ach,  czyń mi  nie  krzywdy!” 

(Ach, nie czyń mi krzywdy!) 

 

 

Sei  freundlich  in  dem Herzen, 

Bądź przyjazny w   sercu, 

 

Betracht  dein  eigen  Leid, 

rozważ  twe własne cierpienie, 

Und  lasse    mich   in   Schmerzen 

I  pozwól  mi   w   bólach 

Nicht  sterben   vor  der Zeit!“ 

nie  umrzeć  przed   czasem!” 

(i nie pozwól mi w bólach umrzeć przed czasem.) 

 

 

Und  hätt's*  nicht  so  gesprochen, 

I gdyby on  nie tak mówił, 

(I gdyby on tak nie mówił) 

Im  Garten   ganz    allein, 

W  ogrodzie  całkiem  samotny, 

So   hätt**   ich  dir's*  gebrochen, 

Wtedy byłabym  ja  tobie go  zerwała, 

Nun  aber  darf's*  nicht  sein. 

No ale  mogło tak nie  być. 

(No ale nie mogło do tego dojść.) 

 

Mein  Schatz    ist***  ausgeblieben, 

Mój  ukochany     nie zjawił się, 
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Ich  bin   so   ganz   allein, 

Ja  jestem tak bardzo samotna, 

Im  Lieben    wohnt   Betrüben, 

W  kochaniu  mieszkają zmartwienia, 

 

 

Und  kann  nicht  anders   sein. 

I  może  nie  inaczej  być. 

(I nie może być inaczej.) 

 

*dir’s = dir es; hätt‘s = hätte es; darf’s = darf es 

** seh/seh’ = sehe; hätt/hätt‘ = hätte 

*** anfangen zu sprechen – zaczynać mówić; ist ausgeblieben – nie zjawił się 

 

Rozbieżności: 2,2 Mir Tränen in den Klee 

2,4 Ich nun im Garten seh‘**. 

3,1 Das wollt ich die brechen 

3,3 Da fing es an zu sprechen: 

3,4 Ach, tue mir nicht weh! 

5,3 So hätt’** ich dir’s gebrochen 

 

 

3. Säus‘le, liebe Myrthe! (Zaszeleść kochany mircie) 

 

„Säus’le  liebe Myrthe! 

„Zaszeleść kochany mircie! 

Wie still ist‘s in der Welt, 

Jak cicho  jest  na  świecie, 

Der Mond, der Sternenhirte 

Księżyc,  pasterz gwiazd 
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Auf klarem  Himmelsfeld, 

Na  przejrzystym nieboskłonie, 

Treibt schon die Wolkenschafe 

Gna już chmurzyste owce 

Zum Born des Lichtes hin, 

do źródła światła  tam, 

 

Schlaf, mein Freund.  o schlafe, 

Śpij, mój przyjacielu. o śpij 

Bis ich wieder bei dir bin! 

Dopóty ja znów przy tobie będę! 

 

 „Säus’le, liebe  Myrthe! 

„Zaszeleść, kochany mircie 

Und träum im Sternenschein, 

I śnij w blasku gwiazd, 

Die Turteltaube girrte  

Turkawki gruchają 

Auch ihre Brut  schon ein*. 

Też  swoim pisklętom już. 

Still  ziehn   die Wolkenschafe 

Cichutko  przemieszczają [się] chmurzyste owce 

Zum Born des Lichtes hin, 

Do źródła światła  tam, 

Schlaf, mein  Freund,   o  schlafe, 

Śpij,  mój przyjacielu, o śpij, 

Bis  ich  wieder  bei  dir  bin! 

Dopóty ja znów przy tobie będę! 
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„Hörst du, wie die Brunnen rauschen? 

Słyszysz ty,  jak fontanny  szumią? 

Hörst du, wie die Grille zirpt? 

Słyszysz ty, jak świerszcze cykają? 

Stille, stille, laß uns lauschen, 

Ciszo, ciszo, pozwól nam przysłuchać [się], 

Selig,  wer in Träumen stirbt; 

Błogosławiony, kto we śnie  umiera; 

 

Selig,  wen die Wolken wiegen, 

Błogosławiony, kogo chmury  kołyszą, 

Wenn der Mond ein Schlaflied singt! 

Kiedy księżyc  kołysankę śpiewa! 

O! wie selig kann der fliegen, 

O! jak błogo potrafi ten lecieć, 

Dem der Traum den Flügel schwingt, 

Komu sen  skrzydła  kołysze, 

Daß an blauer  Himmelsdekke 

Co na niebieskim nieboskłonie 

 

Sterne  er wie Blumen pflückt: 

Gwiazdy  on jak kwiaty zrywa: 

Schlafe, träume, flieg‘, ich wecke 

śpij, śnij, leć, ja obudzę 

Bald  dich auf* und  bin  beglückt!“ 

za niedługo ciebie  i będę uszczęśliwiony!” 

 

 

 

*aufwecken – obudzić; eingirren - gruchać 
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Rozbieżności: 1,1 Säusle, liebe Myrte! 

1,2 Wie still ists in der Welt, 

  2,1 Säusle, liebe Myrte! 

  3,8 Den der Traum… 

  3,11 Schaf, träume, flieg, … 

Na koniec pieśni dodane jest: Säusle,  liebe  Myrte! 

     Zaszeleść, kochany mircie! 

     Ich bin  beglückt! 

     Ja będę uszczęśliwiony! 

 

 

4. Als mir dein Lied erklang! (Kiedy mi twoja pieśń rozbrzmiała!) 

 

Dein  Lied  erklang,   ich habe* es gehört 

Twoja pieśń  rozbrzmiała, ja      to usłyszałam 

Wie durch  die Rosen es    zum Monde  zog, 

Jak poprzez  róże   ona [pieśń] do  księżyca  dążyła, 

Den Schmetterling,  der  bunt    im   Frühling  flog 

[Poprzez] motyla,  który kolorowy podczas wiosny  leciał 

Hast*  du  zur  frommen  Biene   dir*   bekehrt; 

    Ty  do  pobożnej pszczoły  [ciebie] nawróciłeś; 

(Ja ją usłyszałam, jak poprzez róże ona do księżyca dążyła, jak ona brzmiała przez motyla, który 

kolorowy podczas wiosny leciał, jak w pobożnej pszczole ona rozbrzmiała, tak się nawróciłeś) 

Zur  Rose   ist  mein   Drang 

Do róży  jest moje  parcie 

Seit   mir  dein   Lied   erklang! 

Odkąd mi  twoja  pieśń  rozbrzmiała! 

(Pożądam róży, odkąd mi twoja pieśń rozbrzmiała!) 
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Dein  Lied  erklang,    die Nachtigallen  klagen, 

Twoja pieśń  rozbrzmiała,  słowiki     uskarżają [się], 

Ach, meiner  Ruhe   süßes   Schwanenlied 

ach, mojego  spokoju  słodkiej  łabędziej pieśni 

Dem Mond, der  lauschend   von  dem Himmel sieht, 

księżycowi, co  podsłuchując z  nieba    patrzy, 

Den Sternen und den Rosen  muß  ich's**  klagen, 

gwiazdom  i  różom   muszę ja tym  [się] poskarżyć, 

(gwiazdom i różom muszę się poskarżyć) 

Wohin  sie  sich nun  schwang, 

Dokąd  ona się  tylko  pobrzmiewa, 

Der dieses Lied  erklang. 

Kto tę   pieśń  rozbrzmiewa. 

(Słowiki uskarżają się księżycowi i gwiazdom, a ja muszę się różom skarżyć, dopóty ta pieśń 

będzie rozbrzmiewała) 

 

Dein   Lied   erklang,   es  war  kein   Ton  vergebens, 

Twoja pieśń  rozbrzmiała, to był żaden  ton zmarnowany, 

(żaden dźwięk nie był zmarnowany) 

Der ganze  Frühling, der   von  Liebe   haucht, 

cała   wiosna  która  o  miłości  szemrze, 

Hat*  als    du  sangest   nieder  sich  getaucht 

  Kiedy  ty  śpiewałaś w głąb się  zanurzyła  

Im  sehnsuchtsvollen  Strome   meines   Lebens, 

W  pełnym tęsknoty  nurcie  mojego  życia, 

Im  Sonnenuntergang, 

w  zachodzie słońca, 

Als   mir  dein   Lied   erklang! 

Kiedy mi  twoja  pieśń  rozbrzmiała! 

(Cała wiosna, która o miłości szemrze, zanurzyła się w koleinach mojego życia przepełnionego 

tęsknotą w zachodzie słońca, kiedy mi twoja pieśń rozbrzmiała) 
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* konstrukcja gramatyczna czasu przeszłego perfekt; habe gehört - usłyszałam, hat getaucht – 

zanurzył się, dir bekehrt – się nawróciłeś 

** ich’s = ich es 

Na koniec pieśni dodane jest: Dein Lied! 

 

5. (Amor) 

 

An dem Feuer saß  das Kind. 

Przy ognisku  siedziało  dziecko. 

 Amor, Amor, 

 Amor, Amor, 

 Und  war blind; 

 I było ślepe; 

Mit dem  kleinen  Flügel   fächelt 

Z  małymi skrzydełkami trzepotało 

In  die Flamme er und lächelt, 

W płomieniach ono i śmiało [się], 

fächle,   lächle,   schlaues Kind! 

Trzepotało, śmiało [się], cwane  dziecko! 

(Małymi skrzydełkami trzepotało w płomieniach i śmiało się) 

 

Ach,  der Flügel  brennt  dem Kind, 

Ach, skrzydło  płonie dziecku, 

 Amor,  Amor 

 Amor, Amor 

 Läuft  geschwind! 

 Biega szybko! 

„O,  wie  mich  die Glut  durchpeinet!“ 

„o, jak mnie żar  wskroś rani!” 
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Flügelschlagend  laut  er  weinet, 

Trzepocząc skrzydłami głośno on płacze, 

In  der Hirtin  Schoß  entrinnt 

na pasterki  łono ucieka 

Hülfeschreiend   das schlaue  Kind. 

o pomoc wołając  cwane  dziecko. 

 

Und  die Hirtin  hilft  dem Kind 

I pasterka  pomaga dziecku 

 Amor,   Amor, 

 Amorowi, Amorowi, 

 Bös  und  blind. 

 Złemu i ślepemu. 

Hirtin,  sieh,  dein  Herz  entbrennet,  

pasterko, zobacz, twoje serce zapałało,  

Hast*  den  Schelm du  nicht  gekennet? 

  tego hultaja ty nie rozpoznałaś? 

 

Sieh,  die Flamme  wächst   geschwind, 

Zobacz płomień  wznieca się szybko, 

Hüt’  dich vor  dem schlauen  Kind! 

Strzeż ciebie przed cwanym  dzieckiem! 

(strzeż się przed cwanym dzieckiem!) 

 

* konstrukcja gramatyczna czasu przeszłego perfekt; hast nicht gekennet – nie rozpoznałaś 

 

Rozbieżności: 1,4 Mit den kleinen Flügeln fächelt 

1,5 In die Flammen er und lächelt, 

1,6 Fächle lächle, schaues Kind! 

2,4 O wie ihn die Glut durchpeinet! (O, jak go żar wskroś rani!) 

2,7 Hilfeschreiend 
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3,5 Hast den Schelmen nicht gekennet? 

3,6 Sieh, die Flamme wächst geschwinde, 

3,7 Hüt dich, hüt dich vor dem schlauen Kind! 

Na koniec pieśni dodane jest:  

 Fächle,   lächle,   schlaues   Kind. 

  Trzepocz, śmiej [się], cwane  dziecko. 

 

 

6. Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind (Pieśń kobiet, gdy mężczyźni są na 

wojnie) 

 

Wenn  es***  stürmet  auf  den Wogen, 

Kiedy jest sztorm na falach, 

Strickt  die Schifferin zu  Haus, 

Robi na drutach szyperowa w domu, 

Doch  ihr  Herz  ist  hingezogen 

Jednak jej serce jest rozciągnięte 

Auf  die wilde  See  hinaus. 

Nad dzikim  morzem wszerz. 

 Bei  jeder  Welle,  die  brandet 

 Z każdą falą, co rozbija [się] 

 Schäumend  an  Ufers  Rand, 

 Pieniąc [się] na brzegu skraju, 

 Denkt sie:  er  strandet, er  strandet, er  strandet, 

 Myśli ona:  on przepadł, on przepadł, on przepadł, 

 Er  kehret   mir  nimmer  zum  Land! 

 On wróci  mi nigdy na  ląd! 

 (On nie wróci mi nigdy na ląd.) 
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Bei  des Donners  wildem  Toben 

Przy grzmotu  dzikich hukach 

Spinnt   die Schäferin  zu  Haus, 

Przędzie  owczarzowa w domu, 

Doch  ihr  Herz,  das  schwebet  oben 

Jednak jej serce ono wznosi [się] ponad 

In  des Wetters  wildem  Saus. 

W pogody  dzikim huku. 

 Bei  jedem  Strahle,  der  klirrte 

 Przy każdym błysku, który brzęczy 

 Schmetternd durch  Donners  Groll, 

 Brzmiąc  jako grzmotu  grzmot [huk], 

 Denkt  sie:  mein  Hirte,  mein  Hirte,  mein Hirte 

 Myśli ona: mój pasterz, mój pasterz, mój  pasterz 

 Mir nimmermehr kehren  soll! 

 Mi nigdy więcej wrócić powinien! 

 (nigdy więcej mi nie powróci!) 

 

Wenn  es***  in  dem Abgrund  bebet 

Kiedy się w podziemiu trzęsie  

Sitzt  des Bergmanns  Weib  zu  Haus, 

Siedzi górnika  żona w domu, 

Doch  ihr  treues  Herz,  das  schwebet 

Jednak jej wierne serce, ono [się] unosi 

In  des Schachtes  dunklem  Graus. 

W szybie  ciemnej  grozy. 

 Bei jedem  Stoße,   der  rüttet, 

 Z  każdym tapnięciem, które potrząsa, 

 Hallend  im  wankenden  Schacht, 

 Rozbrzmiewając w chwiejnym szybie, 
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 Denkt  sie:  verschüttet,  verschüttet,  verschüttet 

 Myśli ona: zasypany, zasypany, zasypany 

 Ist  mein  Knapp’  in  der Erde  Nacht! 

 Jest mój górnik w ziemi  nocy! 

 

Wenn  die Feldschlacht  tost  und  klirret, 

Kiedy bitwa  szaleje i brzęczy, 

Sitzt  des Kriegers  Weib  zu  Haus, 

Siedzi żołnierza  żona w domu, 

Doch  ihr  banges   Herz,  das  irret 

Jednak jej zatrwożone  serce, ono błądzi 

Durch  der Feldschlacht  wild  Gebraus. 

Wśród pola bitwy dzikiego ryku. 

 Bei  jedem  Schlag,   jedem  Hallen 

 Przy każdym uderzeniu, każdym brzmieniu 

 Der Stücke an  Berges  Wand  

 Kawałku  na ścianie  gór 

 (odbitym od ścian gór) 

 Denkt  sie:  gefallen,  gefallen,  gefallen 

 Myśli ona: poległy,  poległy,  poległy 

 Ist  mein  Held  nun  für‘s  Vaterland! 

 Jest mój bohater teraz dla ojczyzny! 

 

Aber fern schon über die Berge 

Ale w dali już za góry 

Ziehen   die Wetter,  der Donner  verhallt, 

Przechodzi pogoda,  burza  zanika, 

Hör'*  wie  der trunkenen, jubelnden  Lerche 

Usłysz jak upojone,  wiwatujące skowronki 

Tireli, Tireli siegreich  erschallt. 

Tireli, tireli, zwycięsko rozbrzmiewają. 
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 Raben  zieht   weiter! - Himmel wird heiter, 

 Kruki przesuwajcie [się] dalej! -  Niebo będzie pogodne, 

 Dringe  mir, dringe  mir - Sonne hervor! 

 Przebijaj [się] do mnie, przebijaj [się]  [do] mnie -słońce na zewnątrz! 

 Ueber die Berge, - jubelnde  Lerche, 

 Nad  górami,  wiwatujące skowronki, 

 Singe  mir,  singe  mir - Wonne in‘s Ohr! 

 Śpiewaj mi, śpiewaj  mi - rozkosz dla uszu! 

 

Mit  Cypreß   und  Lorbeer  kränzet 

[Z] cyprysem i laurem  uwieńczone 

Sieg   das freudig  ernste   Haupt. 

Zwycięstwo radosnego poważnego przywódcy. 

Herr!  wenn  er  mir  niederglänzet 

Panie! kiedy on mi w głąb zabłyśnie 

Mit  dem Trauergrün  umlaubt! 

[Z] żałobną zielenią obrośnie! 

 Dann  sternlose  Nacht  sei  willkommen, 

 Wtedy bezgwiezdna nocy bądź przywitana, 

     (bądź pozdrowiona) 

 Der Herr hat**  gegeben   den Stern, 

 Pan    podarował gwiazdę, 

 Der Herr hat** genommen,  genommen,  genommen, 

 Pan  zabrał,  zabrał,  zabrał, 

 Gelobt   sei  der Wille  des Herrn. 

 Pochwalona bądź wola  Pana! 

 

* hör' - höre 

** konstrukcja gramatyczna czasu przeszłego perfekt; hat gegeben – podarował, hat genommen - 

zabrał 

*** czasownik + es – konstrukcja gramatyczna 
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Rozbieżności w pieśni Straussa: Tytuł: Lied der Frauen 

1,1 stürmt 

1,8 kehrt 

3,6 bebend im wankenden Schacht (drżąc w chwiejnym szybie) 

4,5/6 Bei jedem Klang, jedem Hallen/an Bergeswand (przy każdym 

dźwięku…) 

5,1 ferne 

5,7 Über 

5,8 Wonne ans Ohr! 

6,1 Zypres 

6,3 wenn er mir wieder glänzet (kiedy on mi znów zabłyśnie) 

6,4 Mit dem Trauer grün umlaubt! 

6,8 gelobt sei der Name des Herrn! (pochwalone bądź Imię Pana!) 

Na koniec pieśni powtórzone jest cztery razy Gelobt! – 

Pochwalone! 

 

2.3. Opis związków słowno-muzyczno-interpretacyjnych 

 

2.3.1. An die Nacht 

Pierwsza pieśń cyklu składa się z 60 taktów przejrzyście skonstruowanego materiału 

muzycznego w tonacji Es-dur i utrzymana jest w metrum 4/4, z wyjątkiem taktu 18., w którym 

obowiązuje metrum 3/2. Wokalna linia melodyczna rozpięta jest pomiędzy des1 i as2. Na samym 

wstępie oznaczony został nastrój utworu jako uroczysty, wzniosły – w języku niemieckim 

feierlich bewegt. W dalszej części zaznaczone są nieliczne uwagi dynamiczne dotyczące partii 

fortepianu oraz sopranu, co należy rozumieć jako całkowite podporządkowanie strony 

muzycznej treści słownej. Pieśń ma charakter hymnu na cześć nocy. Rozpoczyna się dwoma 

jednakowo brzmiącymi taktami w warstwie słownej, wokalnej i fortepianu. Heilige Nacht! 

Heilige Nacht! – Święta noc! święta noc! Kompozytor na tych słowach zastosował w linii 
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melodycznej sopranu motyw rytmiczny, wsparty rozłożonymi akordami fortepianu, 

podporządkowany melodyce języka niemieckiego: ćwierćnuta, triola na drugiej ćwierćnucie, 

półnuta (pierwsza ósemka trioli połączona z poprzedzającą ćwierćnutą). Kluczowe dla tej pieśni 

słowo Nacht! usytuował na półnucie. Motyw ten powtarza się wielokrotnie na przestrzeni całego 

utworu na przemian w fortepianie i linii melodycznej sopranu. Partia wokalna wymaga dźwięku 

pełnego, zdecydowanego. Pomimo, że faktura fortepianu nie jest gęsta, co powinno sprzyjać 

brzmieniu sopranu, to jednak posiada duży ładunek emocjonalny, na który nakłada się niska 

tessitura i tekst, stąd też niektóre frazy wymagają szczególnie dobrego nadźwięcznienia. Wymóg 

ten pojawia się już w trzecim takcie pieśni, gdzie od es1 rozpoczyna się fraza na słowach 

Sterngeschlossner Himmelsfriede! – Gęsto usiany gwiazdami niebiański pokój!, kończąca się 

zejściem o sekundę niżej w takcie piątym. Partia wokalna przebiega głównie na dźwiękach 

średnicy. Napięcie budowane jest poprzez charakterystyczne dla Straussa progresywne frazy, 

wznoszące się coraz wyżej. Sprzyja temu powtarzający się motyw nocy w warstwie fortepianu; 

użyty jest z sugestią espressivo, początkowo co dwa takty – w 6. i 8., potem występuje już 

częściej rosnąc do f kolejno w 10. i 11., zaś w takcie 12. element złożony z trioli występuje już 

dwukrotnie – na drugiej i trzeciej części taktu, aby w kolejnym ustąpić miejsca płynnie 

opadającej w dół tercjami linii melodycznej. Opada także linia sopranu (na słowach im 

Abendrot). Ponieważ kompozytor w tym miejscu wprowadził unisono sopranu z jednym 

z głosów fortepianu, konieczna jest uważna współpraca obojga wykonawców, aż do 

rozładowania napięcia na p w pierwszej połowie taktu 14. Gdy wydaje się, że następuje 

uspokojenie napięcia, fortepian w dwutaktowym solo powraca do figur z triolami, prowadząc 

poprzez crescendo do mocnego wejścia sopranu w takcie 16. na słowach Bjelborgs Speer – 

Bjelborga włócznia. Imię starosłowiańskiego boga wywołane jest dwukrotnie na tej samej 

melodii w sopranie, gdy towarzyszą temu rozłożone akordy w fortepianie, ale przy powtórzeniu 

akordy przeniesione są o oktawę niżej, wzmacniając uroczyste brzmienie. Głos sopranu na 

słowach sinkt in’s Herz – tonie w sercu wznosi się sekundami w górę do g2, następnie 

kontynuuje zdanie oktawowym skokiem w dół słowami der trunken Erde – upojonej ziemi (takt 

19.). Powtarza się tu schemat, odpowiednio przetworzony, z unisonem linii sopranu z jednym z 

głosów prowadzonej tercjami melodii fortepianu, która espressivo ale p przechodzi w solowy, 

półtorataktowy łącznik do kolejnego wejścia sopranu z tekstem die mit Seliger Geberde eine 

Rose – która w błogich gestach różę. Jest to kulminacyjny fragment pierwszej zwrotki pieśni. 
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Pierwsza sylaba słowa Rose, osiągana jest po skoku oktawowym w górę i trwa aż przez półtora 

taktu (24, 25) na wysokości as2, gdy w tym czasie fortepian nabiera dramatycznej siły. 

Wzmożony ruch akordowy stopniowo schodzi do niższego rejestru, towarzysząc opadającej 

w dół linii sopranu, aż do zakończenia myśli kończącej zdanie za pomocą wspólnego tercjowego 

schematu z unisonem. Dzieje się to na słowach In dem Schosse dunkle Lüfte niedertaucht!, 

zilustrowanych dźwiękowo zgodnie ze znaczeniem – zanurzanie się w głębię ciemnych żądz. 

 

Przykład nutowy 8. An die Nacht. Takty 3-5. Przykład fragmentu wymagającego 

od sopranu koloraturowego wyjątkowego nadźwięcznienia głosu 

Do drugiej zwrotki prowadzi jednotaktowy łącznik z motywem triol. Brzmi on jak 

wynurzenie się z głębi, by z całą mocą mogły zaistnieć na uroczystych, rozłożonych akordach 

fortepianu słowa, przywołujące noc jako oblubienicę: Heilige Nacht! Züchtige Braut – Święta 

nocy!, skromna oblubienico. Schemat muzyczny jest taki sam, jak na początku pieśni, ale jest 

wzmocniony poprzez przeniesienie linii melodycznej sopranu o kwintę wyżej. Słowa Nacht 

i Braut brzmią na wysokości as2. Takt 33. musi być wykonany z dynamiką f, zaś 34. 

kontrastowo p. W takcie kolejnym dynamika jeszcze bardziej opada do pp, nabierając intymnej 

tajemniczości. Jeszcze raz padają słowa züchtige Braut! W fortepianie rozpoczyna się 

intensywna akcja z przyspieszeniami, motywami triol, a także charakterystycznymi dźwiękami 

unisono z sopranem (41-43), prowadząca do finału pieśni. Na uwagę zasługuje takt 41. 

Kompozytor w przeważającej części utworu stosuje sylabę na nutę, w tym takcie pierwsza 

sylaba słowa Fülle – zawartość, przypada aż na cztery dźwięki, druga sylaba przypada na 

ostatnią ósemkę taktu. Tekst also fliesset in die brünstige Nacht der Tag! – zatem upływa 

w rozkoszną noc dzień! jest puentą wiersza stwierdzającą, że każdy dzień prowadzi ku rozkoszy 

nocy. Ostatnie słowo Tag (poprzedzone rodzajnikiem der jako przedtaktem) wypełnia cały takt 

46. na dźwięku g2, pełną mocą brzmienia sopranu. Na tle tego taktu rozpoczyna się 

ośmiotaktowe solo fortepianowe, którego charakter może oznaczać walkę dnia z nocą. W takcie 
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54. rozpoczyna się w dynamice p ostatni fragment pieśni stanowiący epilog. Przez pięć taktów 

w fortepianie wybrzmiewają arpeggiowane akordy na pierwszą i trzecią część taktu. Sopran na 

ich tle realizuje w kilku wariantach motyw nocy: w takcie 54. jest identyczny jak w takcie 

pierwszym – na słowach Heilige Nacht, w takcie 55. identyczny jak w 34. – rozpoczynającym 

drugą zwrotkę – na słowach züchtige Braut!, w 56. odpoczywa, następnie tekst – Heilige Nacht 

rozkłada się na dwa takty – 57. i 58. przy narastającym crescendo. Ostatnie zawołanie heilige 

Nacht! odbywa się na dwóch ostatnich taktach pieśni, przy czym w 59. fortepian na drugiej 

części taktu wykonuje motyw nocy z triolą w unisonie z sopranem. Utwór wieńczy akord 

podkreślony przednutką fortepianową w basie, a na jego tle sopran brzmi na fermacie triumfalnie 

na wysokości g2.  

 

2.3.2. Ich wollt´ein Sträusslein binden 

Tytuł pieśni jest identyczny jak jej incipit. Całość składa się ze 110 taktów (licząc z 

przedtaktem) zapisanych w metrum 2/4, w tonacji F-dur. Sugerowane tempo to Andante con 

moto. Skala głosu rozpięta jest pomiędzy dźwiękami es1 i a2. Pieśń rozpoczyna się od wejścia 

sopranu na przedtakcie słowem Ich – ja (zaimek osobowy) – jest to charakterystyczne dla 

prozodii języka niemieckiego. Tempo uzależnione jest od sugestywnego wykonania przedtaktu, 

aby fortepian po kresce taktowej mógł włączyć się do wspólnego muzykowania. Nastrój pieśni 

jest pogodny, widoczny w przejrzyście naszkicowanym zapisie. W porównaniu z poprzednią 

pieśnią, pomimo iż akcja również toczy się nocą, interpretacja wymaga jasnego, lekkiego i 

miękkiego brzmienia zarówno ze strony sopranu, jak i fortepianu. Pomocne w osiągnięciu 

właściwego efektu jest dwudzielne, proste, taneczne metrum.  

Tekst pieśni jest wypowiedzią podmiotu lirycznego - młodej dziewczyny, zaadresowaną do 

ukochanego, rozpoczynającą się od słów: Ich wollt´ ein Sträusslein binden – chciałam bukiecik 

związać. Pierwsze trzy słowa padają na jednakowej wysokości – c2, ale następne Sträusslein – 

bukiecik, rozbite jest na sześć pojawiających się niespodziewanie dźwięków, zapisanych dwiema 

triolami w takcie, nadającymi lekkość i wymagającymi wirtuozerii wokalnej. Ich piękno, gdy się 

pojawiają, wysuwa się na plan pierwszy dzięki niezastosowaniu figuracji rytmicznej 

w fortepianie. Pomysł rytmiczny z triolami powraca kilkakrotnie w różnych konfiguracjach, 

ilustrując ważne w tekście słowa, takie jak Blümlein – kwiatuszek, którego dziewczyna nie 
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mogła znaleźć, czy Wangen – policzki, po których spływały jej łzy w koniczynę – łkające 

Tränen in den Klee (26-28). Moment znalezienia kwiatu opisany jest espressivo ale piano przy 

pomocy rytmu punktowanego w fortepianie. Dziewczyna zapewnia chłopca, że chciała go dla 

niego zerwać – das wollt´ ich Dir brechen, lecz kwiat przemówił i prosił, by nie pozwolić mu 

umrzeć w bólach przed czasem – Und lasse mich in Schmerzen nicht sterben vor der Zeit  

(60-69).  

Linia melodyczna sopranu jest plastyczna i urozmaicona, dopóki po spotkaniu z kwiatkiem 

i oszczędzeniu mu życia nie przyszła refleksja o samotności. W takcie 87. rozpoczyna się 

monotonna, liryczna linia melodyczna, wyrażająca rozczarowanie: im lieben wohnt Betrüben 

und kann nicht anders sein – w miłości mieszka smutek i nie może być inaczej (95-104). 

W taktach 97-99 w warstwie fortepianu zdublowana jest linia melodyczna sopranu 

zobowiązująca wykonawców do jedności artykulacyjnej. Pojawiające się w fortepianie motywy 

triolowe są echem utraconej beztroski brzmiącej w linii melodycznej na początku pieśni. Utwór 

kończy sześciotaktowe, zanikające, stopniowo wygaszane solo fortepianu. Od strony 

wykonawczej pieśń nie stanowi koloraturowego popisu. Elementy techniczne wymagają 

wirtuozerii i lekkości, z tego właśnie względu sopran koloraturowy jest w stanie nadać całości 

naturalny koloryt sielskości. Od strony dramaturgicznej, tekst dzieli się na trzy fragmenty: 

w pierwszym bohaterka jest niewinną istotą idącą do ogrodu po kwiaty, w drugim spotyka kwiat 

błagający o życie, a trzeci jest smutną konstatacją samotności. Interpretacja wokalna musi je 

uwzględniać.  

 

Przykład nutowy 9. Ich wollt´ein Sträusslein binden. Takty 22-25 przedstawiające 

przeplatanie się motywów triolowych pomiędzy wykonawcami 
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2.3.3. Säus’le, liebe Myrthe 

W publikacjach poświęconych twórczości R. Straussa pieśń ta opisywana jest jako 

sztandarowy przykład dzieła inspirowanego niemiecką secesją. Zapisana w 104 taktach, 

stylizowana na kołysankę ludową, ujęta jest w tonacji G-dur, w metrum 4/8 z wyjątkiem taktów 

13 i 39 ze zmianą na 3/4. Lekko płynąca – Leicht fliessend – melodyka w dynamice pp tworzy 

spokojną, intymną atmosferę. Akcja pieśni toczy się nocą. Podmiot liryczny – dziewczyna, 

zwraca się do mirtu (rośliny symbolizującej miłość, wierność i piękno), aby zaszeleścił, gdyż na 

świecie jest zbyt „cicho”. W pierwszym takcie zaprezentowana jest ósemkowa figura rytmiczna, 

powtarzana na przestrzeni utworu wielokrotnie w licznych, wzbogacanych wariantach zarówno 

w głosie sopranu, jak i w fortepianie.  

Pierwszych pięć taktów napisanych zostało z prostotą. Nawiązanie do ludowości widoczne 

jest w warstwie fortepianu. Akcenty, stosowane zazwyczaj na mocnej części taktu w muzyce 

artystycznej, tutaj przypadają na słabe, podkreślone poprzez arpeggio na 2. i 4. ósemkę. 

Dynamika pp wiąże się integralnie z treścią. Należy operować bardzo cichym dźwiękiem, prawie 

szeptem. Dziewczyna opisuje ukochanemu nocne niebo – der Mond, der Sternenhirte auf klarem 

Himmelsfeld treibt schon die Wolkenschafe zum Born des Lichtes hin – księżyc, pasterz gwiazd 

na przejrzystym nieboskłonie, gna owieczki chmur do źródła światła tam. Użycie w takcie 12. i 

13. wznoszącej się sekundami melodyki, ilustruje gnane po niebie ku światłu owieczki chmur. 

Pasaż ósemkowy w takcie następnym, rozłożony na diminuendo w rejestrze basowym fortepianu 

od góry w niższy jeszcze rejestr, przygotowuje sopranowi wejście w takt 15., rozpoczyna się 

teraz część, w której bohaterka jak baśniowa wróżka usypia ukochanego słowami Schlaf, mein 

Freund, o schlafe – śpij przyjacielu. Linia melodyczna sopranu przez najbliższych 8 taktów (do 

22.), pomimo widocznego metrum 4/8, układa się w 2/4; dzięki podziałowi taktu na dwa, 

uzyskuje się efekt kołysania do snu. W takcie 23. następuje powrót do tematu z początku pieśni; 

tym razem realizuje go fortepian, ale druga i czwarta akcentowana ósemka urozmaicona jest 

triolą. Efekt ten przenosi się do sopranu w takcie 24., jednocześnie powraca tekst Säus’le, liebe 

Myrthe! – zaszeleść kochany mircie. W dalszej części bohaterka szepcze, by śpiący śnił w blasku 

gwiazd. Snuje opowiadanie o turkawkach, które gruchają swym pisklętom – die Turteltaube 

girrte auch ihre Brut schon ein. W warstwie fortepianu na każdą ósemkę przypadają triole. 

Kompozytor zastosował w ten sposób na przestrzeni 4 taktów (28-31) efekt 

dźwiękonaśladowczy – onomatopeiczny, imitujący gruchanie turkawek, podczas gdy w linii 
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melodycznej zachowany jest spokój i jednostajność z poco calando. Od taktu 32. powraca tempo 

primo. Na wzbogaconej, poszerzonej palecie dźwiękowej fortepianu, na schemacie obranym na 

początku, powraca tekst o owieczkach chmur przemieszczających się ku światłu. 

Przemieszczanie się, wspinanie chmur w górę zilustrowane jest w takcie 38. sekundami w 

pochodzie oktawowym fortepianu. Efekt rozbłysku światła następuje w takcie 39., to tutaj 

wykorzystane jest metrum 3/4, dzięki czemu, analogicznie jak w takcie 13., lecz progresywnie 

wyżej, osiągnięty zostaje moment kulminacyjny dotychczasowego przebiegu utworu. Głos 

sopranu brzmi świetliście na forte. Takt następny, na 4/8 w diminuendo prowadzi ponownie do 

kołysanki ze słowami śpij, mój przyjacielu, o śpij, dopóki znów jestem przy tobie. Linia 

melodyczna z identycznym motywem rytmicznym, przeniesiona jest o sekundę wyżej niż 

zastosowana wcześniej.  

Wznoszące się w takcie 48., zaś w kolejnym opadające triole w fortepianie, zapowiadają 

wzmożenie nastroju tajemniczości, jednocześnie ilustrują dźwiękowo szum wody fontanny, o 

której mówi podmiot liryczny – Hörst du, wie die Brunnen rauschen? – Czy słyszysz jak 

fontanny szumią? Pytanie to pada bardzo cicho, pomocne w osiągnięciu szeptu w takcie 50. w 

wokalnej linii melodycznej jest użycie w tym miejscu niskiej skali z najniższym dźwiękiem cis1 . 

Kolejne pytanie, zawieszone wyżej, pada bardziej natarczywie – Hörst du wie die Grille zirpt? – 

Czy słyszysz jak świerszcze cykają (cykady)? Dopiero teraz padną słowa wyjaśniające, do jakiego 

snu kołysze kołysanka: Stille, stille, lass uns lauschen, selig, wer in Träumen stirbt! – Ciszo, 

ciszo, pozwól usłyszeć, błogosławiony, kto umiera we śnie. Słowo lauschen – usłyszeć 

rozciągnięte jest na dwóch taktach na ritenuto, po czym pozostaje od dźwięku gis2 na linii 

opadającej oświadczając błogosławiony, kto umiera podczas snu.  

 

Przykład nutowy 10. Säusle, liebe Myrthe. Takty 48-50. Efekty onomatopeiczne w partii fortepianu  

(w tym przypadku szelest wody w fontannie) delikatnym głosem opisane przez sopran 
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Od taktu 64., przy migoczącym jak gwiazdy akompaniamencie, w tempo primo , pojawia się 

zapewnienie o błogosławieństwie tego, kto kołysze się w chmurach, kiedy księżyc śpiewa 

kołysankę, kto potrafi błogo fruwać, komu sen kołysze skrzydła i kto zrywa gwiazdy jak kwiaty. 

Na ritenuto wybrzmiewa takt 82.; zrozumiałe staje się, że adresat wypowiedzi podmiotu 

lirycznego znajduje się już w głębokim śnie. Ale jeszcze raz, po raz trzeci powraca kołysanka, 

znowu takt traktujemy dwudzielnie. Słowo schlaf – śpij, brzmi zachęcająco, wręcz kusząco 

i przypada na dwutaktową frazę (83-84), słowo träume – śnij, na kolejne dwa i pół taktu, ale tym 

razem melodia wznosi się aż do h2 na pp, dając efekt przeniesienia się w niebiańskie sfery. 

Słowo flieg – leć, pada już niczym nie pohamowane na forte, niesione jak na skrzydłach 

dźwiękami fortepianu, które milkną na koniec taktu 89., głos wówczas zawiesza się piano na 

ciszy. Po wymownej, całkowitej ciszy trwającej przez pierwszą połowę taktu 90., z radosnym 

ożywieniem na f kontynuuje wypowiedź podmiot liryczny – ich wecke bald dich auf und bin 

beglückt! – obudzę cię wkrótce i będę szczęśliwa! Fortepian włącza się także na f ale dopiero po 

słowach obudzę cię wkrótce i brzmi jak potwierdzenie decyzji. Na przestrzeni taktów 93-95 

następuje uspokojenie nastroju i powrót do słów skierowanych do mirtu – zaszeleść drogi mircie 

tym razem fraza, na pp, jakby nie chcąc obudzić śpiącego, kończy się radosnym szesnastkowym 

skokiem w górę do h2 i opada do g1. Ostatnie, finałowe słowa podmiotu lirycznego brzmią 

zwycięsko – Ich bin beglückt! – Jestem szczęśliwa! Ostatnie trzy takty należą do fortepianu. Jego 

dźwięki poprzez diminuendo dochodzą do fermaty na ostatnim akordzie i milkną, przywracając 

„ciszę”.  

 

2.3.4. Als mir dein Lied erklang 

Pieśń napisana w tonacji Fis-dur, podobnie jak poprzednia, ujęta jest w metrum 2/4. 

Oznaczone tempo terminem – lieblich bewegt, proponuje przebieg ożywiony, przyjemny, 

wygodny dla wykonawców. Linia melodyczna sopranu wpisana jest pomiędzy des1 i h2.  

Kompozytor na początku utworu zamieścił piętnastotaktowy, wirtuozowski wstęp 

w wykonaniu fortepianu solo. Na tle migoczących szesnastkowych figur od p aż do f 

rozbrzmiewa ćwierćnutami pieśń, o której jest mowa w tytule. Podmiot liryczny włącza się 

w takcie 16. i pełnią brzmienia głosu oświadcza – Dein Lied erklang! Ich habe es gehört – Twa 

pieśń zabrzmiała! Usłyszałam(-em) ją. Wypowiedź ma charakter osobisty; w 1. osobie liczby 
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pojedynczej wyraża myśli poety wcielającego się w podmiot liryczny, który pośrednio, poprzez 

opisy przyznaje, że pojął upływ czasu – usłyszał pieśń przemijania. Opisy sytuacji symbolizują 

podróż przez życie. Pieśń mknie, słychać ją, gdy poprzez róże (ich świeżość, niewinność, 

subtelność, aromat) mknie do księżyca, gdy przez kolorowego motyla (kolorowa, beztroska 

młodość) wfrunęła w wiosnę (życia) i potem zamieniła (beztroskiego) w pożyteczną, pracowitą 

pszczołę (w człowieka odpowiedzialnego). W taktach 35-43, z namiętnością – leidenschaftlich, 

podmiot liryczny z determinacją i żalem z poco calando w barwie głosu zapewnia: Zur Rose ist 

mein Drang, seit mir dein Lied erklang – Do róży (czasu niewinności) zwrócone jest moje 

pragnienie, odkąd mi twa pieśń zabrzmiała.  

W fortepianie nieustannie kontynuowany jest motyw pieśni na tle szesnastkowych figur w 

charakterystycznych dla Straussa wariantach. W solowych taktach 44-46 przygotowane jest 

ponowne wejście sopranu na słowach Dein Lied erklang! – Twa pieśń rozbrzmiewa! Tym razem 

przeniesione jest ono o kwartę wyżej od poprzedniego, a fraza ma być wykonana etwas breiter – 

trochę szerzej. Wzniesienie się w takcie 48. głosu do wysokości b2 na słowie Lied – pieśń, daje 

efekt bolesnego, wymownego przeżycia. Podmiot liryczny słyszy skargę słowików – die 

Nachtigallen klagen – słowiki skarżą się. W linii melodycznej sopranu brzmią elementy 

dźwiękonaśladowcze słowiczych treli w takcie 51. Następne słowa ach, meiner Ruhe süßes 

Schwanenlied – ach, mojego słodkiego spokoju to łabędzi śpiew – brzmią smutno, gdyż skarga 

słowików (symbol wiosny i miłości) jest łabędzim śpiewem (bezpowrotną przeszłością) 

spokojnego, słodkiego, dawnego życia. Poeta, pojąwszy to, sehr ruhig – bardzo cicho musi 

wznosić skargę najpierw do księżyca, który nasłuchując z nieba patrzy, potem do gwiazd i róż, 

dokąd tylko zdoła sięgnąć, tam pieśń rozbrzmiewa. Począwszy od dem Mond – księżycowi w 

takcie 61. fraza jest bardzo cicha, napisana w niskim rejestrze potem nagle narasta do forte na 

słowie Rosen – różom (67) podkreślonym charakterystycznym skokiem o sekstę w górę do fis2. 

Ten wybuch szybko zostaje zdławiony do pp widocznego w takcie 74. Rozpoczynająca się tu 

fraza ze skokiem o kwartę w górę do as2 na słowach der dieses Lied erklang – tam ta pieśń 

rozbrzmiewa ma charakter rezygnacji, lecz dwa kolejne takty należące do fortepianu, poprzez 

crescendo i accalerando prowadzą do jeszcze jednego zrywu. 

Z początkiem taktu 80., na zdecydowanym forte o pół tonu wyżej niż w analogicznie 

brzmiącej sekwencji w takcie 47., podmiot liryczny jeszcze intensywniej, dobitniej zwraca się do 

bohatera lirycznego – głosu przeszłości – słowami Dein Lied erklang! i następnie konstatuje es 
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war kein Ton vergebens, der ganze Frühling, der von Liebe haucht – nie było tonu, który by 

wiosenną nie tchnął miłością (był wiosennym tchnieniem miłosnym), hat als Du sangest, nieder 

sich getaucht im sehnsuchtsvollen Strome meines Lebens – gdy ty śpiewałeś, nie zanurzał się w 

pełną tęsknoty głębię mojego życia, im Sonnenuntergang – ku zachodowi słońca (każdy ton 

pieśni przeszłości zmierzał do krańca życia). Fragment ten przebiega burzliwie do taktu 93., 

wypełniający go żar uwypukla realizacja marcato, potem dynamika słabnie, ale ekspresja 

wypowiedzi pozostaje, pomimo opadającej w końcówce linii melodycznej. Kompozytor używa 

wielokrotnie na tej przestrzeni dźwięki znajdujące się w wysokiej tessiturze wygodnej dla 

sopranu koloraturowego, w sposób uwypuklający wagę słów. Czyni to za pomocą figur 

ósemkowych, chromatyki oraz kwintowych i sekstowych skoków w górę: w takcie 87. cis2 – ais2 

na słowach der ganze, cis2– gis2 na von Liebe, czy sehn-suchts-vollen cis2 – a2. W takcie 113. 

rozpoczyna się finał pieśni. Padają słowa tytułowe Als mir dein, każde przypada na cały takt na 

wysokości cis2 – fis2 – ais2 realizowany na crescendo aż do forte, zaś kluczowe Lied na 

wysokości h2 – jest trzymane przez półtora taktu. W drugiej połowie taktu 117. pada sylaba er-, 

a w 118. na całej nucie -klang. Pełne słowo erklang brzmi fanfarowo pomimo zaleconego piano 

na dźwiękach kwarty cis2 – fis2 wraz z akordem fortepianu, który przez sześć kolejnych taktów, 

jak słabe echo pieśni, pobrzmiewa jeszcze na znikających już szesnastkowych figurach. Podmiot 

liryczny włącza się po raz ostatni słowami Dein Lied i nie kończy już zdania, zaś fortepian nie 

kontynuuje melodii pieśni, kończy całość trzema akordami w pp i rozprasza się w przestrzeni. 

 

 

Przykład nutowy 11. Als mir dein Lied erklang. Takty 47-52. Przykład natychmiastowego zróżnicowania 

dynamicznego i kolorystycznego tekstu muzycznego 
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2.3.5. Amor 

Pieśń Amor77 powstała w tonacji G-dur, w metrum 3/4 ze zmianą na 2/4 w taktach 29 i 31. 

Już po pierwszym wejrzeniu w materiał muzyczny złożony z 69 taktów (licząc z przedtaktem), 

dostrzegalny jest koloraturowy charakter linii wokalnej, zwiastujący pełne wykorzystanie 

możliwości technicznych głosu, a także skalowych – najniżej położony dźwięk to d1 a najwyżej 

d3. Oznaczenie Heiter – pogodnie, wesoło wyznacza nastrój utworu, który rozpoczyna się w 

dynamice piano dwuósemkowym przedtaktem – uzasadnionym prozodią języka niemieckiego. 

Tytuł utworu – imię bożka miłości – sugeruje żartobliwą, diametralnie inną w porównaniu z 

poprzednimi pieśniami zawartość tekstu. Treść jest opisem sytuacji przedstawionej w formie 

narracji przez podmiot mówiący, a jej bohaterami Amor i pasterka. 

An dem Feuer saß das Kind Amor, Amor und war blind… mit den kleinen Flügeln fächelt in 

die Flammen er und lächelt – Przy ognisku siedział chłopiec Amor, Amor i był niewidomy… 

małymi skrzydełkami trzepotał w płomieniach i śmiał się. Tak przedstawiona została postać 

beztroskiego, niewinnego chłopca-dziecka, niewidomego symbolu miłości, który za pomocą 

ślepego trafu wybiera obiekt i płonącymi skrzydłami wznieca w nim ogień miłości. W warstwie 

dźwiękowej już w przedtakcie słychać trzepotanie skrzydełek. Ich ruch imitują triole w 

fortepianie, przypadające na ósemki słów An dem. W następnym takcie przejmuje je sopran. 

Zabieg ten przeplata się przez cały utwór, jest więc ważne aby wykonawcy obrali właściwe 

tempo, umożliwiające zachowanie reżimu rytmicznego. Imię chłopca, Amor, w takcie 3. i 4. 

usytuowane jest na akordach, przy czym ich górne dźwięki dublują linię wokalną. Efekt 

trzepotania powraca w takcie 5. w postaci wirtuozowskich palcówek na figuracji triolowej w 

fortepianie. W tym czasie sopran, wykonując półnutę na słowie blind i dwie ósemki na mit dem, 

musi precyzyjnie uczestniczyć w zachowaniu pionów, by nie zakłócić rytmu – jest to generalna 

zasada obowiązująca podczas wykonywania tej pieśni. Jest szczególnie ważna, gdy gęstnieje 

faktura w warstwie akompaniamentu, a jeszcze bardziej, gdy wirtuozowskie przebiegi 

wykonywane są jednocześnie przez sopran i fortepian (takty 9, 25,48).   

Linia melodyczna partii wokalnej jest bardzo bogato urozmaicona przez zastosowanie 

szybkich pochodów, dźwięków oplatających i tryli. Pełnią one zadanie dźwiękonaśladowcze 

oraz imitują ruch. W takcie 6. na słowie Flügeln – skrzydełkami melodia wznosi się pochodem 

sekundowym do a2, sugerując wzbijanie się Amora w górę, po czym oplata się w następnym 

 
77 Amor wg mitologii rzymskiej – bóg miłości.  
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takcie na triolach wokół g2 i f2 , podobnie dzieje się na słowie fächelt – trzepotał – tak właśnie 

zilustrowane zostaje trzepotanie skrzydełek. Zagęszczenie akcji ma miejsce we wspomnianym 

wyżej takcie 9., gdy na przestrzeni oktawy a1-a2 zadaniem sopranu jest wykonanie sześciu triol 

na sylabie Flam-. Na pierwszą część taktu przypadają dwie oplatające dźwięki triole, zaś na 

drugą i trzecią po dwie łączone w sekundowe kaskady opadające z góry do dołu od dźwięku a2 

do cis2. Kaskada powtarza się po raz trzeci na pierwszej części taktu następnego i wtedy dopiero 

kompozytor podkłada drugą sylabę słowa Flammen – płomieniach. Wziąwszy pod uwagę 

szybkie tempo utworu, trzykrotne powtórzenie figur rozpoczynających się od góry jest 

zabiegiem czysto instrumentalnym, lecz doskonale ilustrującym języki płomieni. Niezwykle 

efektowne wrażenie daje zastosowanie jednocześnie figuracji triolowej w warstwie fortepianu. 

 

Przykład nutowy 12. Amor. Takty 9-10. Akrobacje koloraturowe 

odwzorowujące płomienie ognia 

 

Następne takty ukazują czynności wykonywane przez Amora. W 11. i 12. śmieje się za pomocą 

tryli, w 13. i 14. trochę cichszym głosem sopranu trzepocze skrzydełkami, w 15. i 16. znów się 

śmieje, a nawet zaśmiewa na trzymanym na wysokości c3 długim trylu. Zachowanie to 

spuentowane jest słowami schlaues Kind – cwany chłopiec. 

 W dalszej części pieśni (18-28) podmiot mówiący ukazuje Amora w akcji o przebiegu 

pozornie drastycznym, wprawnie zaplanowanym i dla niego całkowicie nieszkodliwym. Ach, der 

Flügel brennt dem Kind! Amor, Amor läuft geschwind, o, wie ihn die Glut durchpeinet! 

Flügelschlagend laut er weinet… – Ach, skrzydło płonie dziecku! Amor, Amor szybko umyka, o, 

jak go żar pali wskroś! Trzepocząc skrzydłami, głośno płacze… W taktach 18-21 mają 

zastosowanie przebiegi triolowe w warstwie akompaniamentu i w linii melodycznej. W takcie 

19. na słowie Flügel – skrzydło, sopran wykonuje akrobację sekundowo-tercjową, wznosząco-

opadającą na przestrzeni dźwiękowej obejmującej ponad oktawę od h1 do c3. Niepokój 
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ilustrujący szybkie poruszanie się Amora wyraźnie brzmi w 20. i 21. takcie w fortepianie. Ale 

w następnym jest zmiana. Fortepian na forte inicjuje rzekomy dramat tematem „płonącego żaru” 

(die Glut durchpeinet), który po chwili podejmuje sopran.  

 

 

Przykład nutowy 13. Amor. Takty 22-24. Przejęcie od fortepianu motywu „płonącego żaru” 

przez sopran 

  

Widoczna tu jest charakterystyczna, straussowska koncepcja powtarzania konstrukcji 

rytmicznej i melodycznej. Następuje zdwojenie linii melodycznej w głosie i w fortepianie, dając 

efekt pogłębienia barwy. Jednocześnie pozwala dobitniej wybrzmieć tekstowi o, wie ihn die Glut 

durchpeinet! W takcie 25. powraca trzepotanie skrzydełek w wariancie już przybliżonym 

wcześniej w takcie 9. Oznajmienie głośnego płaczu – laut er weinet odbywa się na 

oznajmujących ćwierćnutach w sopranie i w fortepianie, ale w fortepianie na wyraźnie 

płaczliwie zawodzących arpeggiach. W następnych taktach dokonuje się plan Amora: wołając 

pomocy, ucieka na łono pasterki – in der Hirtin Schoss (2/4) entrinnt hilfe schreiend. Hilfe 

schreiend – pomocy woła (32-33) rozpoczyna się od góry od dźwięku h2, schodzi pasażem w dół 

i kończy o oktawę niższym h1. Po raz drugi podmiot mówiący calando ściszając głos 

i zwalniając tempo, powtarza das schlaues Kind – cwany chłopiec. 

Ciąg dalszy pieśni kontynuowany jest za pomocą przetworzonego motywu „płonącego żaru” 

zainicjowanego w takcie 22. Plan Amora powiódł się. Pasterka pomaga dziecku, lecz przez to 

teraz płomień ogarnął jej serce. Podmiot mówiący zwraca się do niej: dein Herz erbrennet, hast 

den Schelmen nich gekennet – twe serce zapłonęło, nie poznałaś szelmy. Sieh die Flamme wächst 

geschwinde – Patrz płomień wznieca się szybko. W takcie 47. powracają niepokojące 

wirtuozowskie triole ilustrujące płomienie. W linii melodycznej w takcie 48., tym razem 

kaskady trioli rozpoczynają się od wysokości c3 na sylabie Fla-, następnie ćwierćnutami, także 

od dźwięku c3, chromatycznie, z dodanymi trylami linia opada i zakończenie słowa Flamme 
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pojawia się w takcie 50. Punkt kulminacyjny utworu, a jednocześnie najbardziej popisowy 

i najtrudniejszy technicznie dla sopranu fragment pieśni, kompozytor zamieścił w taktach 56 

i 57, po słowach podmiotu wypowiedzianych subito piano (53), w tonie ostrzegawczym. Hüt 

dich, hüt dich vor dem schlauen Kind! – Strzeż się, strzeż się przed cwanym dzieckiem! Słowo 

schlauen rozłożone jest na czterech taktach. Dwa z nich – 56. i 57. – zawierają przebiegi 

triolowe w różnych kombinacjach, najpierw wznoszących, potem opadających. Wśród nich 

znajduje się najwyżej położony w całej pieśni dźwięk d3. Kończące zdanie słowo Kind zawiesza 

się po skoku nonowym na g2 w takcie 60. Tempo nie zatrzymuje się, gdy podmiot mówiący 

jakby był zażenowany sytuacją, trochę ciszej – etwas ruhig – wypowiada słowa skierowane do 

Amora – Fächle – trzepocz, lächle – śmiej się. Śmiech odbywa się na długim trylu w wysokim 

rejestrze od h2 do g2 i brzmi przedrzeźniająco. Pierwsza sylaba läch-78 trwa przez 5 taktów (63-

67), -chle kończy w 68. Schlaues Kind – cwany chłopiec, to ostatnie słowa wypowiedziane na 

akordach.  

 

2.3.6. Lied der Frauen 

Ostatnia pieśń cyklu jest bardzo obszerna, zawiera 295 taktów poprzedzonych przedtaktem. 

Jej początkowe metrum to 6/8, ulega ono w trakcie utworu drobnym zmianom, a od taktu 170. 

przechodzi w 3/4 w C-dur. Skala głosu sopranu rozpięta jest od dźwięku b do b2. Materiał 

muzyczny w tonacji c-moll utrzymany jest w intensywnym napięciu, ma przebieg gwałtowny, 

burzliwy – sugeruje to oznaczenie umieszczone na początku: Stürmisch bewegt; ilustruje trudne 

doświadczenia czterech bohaterek, ich myśli i refleksje podczas oczekiwania na powrót do domu 

ich mężczyzn, znajdujących się w ekstremalnie trudnych sytuacjach życiowych związanych z ich 

niebezpieczną pracą, po których pojawia się wątek pogodzenia z przeznaczeniem i wiary w moc 

sprawczą Boga.    

Pierwszą bohaterką jest żona szypra – die Schifferin. Narrator przedstawia ją – Wenn es 

stürmt auf den Wogen… – kiedy jest sztorm na falach… w zwyczajnej sytuacji domowej, 

podczas wykonywania robótek ręcznych na drutach. Myślami i sercem jest nad ogarniętym 

sztormem morzem i lęka się, że jej bliski …er strandet – …on przepadł, er kehrt mir nimmer 

zum Land – nie wróci do mnie nigdy na ląd. Od pierwszych dźwięków zainicjowanych przez 

 
78 Wokalne rozłożenie sylab: lä-chle, gramatyczne: läch-le. 
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fortepian brzmią odgłosy sztormu i przelewające się fale. Sopran przejmuje w drugim takcie 

fortepianowy motyw fali o oktawę wyżej na wysokości g1 i już w czwartym takcie osiąga 

wysokość b2. Należąca do niego w tym fragmencie aż do taktu 27. linia melodyczna oscyluje 

głównie w drugiej oktawie, cały czas w dynamice forte. W wielu miejscach górny głos 

fortepianu powiela tę linię na tej samej wysokości lub oktawę niżej, dodając głębi i siły wyrazu. 

Środkami służącymi ukazaniu siły i grozy przyrody są skoki interwałowe oraz pochody 

chromatyczne wsparte dodającą dramatyzmu skomplikowaną partią fortepianu (16-17). 

 

 

Przykład nutowy 14. Lied der Frauen. Takty 1-9 z przedtaktem 

 

Drugą bohaterką jest żona owczarza – Schäferin, która Bei des Donnerswildem Toben – przy 

grzmotu dzikich hukach przędzie wełnę, a sercem i myślami jest wśród błyskawic przy pasterzu, 

powtarzając: mein Hirte, mein Hirte mir nimmermehr kehren soll! – mój pasterz, mój pasterz do 
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mnie nigdy wrócić nie będzie mógł! Sekwencja tej opowieści rozpoczyna się motywem 

nawiązującym do poprzedniej (takt 20. i 1. są identyczne), lecz narracja przeprowadzona jest za 

pomocą innej linii melodycznej, przebiegającej niżej, aż do dolnej części oktawy raz kreślnej 

(des1 w takcie 47.). W punkcie kulminacyjnym, gdy bohaterka myśli o swym pasterzu – mein 

Hirte, mein Hirte przywoływanie to dokonuje się przez skok oktawowy b1 – b2 (50). Jeszcze 

liczniejsze na forte i fortissimo przebiegi chromatyczne w fortepianie dodają grozy, opisując 

dziki huk grzmotów, służą jednocześnie odzwierciedleniu pracy kołowrotka. Operowanie przy 

tych efektach przez sopran nasyconym dźwiękiem i szeroką frazą oraz skokami kwartowymi, 

kwintowymi, sekstowymi czy oktawowymi wymaga wzmożonej mobilizacji. Takt 47. wymaga 

użycia rejestru piersiowego; pomimo że kompozytor akurat w tym miejscu zaordynował piano, 

chromatyka i pasaż zastosowany w fortepianie skutecznie mogą zakryć dźwięki sopranu 

koloraturowego.   

Trzecia opowieść dotyczy żony górnika, kontynuowana jest bezpośrednio po poprzedniej. 

Sopran ma na oddech tylko ćwierćnutową pauzę, podczas mocnego wejścia akordowego 

fortepianu w takcie 56., ujętym w 2/4. Linia melodyczna różni się od poprzednich, ma tu 

przebieg jeszcze niższy (aż do b), głęboki, nawiązujący do ciemnej strony pracy górnika. Tutaj 

także bohaterka jest w domu – sitzt des Bergmanns Weib zu Haus – siedzi górnika żona w domu, 

lecz jej serce unosi się in des Schachtes dunklem Graus – w szybu ciemnej grozie. Po każdym 

tąpnięciu boi się, że zostanie zasypany – verschüttet, verschüttet, verschüttet – zasypany, 

zasypany, zasypany – mein Knapp in der Erde Nacht! – mój górnik w ziemi nocy! Podobnie jak 

w poprzednich częściach, jednym z zastosowanych środków kompozytorskich jest powielenie 

linii melodycznej lub czasem pojedynczych dźwięków (55-56). Zobowiązuje to wykonawców do 

realizowania wspólnej artykulacji. Grozę podziemnego świata i tąpnięcia ilustrują tremola i 

chromatyczne, często wzmocnione oktawowo przebiegi w fortepianie.  

Bohaterka czwarta jest żoną żołnierza. Do opowieści o jej przeżyciach prowadzi 

jednotaktowe chromatyczne, oktawami wspinające się w górę solo fortepianowe (85). 

Chromatyka i pochody oktawowe są w tej części narzędziem ilustrującym odgłosy szalejącej 

bitwy – Wenn die Feldschlacht tost und klirret – Gdy bitwa szaleje i brzęczy oraz der 

Feldschlacht wilde Gebraus – pola bitwy dziki(ego) ryk(u). Tymi słowami sopran z całą mocą, 

przy pełnym forte i fortissimo, używając pełnego wolumenu swego głosu, podkreśla ich 



60 
 

znaczenie. Wysokie położenie linii melodycznej pozwala na swobodne, naturalne operowanie 

dźwiękiem. 

  

 

Zupełnie inaczej, wkomponowany pomiędzy ilustracje odgłosów wojny, brzmi fragment 

mówiący o żonie żołnierza. Na chwilę łagodnieje dźwięk i akompaniamentu, i prowadzącego 

linię melodyczną sopranu. Napięcie emocjonalne powraca z chwilą pojawienia się aż trzykrotnie 

nawracających, fatalistycznych, natrętnych myśli: Ge-fa-llen, Ge-fa-llen, Ge-fa-llen ist mein 

Held – poległy, poległy, poległy jest mój bohater. Trzykrotne powtórzenie odbywa się na 

jednakowych pasażach w fortepianie brzmiących jak ciosy. Ważne jest, by prowadząc linię 

melodyczną, nie zakłócić pionów, zachowując przy tym akcenty na drugiej sylabie. Narracja tej 

części kończy się słowami fürs Vaterland – dla ojczyzny, wypowiedzianymi z czułością 

i pogodzeniem z przeznaczeniem. Na sylabie -land, zajmującej cały takt 115., odmienia się 

nastrój kontynuowany przez kolejnych pięć taktów przez fortepian. W skali głosu znacznie 

obniżonej w stosunku do poprzedniej, w dynamice piano, rozpoczyna się narracja 

o nadchodzącej pogodzie, o skowronkach śpiewających – Tireli, Tireli – zwiastujących 

zwycięstwo.  

Z taktem 170. tonacja zmienia się na C-dur i rozpoczyna się epilog, w którym melodyka linii 

wokalnej rozkłada się w skali pomiędzy f1 i as2. Puls rytmiczny utrzymuje w partii fortepianowej 

ruch ósemkowy lub w dalszej części utworu rozdrobniony do szesnastkowego; przez to, 

sugerowany przez kompozytora nadal burzliwy, przebieg utworu jest kontynuowany. Pozwala to 

sopranowi precyzyjnie włączyć się na tym tle w tok narracji, prowadzoną na legato linią 

melodyczną z długimi dźwiękami, często zbudowaną chromatycznie. Przesłanie, do którego 

systematycznie podąża budowana przez cały przebieg utworu dramaturgia, poprzez prorocze 

Przykład nutowy 15. Lied der Frauen. Takty 85-88. Chromatyzmy jako sposób przedstawienia grozy 

odgłosów bitwy 
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głosy kobiet tracących najbliższych, pojawia się wraz z taktem 213., jako jednym, zespolonym 

głosem wypowiedziane wyznanie: der Herr hat gegeben den Stern, der Herr hat genommen, 

genommen, genommen, gelobt sei der Name des Herrn – Pan podarował gwiazdę, Pan zabrał, 

zabrał, zabrał, pochwalone bądź imię Pana (242.). Dalszy, końcowy już fragment pieśni, wnosi 

spokój i modlitewny nastrój budowany solowymi dźwiękami fortepianu. Na tle akordów pojawia 

się jeszcze czterokrotnie, wzniośle, coraz ciszej, z ufnością w głosie i wiarą w mądrość Pana, 

wypowiedziane słowo modlitwy – Gelobt! – pochwalone!  

Lied der Frauen, ostatnia pieśń cyklu, doskonale pełni rolę utworu wieńczącego dzieło. 

Z powodu dużej objętości materiału muzycznego oraz dramatycznego przebiegu, stanowi bardzo 

poważne wyzwanie wokalne i pianistyczne. Właśnie w tej pieśni, najbardziej ze wszystkich, 

widoczny jest wyjątkowo skomplikowany technicznie, podkreślający głębię znaczenia treści 

poezji Brentano, akompaniament fortepianowy. Ponad nim unosi się precyzyjnie, ekspresyjnie 

i z rozmachem ale też z kontrastem emocjonalnym, skomplikowana linia wokalna. Nie zawiera 

koloraturowych elementów. Sprostanie jej wymaga wrażliwości muzycznej, użycia środków 

technicznych o belcantowej proweniencji oraz wytrzymałości kondycyjnej. Dodatkowym 

wyzwaniem dla sopranu jest opanowanie ogromnej ilości materiału tekstowego. Duża objętość 

tekstów stosowanych w pieśniach przez Richarda Straussa jest jedną z cech charakterystycznych 

jego twórczości.  
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Rozdział III 

Pieśni księżniczki z baśni op. 31 

 

3.1. Karol Szymanowski. Inspiracje i okoliczności powstania cyklu 

 

Karol Szymanowski urodził się 6.10.1882 r. w 

Tymoszówce (obecna Ukraina), zmarł 29.03.1937 

r. w Lozannie. W domu rodzinnym spędził 

szczęśliwe dzieciństwo, wzrastając w kulturalnej 

i muzykalnej rodzinie z „tradycjami klasyczno-

romantycznymi”79. Otoczony literaturą i muzyką, 

bardzo wcześnie zaczął przejawiać zdolności 

artystyczne, podobnie jak czworo jego 

rodzeństwa. Początkowo lekcje muzyki 

(udzielane przez ojca) odbywały się w domu, 

później przyszedł czas na szkołę muzyczną w Elizawetgradzie. Nauczający tam gry na 

fortepianie Gustaw Neuhaus80, „znawca literatury i filozofii, miłośnik Nietzschego 

i Schopenhauera, a także literatury francuskiej”81, odegrał poważną rolę w jego rozwoju 

humanistycznym. Maturę zdał eksternistycznie w roku 1900. Tego roku przygotował do wydania 

skomponowane wcześniej pierwsze preludia fortepianowe op. 1, powstałe pod wpływem muzyki 

Chopina i Skriabina. W latach 1898-1902 powstały też pierwsze pieśni: Sześć pieśni do słów 

Kazimierza Tetmajera op. 2, melancholijne, powściągliwe, „z dość oszczędną linią śpiewu”82. 

Oddawały one zgodny z treścią wiersza, smętny, pesymistyczny klimat poety Młodej Polski, 

były dojrzałe i głębokie pomimo młodego wieku kompozytora. W okresie 1900-1902 powstały 

i zdobyły uznanie fortepianowe Etiudy op. 4. 

Zachęcony pierwszymi sukcesami Szymanowski postanowił podjąć naukę teorii muzyki oraz 

kompozycji. W 1901 r. zamieszkał w Warszawie u siostry ojca. Szybki prywatny kurs harmonii 

 
79 M. Tomaszewski, Świat pieśni Karola Szymanowskiego, w: Pieśń polska. Rekonesans, red. M. Tomaszewski, 

Akademia Muzyczna w Krakowie 2002, s. 105 
80 Gustaw Neuhaus, kuzyn Szymanowskich, ojciec sławnego pianisty Henryka Nuehausa prof. w Kijowie (1919-

1922) i od 1922 w Moskwie. Neuhaus Harry, w: Mała Encyklopedia Muzyki, s. 691. 
81 T.A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997, s. 15. 
82 Tamże, s. 24.  

Ilustracja 9. Karol Szymanowski  
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otrzymał u Marka Zawirskiego, a kontrapunkt i kompozycję przez trzy lata zgłębiał u Zygmunta 

Noskowskiego. W owym czasie miał okazję słyszeć w niedawno otwartej (w 1901 r.) 

Filharmonii Warszawskiej wielu znakomitych artystów: Paderewskiego, Sarasate, Auera, 

Hofmana i Rubinsteina. Prawie codziennie bywał tam na próbach, także na próbach i dwóch 

koncertach prowadzonych przez Richarda Straussa. To wtedy zaczęła go fascynować twórczość 

Straussa, Wagnera i Regera.  

Ważnym momentem w życiu Szymanowskiego była wiosną 1905 r. podróż wraz 

z przyjacielem, Stanisławem Witkiewiczem – wybitną postacią kultury polskiej, do Włoch, gdzie 

potem kilkakrotnie powracał. Włochy, z ich antyczną kulturą i architekturą, zajęły ważne 

miejsce w jego sercu. Po powrocie do kraju, dzięki finansowemu wsparciu księcia Władysława 

Lubomirskiego, wraz z przyjaciółmi - ich grupę nazwano „Młoda Polska” (G. Fitelberg, 

L. Różycki, A. Szeluto) - założył w Berlinie Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów 

Polskich. Powstanie spółki zainicjowało publikacje nowopowstałych kompozycji nawiązujących 

do stylu zachodnio-europejskiego i propagowanie ich na organizowanych koncertach. Związane 

z tym częste wyjazdy do Berlina, Lipska i Wiednia, podczas których Szymanowski manifestował 

swój nowoczesny warsztat kompozytorski, sprawiły, że szybko zyskał renomę i „znalazł się w 

grupie awangardowych kompozytorów europejskich”83. Poprzez różne kierunki i style – 

zjawisko charakterystyczne dla przełomu wieków, nieustannie doskonalił swój unikalny, 

ewolucyjny język artystyczny, wkrótce pozostawiając w tyle kolegów z „Młodej Polski”. 

Był kompozytorem wszechstronnym. Tworzył utwory fortepianowe, pieśni z fortepianem, 

utwory skrzypcowe i kameralne, utwory symfoniczne i koncertowe, pieśni z orkiestrą, kantaty 

i dzieła sceniczne. Pasjonowała go także twórczość publicystyczna i literacka. Badacze 

spuścizny Karola Szymanowskiego ustanowili podział jego twórczości na trzy okresy 

podyktowane odmienną stylistyką. Pierwszy związany był z późnoromantyczną estetyką 

niemiecką (wagnerowsko-straussowską), drugi z cechami francuskiego impresjonizmu 

i orientalizmu, trzeci zaś, nakierowany na rodzimy folklor, zyskał miano „narodowy”. 

Szczególne miejsce, bo wśród 62 opusowanych w katalogu dzieł, aż 22 opusy zajmuje 

twórczość wokalna84 inspirowana rozbudzonym od dzieciństwa zamiłowaniem do poezji. 

 
83 B. Muchenberg, dz. cyt., s. 289. 
84 T. Chylińska we Wprowadzeniu do książki Pieśń w twórczości K. Szymanowskiego pod red. Z. Helman stwierdza: 

„liryka wokalno-instrumentalna Szymanowskiego była terenem, na którym dokonały się w całej złożoności 
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„Szymanowski dokonywał wyboru tekstów zawsze głęboko przeżytych, z pełną świadomością 

poetyckich idei i możliwości ich muzycznej adaptacji”85. Jeśli nie odnajdywał odpowiednich, to 

je zamawiał. Tak właśnie uczynił w przypadku napisanych we wrześniu 1915 r. Pieśni 

księżniczki z baśni op. 31 na głos i fortepian. Autorką tekstu była najmłodsza siostra 

kompozytora Zofia Szymanowska (to jej cykl został zadedykowany)86. Cykl należy do okresu 

środkowego – „wschodniego”, przypadającego na lata 1914-1923, w tym lata I wojny światowej. 

Szymanowski zdążył przed jej wybuchem powrócić do kraju z miesięcznej podróży do Włoch 

i Afryki Północnej, odbytej wraz z przyjacielem Stefanem Spiessem87. Głęboko przeżył 

zetkniecie się z kulturą i sztuką Tunezji i Algierii, podobnie jak wcześniej przeżył spotkania z 

kulturą antyczną we Włoszech. Wspominał o tym Jarosław Iwaszkiewicz88: „przeżycia z tych 

podróży poruszyły w Karolu pewną czułą strunę, pobudzającą najbardziej intymne i głębokie 

sfery jego osobowości”.  

Okres wojenny Karol Szymanowski spędził głównie w Tymoszówce89, mimo trudnych 

okoliczności gorączkowo komponując. „Natchnieniem dla kompozytora była raczej ogólna 

i dość osobista, poetycko-malarska wizja orientalnego świata (nie tylko arabskiego), jego 

klimatu, sztuki i miłości”90. To wtedy dojrzewający od lat indywidualny styl kompozytorski 

zakończył swoistą ewolucję i się skrystalizował. Najlepiej ujmują to słowa cytowanego już 

Tadeusza Zielińskiego, który w swej książce o jakże wymownym tytule Szymanowski. Muzyka 

i ekstaza wśród wielu trafnych wypowiedzi o muzyce Szymanowskiego umieścił i taką: 

„Impresjonistyczna lekkość i kolorystyka brzmienia jest tej muzyki równie integralną cząstką, 

jak wibrujące namiętnością motywy i złożone, nasycone intensywnymi emocjami akordy. 

Zamyślona liryka i gorące uniesienia harmonizują w niej z ekspresją tanecznego pulsu 

i pikantną, swawolną groteską, jak zmieniające się nastroje jednej – żywej i impulsywnej – 

 
i rozciągłości przemiany stylu i postawy estetycznej kompozytora, to właśnie określone cykle pieśni stanowią 

punkty zwrotne, rzec nawet można kamienie milowe owej ewolucji”. Musica Jagellonica, Kraków 2001, s. 9. 
85 A. Neuer, Wstęp, w: Pieśni z orkiestrą K. Szymanowskiego, Dzieła X, red. A. Neuer, PWM, Kraków 1977. 
86 Z. Szymanowska, Opowieść o naszym domu, PWM, Kraków 1977, s. 103. Książka ukazała się po raz pierwszy 

we Lwowie w roku 1935. Dzięki niej wiemy, w jakich okolicznościach Zofia została poproszona przez brata o 

napisanie „sześciu tekstów do pieśni, nad którymi ma zamiar pracować teraz” i jak wyglądał proces twórczy nad 

nimi.   
87 Stefan Spiess (1879-1968) – meloman, znawca sztuki, finansował podróże Szymanowskiego i niektóre 

przedsięwzięcia koncertowe. 
88 J. Iwaszkiewicz, Spotkania z Szymanowskim, PWM, Kraków 1981, s. 75. 
89 Karol Szymanowski w dzieciństwie przebył uraz nogi, który spowodował stały uszczerbek na zdrowiu; z tego 

powodu nie został powołany do służby wojskowej. 
90 T.A. Zieliński, dz. cyt., s. 83. 
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osobowości. Wszystkie te cechy i jakości określa 

najlepiej jedno wspólne pojęcie: indywidualny styl 

Szymanowskiego”91.  

Indywidualny styl dojrzałego artysty zainspirowanego 

i natchnionego orientem92, materializuje się w 1915 r. 

w sześciu miniaturach zawartych w cyklu Pieśni 

księżniczki z baśni. „Przewyższają artyzmem 

i oryginalnością całą wcześniejszą twórczość pieśniarską 

[…] są arcydziełami”93 nacechowanymi wyrafinowaną 

kolorystyką i współbrzmieniami. 

Prawykonawczynią cyklu i wielu innych dzieł 

wokalnych Karola Szymanowskiego, a także adresatką 

licznych dedykacji, była jego druga siostra, Stanisława 

Korwin-Szymanowska94. Jej walory głosowe – barwa, skala, elastyczność i wrażliwość 

muzyczna były inspiracją już „na etapie planowania i komponowania”95. Rodzeństwo doskonale 

rozumiało się w kwestii interpretacji; w poczuciu rytmu, frazy, artykulacji i podawania tekstu. 

Emocjonalność i technika, pomimo niedużego wolumenu głosu liryczno-koloraturowego 

Stanisławy, doskonale oddawały ducha Pieśni księżniczki z baśni. Korwin-Szymanowska była 

świetną interpretatorką także cyklu Słopiewnie op. 46 oraz partii Roksany w operze Król Roger, 

podczas prapremiery w Teatrze Wielkim w Warszawie w 1926 r. i partii sopranowej w Stabat 

Mater zaprezentowanej po raz pierwszy 11 stycznia 1929 r. w Filharmonii Warszawskiej. Nie 

mogła jednak wykonać zorkiestrowanych przez Szymanowskiego w 1933 r. trzech pieśni: 

Samotny księżyc, Słowik i Taniec96 z cyklu Pieśni księżniczki z baśni. Wykonała je wraz 

 
91 Tamże. 
92 „[…] fascynacja egzotycznymi kulturami mieściła się […] w kanonie epoki i była niezwykle żywotna zarówno w 

literaturze, jak w muzyce”. Z. Helman, Pieśni Karola Szymanowskiego, w: Pieśni w twórczości Karola 

Szymanowskiego i jemu współczesnych, dz. cyt., s. 15. 
93 T.A. Zieliński, dz. cyt., s. 102. 
94 Stanisława Korwin-Szymanowska (1881-1938), polska śpiewaczka operowa i pieśniarka, pedagog. Mała 

Encyklopedia Muzyki, s. 534. 
95 H. Milewska, Stanisława Korwin-Szymanowska – śpiewająca siostra. https://hi-fi.com.pl/artyku% 

C5%82y/muzyka/historie/1335-stanis%C5%82awa-korwin-szymanowska-%C5%9Bpiewaj%C4%85ca-siostra. 

html [data dostępu: 07.06.2020]. 
96 Pozostałe trzy pieśni z cyklu zorkiestrował fiński dyrygent Sakari Oramo. Premierowe wykonanie całości wersji 

orkiestrowej odbyło się 23.08.2014 r. w Wielkiej Brytanii w Royall Albert Hall w Londynie z udziałem Orkiestry 

Symfonicznej BBC pod dyrekcją Sakari Oramo i jego żony, Anu Komsi – sopran koloraturowy.  

Ilustracja 10. Stanisława Korwin-

Szymanowska  
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z Orkiestrą Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją Grzegorza Fitelberga Ewa Bandrowska-

Turska97, podczas koncertu w Polskim Radiu 07 kwietnia 1933 r.   

Karol Szymanowski zajmuje ważne miejsce w europejskiej i światowej kulturze muzycznej. 

W działalności krajowej miał wielu przeciwników, ale mimo to odgrywał ważną rolę nie tylko 

jako kompozytor, lecz także jako pedagog i wychowawca muzyczny. Był reformatorem 

i rektorem Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, poetą, pisarzem, erudytą. Jako 

znakomity pianista wykonywał własną muzykę podczas niezliczonych tras koncertowych na 

świecie. Rozgłos zapewnili mu, propagując jego utwory, wierni przyjaciele - znakomici soliści: 

Artur Rubinstein, Zbigniew Drzewiecki, Paweł Kochański, Henryk Neuhaus, Grzegorz Fitelberg 

i inni. Otrzymał wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń: np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

nadał mu stopień doktora honoris causa (1930 r.), otrzymał też Krzyż Komandorski Orderu 

Polonia Restituta (1934 r.). Był wzorem dla wielu młodych kompozytorów.  

 

3. 2. Warstwa słowna Pieśni księżniczki z baśni 

 

Wiktor Hugo we wstępie do swego dramatu Cromwell 

napisał: „Romantyczność to niestawianie sztuce żadnych 

granic w wyborze zarazem treści, jak formy. Wszystko jest 

dobrym tematem, zarówno świat zmysłowy, jak 

transcendentalny, zarówno rzeczywistość, jak sen i marzenie, 

zarówno to, co jest wzniosłe, jak i to, co groteskowe; a 

wszystko może być mieszane ze wszystkim, podobnie jak 

jest zmieszane w życiu”98. Słowa te, pochodzące z 1827 r., 

na początku dwudziestego wieku, gdy romantyzm przybierał 

szaty neoromantyzmu, były wciąż aktualne, pomimo 

nieustannie zachodzących przemian i obowiązujących mód. Zofia Szymanowska99 w końcu lata 

1915 r. przedstawiła bratu sześć wierszy, które u niej zamówił do zaplanowanego 

„wschodniego” cyklu pieśni, opracowanych zgodnie z jego wyobrażeniami. Są to krótkie, 

 
97 Ewa Bandrowska-Turska (1894-1979) – polska śpiewaczka operowa, pedagog. 
98 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1975, s. 223. 
99 Zofia Szymanowska-Grzybowska (1898-1946), poetka, tłumaczka. Była autorką francuskich wersji językowych 

wszystkich wydanych pieśni K. Szymanowskiego. 

Ilustracja 11. Zofia 

Szymanowska 
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aforyzowane utwory liryczne poruszające tematykę miłosną, czyli nastrojowe erotyki o cechach 

monologu. Rodzeństwo zgodnie nadało im tytuł: Pieśni księżniczki z baśni: 

 

1. Samotny księżyc 

Czasem mię gniewa księżyc srebrnolicy, 

co w noc wiosenną skrada się zza chmur, 

by nam miłosne wydrzeć tajemnice. 

Lecz gdy pomyślę, że biedny samotnik 

w zimnej gwiazd ciszy tęskne pędząc noce 

nigdy płomieniem nie gorzał miłości, 

tak mi go żal, tak żal, tak żal. 

 

2. Słowik 

Zda mi się nieraz, że Bóg się pomylił, 

miast serca zamknął w piersiach mych słowika, 

co milczy we dnie, a gdy noc nastanie, 

miłosną w gwiezdne niebo bije pieśnią. 

 

3. Złote trzewiczki 

Od wrót mojego pałacu odszedł ten,  

co mnie miłował, 

brnąc boso w jesiennej mgle. 

W trzewiczkach złotych chodzę, 

lecz stopy moje pali ślad łez, 

na ścieżce, którą na wieki, odszedł ten,  

co mnie miłował! 

4. Taniec 

Gdy w twym objęciu, kochanku mój, 

na skrzydłach miłości jako ptak lekko pląsam w krąg, 

to wszystkie kwiaty w moim ogrodzie 

wraz z nami radosny wiodą tan! 
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5. Pieśń o fali 

Chciałabym srebrną być falą, 

co burt twej łodzi całuje, 

na harfie rozwianych grzyw 

tęskne śpiewałabym pieśni. 

 

A gdyby gniewne wichry  

twą łódź rozbiły o skałę, 

na mej piersi białej 

ukołysałabym cię na wieczny sen! 

 

6. Uczta 

Na mą cześć, w szkarłatów przepychu, 

gwarna, królewska wre uczta. 

Lecz mi ten jasny pałac  

mrocznym jest więzieniem. 

 

Bo oto złote słońce z różanych wstaje zórz, 

a w dali srebrzysta dzwoni pieśń, 

przy dźwiękach fletni miły mój,  

pląsa radośnie wśród kwietnych łąk.   

   

Wiersze Zofii Szymanowskiej, pomimo że poszczególne z nich posiadają własne tytuły, 

tworzą zwartą całość i stanowią zbiór impresji relacjonujących ulotne przeżycia jednostki 

ludzkiej. Przenoszą czytelnika w świat kreowanych w myślach doznań i obrazów. W każdym 

wyczuwalny jest stan przebywania w sennym letargu. Wszystkie są marzeniem o płomiennej, jak 

się w końcu okaże, niespełnionej, a może nawet nigdy nieistniejącej miłości. Wyrażają ból z 

powodu „odejścia tego, co miłował” (ukochanego), który szybko zapomniał i beztrosko „pląsa 

radośnie wśród kwietnych łąk”. Postacią nadrzędną, podmiotem lirycznym dzieła jest bohaterka, 

która przekazuje swe przeżycia zmysłowe w formie zwierzeń, wyznań; wyrażając je w pierwszej 

osobie liczby pojedynczej, staje się tym samym narratorem wydarzeń prowadzącym monolog 
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liryczny. Jej wypowiedzi formułowane 

przeważnie w czasie teraźniejszym, ukazują 

świat (księżyc, gwiezdną ciszę, pałac) w 

kolejno następujących po sobie obrazach 

przywołujących myśli i refleksje (tak mi go 

żal, zda mi się). Tak więc podmiot liryczny, 

relacjonujący toczącą się wokół niego akcję, 

pełni w wierszach rolę „dominanty 

kompozycyjnej”100. Miejsca akcji wskazane 

w wierszach to począwszy od 3. – ścieżka u 

wrót pałacu, w 4. – ogród, w 6. – pałac i 

niedookreślona przestrzeń, z której 

bohaterka widzi ukochanego pląsającego 

wśród kwietnych łąk. W 1. oraz 2. wierszu 

bohaterka obserwuje nocne niebo; znajduje 

się więc na zewnątrz w miejscu 

nieokreślonym. W wierszu 5. akcja toczy się na niespokojnej wodzie, ale w przeciwieństwie do 

pozostałych wierszy wyrażonych w trybie orzekającym, toczy się w trybie przypuszczającym 

(chciałabym, śpiewałabym, ukołysałabym). Czas opisany w utworach nie jest jednorodny; w 

dwóch pierwszych lirykach mowa jest o wiośnie, w trzeciej o porze jesiennej, w czwartej 

kwitnące kwiaty w ogrodzie mogą świadczyć o porze letniej lub też jesiennej, w piątej 

wzburzone fale można sobie wyobrazić o każdej porze roku, a w szóstej kwietne łąki ukazujące 

się w słońcu wstającym z różanych zórz zobaczyć można podczas dojrzałego lata. Z treści 

wierszy można wywnioskować, co czuje bohaterka, jakie władają nią uczucia, ale nie wynika z 

nich kim jest, choć wiemy, że mieszka w pałacu. Wszystko wyjaśnia tytuł, właściwie z góry 

narzuca treść wyobrażeniową czytelnikowi – z jaką postacią będzie mieć do czynienia i jak ma 

ją postrzegać. Staje się oczywiste, że niezwyczajna ta postać jest bezimienną, przybyłą z krainy 

baśni księżniczką wschodnią. Skojarzenie to powinno pojawić się u każdego, kto zetknął się 

z Baśniami tysiąca i jednej nocy. Wszelkie wątpliwości, jeśli by jeszcze istniały, znikną po 

usłyszeniu pierwszych dźwięków szaty dźwiękowej.  

 
100 Ważny punkt kompozycji utworu, w: Słownik gatunków literackich, dz. cyt., s. 164. 

Ilustracja 12. Słowik – trzecia strona autografu 
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3.3. Opis związków słowno-muzyczno-interpretacyjnych 

 

3.3.1. Samotny księżyc 

Utwór rozpoczyna się w metrum 6/8, w tempie moderato, flessibile, dziewięcio-taktowym 

wstępem fortepianu, kojarzącym się z kołysanką graną przez pozytywkę. Melodia snuje się 

leniwie w dynamice piano. Wyobraźnia podsuwa obraz Księżniczki znajdującej się w swej 

komnacie po zmroku, niemogącej zmrużyć oka. Jest zmęczona bezsennością, a w jej głowie 

pojawiają się coraz to nowsze i bardziej skomplikowane myśli. Owe solo fortepianu, ułożone na 

rytmie kołysanki, posiada trzy zawieszenia: ritenuto na drugiej połowie taktu 4., następne 

w takcie 6., gdzie druga miara wypełniona jest bezruchem, co daje wrażenie fermaty oraz 

rallentando od taktu 8. do końca sola na monotonnej, powtarzającej te same dźwięki melodii 

w prawej ręce h1-f1 [ostatni dźwięk alteruje do fis1], wsparte dźwiękiem dis w lewej ręce. 

Zawieszenia te przywołują na myśl momenty przyśnięcia podczas bezsennej nocy lub inaczej to 

ujmując odpłynięcia, wyłączenia się na moment świadomości, co zdarza się człowiekowi 

znajdującemu się w stanie skrajnego wyczerpania. Pod koniec sola fortepianu, w drugiej połowie 

taktu 9., ad libitum pojawia się głos Księżniczki i jej pierwsze westchnienie na słowie ach, 

których w cyklu tym ukaże się cały wachlarz. Muzycznie jest to wokaliza o charakterze 

orientalnym, oparta na skali całotonowej101, złożona z figury powtórzonej cztery razy, za 

każdym razem modulowanej: dynamicznie, artykulacyjnie, rytmicznie. Kulminacja wokalizy 

przypada na ostatnią z nich, przez wydłużenie w jej środku poprzez zastosowanie repetycji na 

najwyższym dotychczas dźwięku – a2, następnie zastosowaniu na nim fermaty z trylem, i skoku 

na cis3 z fermatą (takt 16.). Figura zostaje dopełniona pochodem w dół, zgodnie 

z dotychczasowym wzorem powtarzalności. Fragment ten utrzymany jest w dynamice pp, 

z niewielkimi ruchami dynamicznymi w kierunku mp102. 

Analizując ten fragment, można dostrzec, że głos Księżniczki w swym pierwszym 

westchnieniu wnika w solo melodii fortepianu zupełnie naturalnie, delikatnie choć 

niespodziewanie. Czyni to długim trylem na dźwięku h1 (takt 9.) w dynamice pp, z delikatnym 

crescendem przechodzącym w pochód dźwiękowy w rytmie umożliwiającym swobodne 

 
101 http://www.karolszymanowski.pl/filmy-i-muzyka/piesni/piesni-ksiezniczki-z-basni-na-glos-i-fortepian-op-31-

1915/ [data dostępu: 26.06.2020]. 
102 Stopień głośności nie został wskazany przez Szymanowskiego; jest to moja sugestia. Uważam, iż dynamikę, 

tempo oraz czas należy dostosowywać do własnej wizji. Wg mnie pieśń jest niemalże sceną teatralną, przy czym jej 

akcja jest wyrwana z kontekstu. Nabiera sensu dopiero po zapoznaniu się z całym cyklem pieśni. 
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zaprezentowanie kolejnych dźwięków. Zawiera on triolę, która powinna być delikatnie 

podkreślona, w celu zróżnicowania powtórzenia. Pochód w górę kończy się na nagłym 

i zaakcentowanym dźwięku a2 z fermatą. Odwzorowuje on gwałtowne ukłucie w sercu, które 

odczuwa się przypomniawszy sobie coś bolesnego. Księżniczka podczas bezsennej nocy, 

półprzytomna, zasłuchana w szum wiatru i inne odgłosy ciepłej nocy, zapatrzona w Księżyc, 

który zdaje się być szczęśliwy i swym światłem oślepia ją wbrew woli, wzdycha… 

Niepodziewanie pojawia się w jej głowie wspomnienie, które ją poraża – w tym miejscu 

Szymanowski zapisuje pierwszy akcent. Z dźwięku tego następuje pochód w dół staccato, 

zgrabny i dosyć szybki. Zatrzymuje się na dźwięku cis2, łagodnie – to moment, w którym 

Księżniczka wraca do poprzedniego stanu otumanienia, uspokaja się i wchodzi w dźwięk c2; tak 

rozpoczyna się takt 12. Po wyrazowym oddechu powraca zaprezentowana do tej pory figura, 

z krótszym trylem na dźwięku h1 i bez trioli w pierwszym pochodzie. Dźwięk a2 jest 

łagodniejszy, bez akcentu, a pochód w dół bez staccato (takt 13.). Druga figura jest zatem 

zdecydowanie spokojniejsza. Być może Księżniczka wspomina to wydarzenie, które przed 

chwilą sprawiło jej ból, ale tym razem podchodzi do niego z akceptacją i spokojem, który wcale 

nie potrwa długo. Kolejna figura bowiem nie rozpoczyna się od trylu na dźwięku h1, ale od cis2 

bezpośrednio z zakończenia poprzedniej figury następuje pełny napięcia, wewnętrzny pochód w 

górę z nakazanym accelerando na staccato. Pochód ten różni się od poprzednich dźwiękowo, 

choć w odbiorze jest bardzo podobny. Dźwięk a2 jest już bez fermaty (takt 14.), ale z oparciem, 

jakby tenuto, co można odebrać jako westchnienie podobne do łkania – pełne bólu, ale łagodne. 

Pochód w dół jest znowu staccato, nadal accelerando. Końcowy dźwięk pochodu jest 

zdecydowanie krótszy od poprzednich i niemalże od razu rozpoczyna się ostatnia figura. Pochód 

w górę zawiera te same dźwięki, co w poprzedniej prezentacji, jednak bez staccato, co w 

praktyce ułatwia precyzyjne wykonanie wszystkich nut. Dźwięk a2 jest wydłużony poprzez 

kilkukrotne powtórzenie go na rytmie synkopowanym (takt 15.), po czym zatrzymuje się na 

trylowanej fermacie. Jest to moment, w którym myśl Księżniczki staje się jej utrapieniem, a w 

jej wnętrzu pojawia się wielki ból, z którym sobie ledwo radzi – stąd niemalże krzyk rozpaczy 

na następnym dźwięku cis3 zatrzymanym na fermacie (takt 16.). Fraza dopełniona zostaje 

pochodem w dół na staccato (jak delikatne łkanie), którego melodię przejmuje fortepian, 

wprowadzając melodię pierwszej zwrotki. 
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Przykład nutowy 16. Wstęp pieśni Samotny księżyc t. 1-21 
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 Przedstawiony tu został szczegółowo, skupiony na partii wokalnej, pierwszy fragment pieśni 

(17 taktów). Fortepian w tym czasie odzywa się sporadycznie, jak wstrzymujący oddech 

obserwator, skradający się zza chmur… księżyc. Już tu, na samym wstępie znajdujemy 

potwierdzenie tezy, iż rozpoczynający się właśnie cykl przeznaczony jest na sopran 

koloraturowy. Przepiękna wokaliza tessiturowo zawieszona jest wysoko i zawiera liczne 

przebiegi, które winny być wykonane selektywnie, lekko, swobodnie, by w sposób jak 

najbardziej naturalny przekazać stan emocjonalny Księżniczki, zwłaszcza że kulminację wstępu 

stanowi zatrzymany na fermacie dźwięk cis3. Tylko sopran koloraturowy może bez obciążeń 

sprostać takiemu zadaniu.  

Na ostatni dźwięk stanowiącej wstęp wokalizy dolce dołącza fortepian, przejmując ten 

dźwięk. Od taktu 18. obowiązuje a tempo. Muzyka kroczy miarowo, ósemkami, gdy w jego 

drugiej części ponownie pojawia się głos sopranu. Dopiero teraz kompozytor zastosował 

warstwę słowną: Czasem mię gniewa księżyc srebrnolicy, co w noc wiosenną skrada się zza 

chmur,/Ach, by nam miłosne wydrzeć tajemnice. 

Tak brzmią pierwsze wersy pieśni. Księżyc świeci tak mocno, że zdaje się przenikać myśli 

Księżniczki, która nie może się skupić lub zasnąć z tęsknoty za ukochanym. Gniewa ją 

skradający się zza chmur prześladowca. Pierwsze dwa wersy utrzymane są w dynamice piano. 

Głos i fortepian przez chwilę płyną zgodnie. W pierwszej części taktu 20. głos pozostaje na 

jednym dźwięku es2, w tym czasie w fortepianie pojawia się niepokój, który wprowadza ósemka 

z kropką i szesnastka, jakby księżyc na moment zniknął za chmurą. Zabieg ten powtórzony 

zostaje dolcissimo, wzmocniony oktawowo w takcie 22., podczas gdy Księżniczka na ten 

moment milknie. W takcie 23., rozpoczyna się od słów co w noc wiosenną skrada się zza chmur, 

analogiczny do wstępu, zmodulowany akompaniament prowadzący do następnej wokalizy. 

Następuje zawieszenie ad libitum na figurze melodycznej ze wstępu pieśni. Jej kulminacja tym 

razem odbywa się na dźwięku gis2. Zakończenie zwrotki jest identyczne jak jej początek (od 

taktu 18.). Muzycznie podkreślone zostało słowo tajemnice poprzez zastosowanie delikatnego 

crescenda i wypełnienie prawie całego taktu sylabą -ni-. W takcie 31., 32. i 33. fortepian brzmi 

solo. Łatwo zauważyć, że takt 31. jest kopią 22. Jego ostatnia ósemka rozpoczyna modulację 

prowadzącą do drugiej zwrotki, w której pojawia się nowa barwa i zwrot w toku myślenia 

Księżniczki. Linia melodyczna sopranu, której początek widzimy w takcie 34. z ósemkowym 

przedtaktem, zdaje się być lżejsza i pogodniejsza. Lecz gdy pomyślę, że biedny samotnik, 
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w zimnej gwiazd ciszy tęskne pędząc noce, nigdy płomieniem nie gorzał miłości, tak mi go żal, 

tak żal! Ach! Tak żal, ach! 

Tak żałośnie śpiewa Księżniczka. Jej gniew przeradza się w litość dla samotnika, który wśród 

bezdusznych gwiazd (na tym słowie melodia wznosi się do ais2 i przechodzi na jeden takt 

w rytm 9/8, allargando) nigdy nie poczuł żaru miłości. Jest jej żal biedaka. Ale żal przeradza się 

znowu w ból, który czuła na początku. Słowa: tak mi go żal, tak żal! nie bez powodu powtórzone 

zostały dwa razy. Część tak żal!, brzmiąca jak ukłucie w sercu, w rejestracji dźwiękowej tak 

właśnie została zaplanowana i z pasją wykonana. Fortepian podbudowuje przekaz tego uczucia, 

podprowadza sugestywnie do ostatniej, wieńczącej pieśń, wokalizy. Odwzorowuje ona 

bezsilność Księżniczki wobec ogarniającego ją bólu, poprzez nieśpieszne, bez popisu zwinności, 

wsparte poprzedzającymi fermatami chromatyczne zejście z dźwięku kulminacyjnego pierwszej, 

jakby retorycznej figury. W fortepianie pojawia się zmodulowany motyw kołysanki z pierwszych 

taktów utworu. Zastosowane fermatowe zawieszenia i colla parte w takcie 47. – wydłużonym do 

metrum 9/8, sugestywnie pomagają w celebrowaniu każdego dźwięku linii wokalnej. 

W interpretacji autorki ostatnie westchnienie Ach! podąża samotnie w górę do dźwięku a2, na 

którym zatrzymuje się na fermacie, i jak w takcie 15. dźwięk ten kilkakrotnie powtarzany jest na 

staccato w rytmie punktowanym, po czym na pół taktu zatrzymuje się na nerwowym trylu, 

uspokaja się perdendosi i na koniec opada o tryton w dół na dis2, jak znikająca do ppp ostatnia 

myśl przed zaśnięciem. Na owej ostatniej zamglonej myśli włącza się łagodnie, pp, na arpeggio 

akordu przedłużonego trwaniem pedału, fortepian.  



75 
 

 

 

3.3.2. Słowik 

Druga pieśń cyklu, po stopniowym zwolnieniu tempa i wyciszeniu brzmienia wieńczącego 

pieśń pierwszą, stanowi zdecydowany kontrast w traktowaniu zarówno linii wokalnej, jak 

i fortepianu. Rozpoczyna się gwałtownym, ze zmiennym metrum (6/8, 5/8, 3/8, 6/8) trwającym 

7 taktów wstępem fortepianu, oznaczonym przez kompozytora nakazem poco vivace 

e scherzando, capriccioso. Wymaga on od wykonawcy niezwykłej lekkości gry (dynamika 

osadzona jest w przedziale pp-mf, w większości piano), zwinności i swobodnej biegłości palców, 

selektywności artykulacyjnej, ale przede wszystkim – wyobraźni muzycznej, wprowadza nas 

bowiem w świat tytułowego słowika. Dźwięki fortepianu ilustrują sposób poruszania się tego 

ptaszka, jego zgrabnych skoków z gałęzi na gałąź, być może zabawę i figle poruszającej się 

bardzo szybko grupy ptaków (takt 5.). Zdaje się nawet w dźwiękach dostrzegać mrugnięcia ich 

malutkich oczek i skinienia głową – jak to ptaki czynią z charakterystycznym dla nich urokiem – 

Przykład nutowy 17. Zakończenie pieśni Samotny księżyc t. 42-50 
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przekręcając główkę na boki, spoglądając a to jednym, a to drugim oczkiem, a może też 

momenty krótkiego lotu (takt 4.). Aż chce się być jednym z nich! 

Gdy więc wstęp kończy się trwającą przez niemal pół taktu pauzą i fermatą na kresce 

taktowej, na których dźwięki fortepianu mogą swobodnie wybrzmieć, powstała cisza tworzy 

miejsce na słowicze w brzmieniu wejście sopranu, w unisonie z fortepianem. W ciszę wtapia się 

na wysokości g2 westchnienie Ach, rozpoczynając orientalną, zawierającą wirtuozowskie figury 

koloraturowe wokalizę, kulminującą w takcie 12. do dźwięku c3. Tempo jest zmienne. Na tle 

leggierissimo, dolce, p użytego akompaniamentu, tytułowa bohaterka imituje swym głosem 

namiętny śpiew słowika w tempach: animato, a piacere, sostenuto, poco sostenuto, rallentando.  

 

 

Wyjaśnienie dotychczasowego przebiegu muzycznego pojawia się wraz z tekstem w takcie 

15. Zda mi się nieraz, że Bóg się pomylił, miast serca zamknął w piersi mej słowika, ach, ach, 

ach! Co milczy we dnie, a gdy noc nastanie, miłosną w gwiezdne niebo bije pieśnią. Ach, ach, 

ach, ach! 

Przykład nutowy 18. Przykład imitacji głosu sopranu w partii fortepianu t. 8-15 
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Pogrążona we śnie Księżniczka, zazdrosna o swe najskrytsze myśli (o czym wiemy z 

poprzedniej pieśni), śni, że serce jej jako słowik milczący za dnia, nocą w pieśniach wyznaje 

żarliwie swą miłość. Posługując się wokalizami – westchnieniami, kompozytor ujął to genialnie. 

By odzwierciedlić niezmierzone pokłady uczuć, potrzebował znikomą ilość tekstu, zaledwie 

jedno złożone zdanie. Po słowach zamknął w piersiach mych słowika, w takcie 21. ujętym w 

metrum 7/8 , długim trylem i na fermacie a piacere na wysokości ais2, zaczyna się druga 

wokaliza. W jej następnym takcie, zanotowanym w tempie 6/8 głos został wyeksponowany solo 

w pochodzie oktolowym delikatnie rozszerzonym, aby w kolejnych mógł go podbudować 

fortepian.  

 

 

 

 

 

 

 

Przykład nutowy 19. Pierwsza wokaliza w Słowiku t. 8-15 
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W porównaniu z pierwszą wokalizą dodane w niej zostały ozdobniki w postaci przednutek. 

Dalsza część tekstu (od taktu 26., na którym przez jeden takt trwa metrum 9/8, potem 3/4), 

zastosowana została na linii melodycznej niemalże identycznej z poprzednią (takt 15.). Warto 

podkreślić triolę umieszczoną w takcie 28., dynamicznie stosując crescendo (zgodnie z sugestią 

w zapisie, jednak intensywniej niż w takcie 16.), co umożliwia przedstawienie bardziej 

wyrazistego sub. pp w kolejnym takcie i nadanie mu słodkiej barwy dla podkreślenia słowa 

miłosną. Finałową częścią pieśni jest bardzo podobna do poprzednich, lecz najbardziej z nich 

wzbogacona ozdobnikami wokaliza oraz następujące po niej, podobne do wstępu, solo 

fortepianu103.  

 

 
103 Różnice: pierwszy akord w takcie 39. jest bardziej rozbudowany, dynamika jest mf, a nie pp; Szymanowski dodał 

zakończenie w postaci dodatkowej figury w oktawie trzy- i czterokreślnej z ostatnim dźwiękiem w oktawie wielkiej. 

Przykład nutowy 20. Druga wokaliza w Słowiku t. 20-27 
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Przykład nutowy 21. Trzecia wokaliza w Słowiku t. 32-42 

 

Słowik jest jednym z najlepszych przykładów wykorzystania walorów sopranu 

koloraturowego – od wirtuozowskiego popisu wokalnego z kulminacją na wysokich dźwiękach 

w dynamice piano – po rozbudowaną liryczną kantylenę. Napięcie emocjonalne tej pieśni 

zbliżone jest do poprzedniej, wykonanie powinno być swobodne i lekkie, imitujące śpiew 

słowika. Wirtuozowskie wymogi wykonawcze potwierdzają przekonanie, iż podołać im mogą 

tylko soprany koloraturowe. 
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3.3.3. Złote trzewiczki 

Pieśń wyróżnia się w cyklu najbardziej wyraźnym impresjonistycznym brzmieniem. Podzielić 

ją można na trzy części, przy czym część środkowa kontrastuje kolorytem z pozostałymi nieco 

bardziej rzeczywistym brzmieniem. W rytmie 3/4 rozpoczyna ją czterotaktowy wstęp fortepianu: 

rubato, w dynamice piano, z niewielkimi ruchami dynamicznymi. Najwyższy głos prowadzi 

łagodną, wyrazistą kantylenę (cantando ed espressivo), a resztę stanowi rozmyte, pastelowe, 

podparte szerokim basem tworzącym fundament, tło. Tło owe, to plamy utworzone z tryli 

w głosie środkowym. Im bardziej są one nieregularnie wykonane, tym większe sprawiają 

wrażenie wypełnienia bez określonego kształtu, ale są w pełni barwne. Wiodąca melodia daje 

poczucie zmęczenia, otumanienia, jakby potępiona dusza przemieszczała się ostatkiem sił. 

Muzyka jest powolna, wstrzymywana długimi tenuto, a pochody ósemkowe dodatkowo 

oznaczone poco rit. podkreślają charakter wstępu. Wprowadza on słuchacza ponownie 

w wewnętrzny, przepełniony bólem świat Księżniczki. 

Dźwięk sopranu wtapia się w kantylenę fortepianu bolesnym, pełnym żalu westchnieniem 

Ach! na dźwięku gis2 , w dynamice piano pianissimo z niewielkim crescendem prowadzącym do 

czterodźwiękowego pochodu w dół, podkreślonego tenuto i oznaczonego a piacere. Fortepian 

zatrzymuje się na dźwięku gis2 przed zejściem sopranu w dół tak długo, jak tylko wykonawczyni 

czuje potrzebę rozciągnięcia owego momentu. Spokojne, leniwe, niemal od niechcenia 

wykonane zakończenie frazy, umożliwia fortepianowe arpeggio na akordzie104 kończącym 

wokalizę. Potem następuje cezura na oddech, po którym włącza się pierwszy fragment tekstu: 

Od drzwi mojego pałacu. Spokojna, płynna, obejmująca trzy takty z ósemkową przednutką 

melodia, toczy się teraz w a tempo, w dynamice piano. Zarówno partia sopranu, jak i fortepianu 

oznaczona została dolcissimo. W takcie 10. powraca kolejne westchnienie Ach! Nieznacznie 

zmodulowane w stosunku do poprzedniego, rozpoczyna się od dźwięku ais2, po czym 

przechodzi na słabej części taktu na dźwięk gis2, co warto podkreślić akcentem synkopowym, 

tym bardziej, że Szymanowski zapisał na tym dźwięku tenuto. Następujący teraz pochód 

dźwiękowy w dół odbywa się w a tempo, oczywiście dla podkreślenia włączającego się 

ponownie tekstu oznaczonego ritenuto. Na przestrzeni kolejnych taktów pieśni tekst wyjawia 

powód cierpienia bohaterki: odszedł ten, co mnie miłował, brnąc boso w jesiennej mgle. 

 
104 Akord ten jest dominantą septymową, w odczuciu brzmieniowym jest klasyczna – zatrzymanie, zastanowienie, 

sprawa do rozwiązania, która oczekuje dalszego ciągu. W tym przypadku D7 zostaje rozwiązana od razu i w sposób 

nieklasyczny. 
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Zrozumiałe staje się mroczne, posępne, budzące niepokój brzmienie wprowadzone już na 

wstępie utworu.  

Dynamika wzrasta do mezzo forte, a zaimek wskazujący ten, podkreślony jest akcentem. 

W interpretacji autorki akcent odzwierciedla mękę delikatnej Księżniczki przerażonej realizmem 

przeżywanej wizji utraty ukochanego. Pierwsza część pieśni bogata jest w pastelowe barwy, 

pełna płynnych ruchów agogicznych oraz dynamicznych zawartych w przedziale pp-mf. Tekst 

osadzony jest na melodii położonej niżej niż wokalizy, co ułatwia jasny przekaz słów oraz 

podkreśla liryzm. Górne dźwięki natomiast wymagają od wykonawczyni nienagannej techniki 

wokalnej. Początki westchnień pojawiają się jakby z niczego. Niestety z powodu ograniczeń 

fizycznych nie jest możliwe wykonanie ich tak, jak na instrumencie, np. klarnecie, którego 

dźwięk brzmi już w dynamice ledwo słyszalnej. Należy jednak dążyć do jak najbardziej 

zbliżonego efektu. Pierwsza część pieśni zakończona jest zanikającym głosem sopranu na 

słowach w jesiennej mgle, melodię przynależną do nich powiela fortepian w taktach 16., 17., 18. 

Wypowiedź fortepianu kończy leniwe arpeggio. Po jego wybrzmieniu następuje oznaczona 

fermatą cisza. 

Ta jednak zostaje przerwana fragmentem o zupełnie innym charakterze. Pojawia się 

oznaczenie poco avvivando, pp, grazioso. W akompaniamencie znika gęsta faktura imitująca 

zjawiska jesiennej pogody: wiatr i deszcz. Na przestrzeni pięciu taktów (od 19. do 23.) 

kompozytor stosuje ósemkowe piony, a to skoczne, a to legatowane, z wewnątrztaktowymi poco 

rit, rallent., sostenuto, na tle których położony jest tekst: W trzewiczkach złotych chodzę, 

w trzewiczkach złotych, lecz stopy moje... W takcie 21. wprowadzone jest zakłócenie rytmu – 

zamiast 3/4 włącza się 2/4. W całości fragment ten wyraźnie imituje kroki Księżniczki w złotych 

trzewiczkach (cóż innego mogłaby nosić Księżniczka z baśni). Wydawać się może, że następuje 

złagodzenie napięcia z powodu zastosowanych staccato na słowach w trzewiczkach złotych, ale 

ciąg dalszy prowadzi do rozpaczy. W takcie 24. każda część trójdzielnego taktu 

w akompaniamencie zostaje rozbita na triole, a w basie w taktach 23. (jego brzmienie urasta do 

forte) oraz 24., na każde – i pojawiają się uderzenia w niskim rejestrze. Położona na nie linia 

melodyczna ze słowami pali ślad łez (mówi, iż złote trzewiczki przed tym nie chronią) 

wypełniona jest cichym (w pp) bólem i powstrzymywaną (rit.) rozpaczą. Na słowie łez w takcie 

25. kompozytor zastosował orientalnie zabarwioną wokalizę, która w dramaturgii pieśni stanowi 

apogeum cierpienia i jednocześnie wnosi efekt nadrealności. Fortepian trzyma szeroki akord 
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wzmocniony kwintą w basie, gdy od dźwięku b w oktawie razkreślnej głos wznosi się o oktawę 

w górę w dynamice pp. Na tle trylu w fortepianie jak najdłużej powinien on trwać na fermacie, 

po czym opadając i wznosząc się w górę, jakby łkając, lamentując, nieśpiesznie, jakby czas 

przestał płynąć, wokaliza kończy się na des2. Po wyrazowym oddechu rozpoczyna się kolejna 

część utworu. 

Powraca tempo primo, crescendo, ed avvivando. Powraca wprowadzona już w części 

pierwszej gęsta, mroczna atmosfera w partii fortepianu. Trzy takty linii melodycznej ze słowami 

na ścieżce, którą na wieki doprowadzają do trzymanego długo na fermacie (takt 29.) dźwięku 

cis3, najwyższego w tym utworze, wyrażającego westchnienie ach! (a piacere, poco 

crescendo)105, wspartego na fermacie akordu w fortepianie. Ma on wyrażać głębokie poczucie 

straty aż do zejścia dźwięków w dół na drugiej części taktu. Na ciszy, w trzeciej części taktu, 

pada wolno i dobitnie wypowiedziane słowo odszedł, po którym wybuchają następne (molto 

espressivo): ten, co mnie miłował. Podczas powtórzenia tych słów melodia się obniża, osłabiona 

zostaje również dynamika. Ale w głosie nie znika bolesny ciężar leżący na sercu Księżniczki, 

pomimo rit. i rallent. Ostatnie dźwięki pieśni należą do fortepianu. Kompozytor zastosował 

spokojny, rozciągnięty w czasie, rozłożony, wyciszający się aż do ppp akord.  

 

 

 

 

 

 

 
105 Karol Szymanowski umieścił także ossię, osadzoną niżej:  
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Pieśń składa się z 35 taktów z ćwierćnutowym przedtaktem. W partii wokalnej najniższy 

dźwięk sięga dis1, zaś najwyższy cis3. Skala sugeruje, że musi tę pieśń wykonywać sopran 

koloraturowy, posiadający ze względu na wymagania interpretacyjne zdolność osiągnięcia 

właściwego dla impresjonizmu słodkiego, niemal mistycznego brzmienia. Ze względu na bardzo 

wolne tempo i długie frazy, powinien też mieć zdolność panowania nad emocjami i dyscypliną 

oddechową. Autorka starała się z szacunkiem respektować oznaczenia sugerowane przez 

kompozytora i podążać za podpowiedziami interpretacyjnymi zawartymi w warstwie fortepianu. 

Miała na celu osiągnięcie efektu spójności, wręcz zjednoczenia brzmienia głosu z instrumentem. 

  

3.3.4. Taniec 

Zgodnie z tytułem pieśń ma charakter taneczny, motoryczny, wyraźnie kontrastujący z 

poprzednią. Napisana jest w metrum 3/8, tempie żywym, vivace, animato, zawarta w 64 taktach. 

Autorka zastosowała podział utworu na trzy części: na część A – przypada dziesięciotaktowy 

solowy wstęp fortepianowy i wokaliza, B – część zawierająca tekst słowny oraz A1 – 

powtórzenie wokalizy ze wstępu z dwutaktowym zakończeniem wykonanym przez fortepian. 

Każda z części jest wewnętrznie zróżnicowana pod względem dynamiki, charakteru wypowiedzi 

oraz tempa. 

Część A rozpoczyna się rytmicznymi, wyraźnymi akcentami w pierwszych dwóch taktach, po 

których następuje szeroka, zamaszysta melodia, zawierająca charakterystyczne dla 

Szymanowskiego bogate, przypominające orkiestrę brzmienia harmoniczne. Melodia sprawia 

wrażenie wyjętej z kontekstu, zupełnie jakbyśmy weszli do sali, w której od jakiegoś czasu wre 

gorąca zabawa. Pierwsze dwa takty przedstawiają moment otwierania drzwi – od piana do forte. 

Przykład nutowy 22. Imitacja głosu sopranu w partii fortepianu t. 14-18 
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Za drzwiami zastajemy tłum roztańczonych ludzi, a wśród nich Księżniczkę w objęciach 

ukochanego. Są szczęśliwi! Skąd więc pojawia się tęskny, trzykrotny lament Ach! Fortepian 

wycofuje się do piano, w takiej dynamice rozpoczyna się bowiem wejście sopranu – od skoku 

oktawowego w górę i zatrzymania na trylowanym dźwięku gis2. Następnie poprzez ozdobnik, 

będący pochodem trzech dźwięków w górę, osiągnięty jest akcentowany dźwięk kulminacyjny 

h2, a po nim następuje pochód kwintolowy w dół i powrót na dźwięk gis2. Fraza ta powtarza się, 

nabiera charakteru liryczno-erotycznego, jest minimalnie zmieniona poprzez zastosowanie 

przetworzenia polegającego na zmianie interwału; dźwiękiem kulminacyjnym jest teraz długo 

trzymany na fermacie w dynamice forte dźwięk cis3 (takt 18.), a podczas jego trwania, w drugiej 

części taktu znika nadający rytm dźwięk fortepianu, akcja zatrzymuje się, napięcie opada. 

Trzecią część taktu wypełnia spokojnie wykonana solo przez sopran sekstola w dół. Po niej głos 

wraca na dźwięk gis2, powraca też towarzyszenie fortepianu, ale na przestrzeni czterech taktów 

w akompaniamencie nie pojawiają się uderzenia na raz, taniec kuleje, zwalnia, cichnie. Na tym 

tle Księżniczka piano i rallentando molto wykonuje trzecie, oscylujące na pograniczu pierwszej 

i drugiej oktawy westchnienie Ach! Następuje cisza zaznaczona przez kompozytora wymowną 

pauzą na fermacie. Jest to świadomy dramaturgiczny zabieg, zawieszenie nasuwające pytanie co 

dalej? Bohaterowie zostają sami. Wątpliwości znikają.  

Rozpoczyna się część B. W bohaterce narasta potrzeba namiętnego, miłosnego wyznania. 

Gdy w twym objęciu, kochanku mój, na skrzydłach miłości, ach! Jako ptak lekko pląsam w krąg, 

to wszystkie, wszystkie kwiaty w moim ogrodzie wraz z nami radosny wiodą tan! Tym słowom 

towarzyszy melizmatyczna, zdobiona rytmami punktowanymi melodyka. Powraca taneczny wir, 

początkowo meno mosso, dolce espressivo (takt 23.). W takcie 26. następuje przygotowana przez 

ociągnięcie rallentandem na słowach kochanku mój, zmiana tonacji, która powróci dopiero w 

takcie 47. Przyśpiesza tempo do piu vivo, animato, a słowom na skrzydłach miłości towarzyszy 

akompaniament leggiero e giocoso. Równie lekko, jakby wznosząc się na skrzydłach, zabrzmieć 

musi ilustrując ten ruch głos sopranu. Westchnienie Ach! w takcie 31. i 32. to wyraz miłosnego 

uniesienia – jakby ptasi tryl na wysokości ges2 i następujące potem chromatyczne zejścia na dwu 

lekkich figurach (szesnastka z kropką oraz triola trzydziestodwójkowa) – ilustrują przy 

mistrzowskim wsparciu fortepianu trzepotanie serca. 
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Przykład nutowy 23. Wokaliza ze wstępu pieśni Taniec t. 7-24 
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Przykład nutowy 24. Taniec. Takty 30-32. Przykład dialogu muzycznego pomiędzy partią fortepianu a sopranu  

 

Takty 33. i 34. na słowach jako ptak lekko pląsam… zwalniają wyraźnie akcję, jak gdyby 

bohaterka unosiła się w przestrzeni. Nakazuje to oznaczenie rallentando molto. Następuje 

powrót zainicjowany przez fortepian do a tempo o charakterze scherzando, wtedy Księżniczka 

kończy rozpoczętą wcześniej wypowiedź …w krąg. Takt 36. zapisany jest w metrum 2/8. 

Wykonawczyni z uwagą śledzi ten moment, by uważnie, na trzecią część następnego taktu, na 

tle lekkiego, jak w oberku tanecznego pa, wejść ze swoją kantyleną, cyzelując słowa wszystkie, 

wszystkie kwiaty. Kompozytor bardzo ciekawie uwypuklił zachwyt bohaterki kwiatami, bowiem 

cały takt 40. spowolnił ritenutem i poświęcił sylabie kwia- na wysokości as2. W następnym 

takcie, nakazując lekkie ociągnięcie (poco sostenuto), kontynuuje samogłoskę -a- 

szesnastkowym zejściem w dół, podwojonym w unisono górnym głosem fortepianu. Dopiero na 

ostatnią szesnastkę przypada sylaba -ty kończąca słowo. Jeszcze ciekawiej podkreślone zostało 

słowo ogrodzie w takcie 43. Na każdą pierwszą szesnastkę poszczególnych części taktu 

przypada triola szesnastkowa, zaś na drugą szesnastka. Nadal jeszcze obowiązuje poco 

sostenuto, dzięki czemu koloratury przypominają wzloty ptaka (który, lekko pląsa) – jak to w 

ogrodzie – jego znaczenie przybiera w tym wypadku wymiar miłosnego raju. W takcie 44. solo 

fortepianu przywraca a tempo. W 45., bohaterka prawie szepcząc mówi: wraz z nami, gdy w tym 

czasie rośnie napięcie budowane krótkimi szesnastkami na repetycji dźwięku e w basie 
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fortepianu. Tempo zawiesza się do rallentando molto, następuje oddech, a po nim ostatnie słowa 

radosny wiodą tan!, które w Tempo I i w przywróconej pierwotnej tonacji padają na linii 

melodycznej od dźwięku gis2 potem ais2 i zmierzają stopniowo w dół aż do gis1 w takcie 50. 

Solowo wykonane przez fortepian takty 51. i 52. wprowadzają do części A1. Pojawiają się w 

nich na samym początku niezastosowane do tej pory w utworze arpeggia w basie. Powracają 

szesnastkowe repetycje, jak w taktach 45. i 46. Lekko rosnąc od pp materia fortepianu wspiera 

oktawowe wejście sopranu na wokalizę. Rozpoczyna się ono identycznie jak w części A, ale po 

chwili zmodyfikowany, przetworzony dynamicznie i artykulacyjnie materiał motywiczny, 

nabiera jeszcze większej lekkości. Trzykrotnie powtórzone Ach! jest wysmakowane, wejścia 

sopranu na wysokie dźwięki (h2 i cis3) wraz z melizmatami (przetworzonymi ornamentacyjnie) 

są coraz delikatniejsze i zmysłowe. W ostatnich taktach utworu następuje spowolnienie rytmu i 

wyciszenie dynamiki, przez to odgłos zabawy oddala się, a wraz z nią marzenie senne 

Księżniczki o szczęściu. 

Pieśń wyróżnia się w cyklu najszybszym tempem i najbardziej optymistyczną treścią. Mimo 

to kompozytor nakazuje powstrzymywanie emocji. Pieśń opatrzona jest głównie dynamiką p, pp, 

ppp, tylko we wstępie i w takcie 18. dochodzi do f, zaś w takcie 31. dopuszczone jest mf. 

Napisana jest w skali typowej dla sopranu koloraturowego od ges1 do cis3. 
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3.3.5. Pieśń o fali 

 

Utwór jest kompozycją złożoną z 35 taktów, napisany w metrum 6/8, w tempie Lento assai. 

Podobnie jak poprzednie pieśni cyklu i tę rozpoczyna fortepian solo. Tym razem jest to wstęp 

dwutaktowy, w którym leniwie i w pp (espr.) wprowadzony jest dwugłosowy temat oparty na 

ósemkowych, podkreślających pierwszą i drugą część taktu kwintach w basie. Pod koniec taktu 

drugiego następuje lekkie ociągnięcie (rit.), pozwalające wchodzącemu w trzecim takcie 

dźwiękowi sopranu wpłynąć, jakby znikąd, od pp, dolcissimo, ale molto espressivo na kolejne w 

tym cyklu pieśni żałosne, jak skarga, westchnienie Ach! Westchnienie powtarza się dwa razy. 

Pierwsze obejmuje takt 3., ma charakter wstępujący, delikatnie narasta od pp, molto espr.; drugie 

ma charakter zstępujący w takcie 4., ale obejmuje dwa takty, podczas których od mp natężenie 

linii melodycznej nieco słabnie (dim.). Melodycznie oba są dosłownym cytatem ze wstępu. 

Kompozytor, oznaczając rit. przed kreskami taktowymi 2., 3., 4. taktu i wielokrotnie później, 

odzwierciedlił muzycznie falowanie wody, jej przypływanie i odpływanie. Autorka dostrzega w 

tym także zaostrzanie się i rozpływanie wizji sennych Księżniczki.  

Przykład nutowy 25. Taniec. Porównanie części partii fortepianu we wstępie (t. 11-12)  i zakończeniu  (t. 52-53) 
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W takcie 5. westchnienie wznosi się na trwający niemalże cały takt, wydłużony rallentandem 

dźwięk dis2. Następuje teraz zawieszenie, oddech, a po nim wraz z ostatnią ósemką taktu 

wchodzi tekst: Ach, chciałabym srebrną być falą, co burt twej łodzi całuje. Na harfie rozwianych 

grzyw tęskne śpiewałabym pieśni. 

Tekst aż do taktu 10. podłożony jest na linii melodycznej osadzonej w tessiturze średnicowej. 

W takcie 11. następuje bardzo duży, bo aż nonowy skok w górę na dźwięk ais2, następnie na 

przestrzeni dwóch taktów melodia ponownie opada do niskiej średnicy aż do dźwięku cis1. Bez 

względu na skalę, na całej długości cytowanego powyżej tekstu, obowiązuje dynamika piano. 

Charakterystyczny zabieg kompozytorski: piano – crescendo – subito pp zaobserwować można 

już na przełomie dwóch pierwszych taktów zwrotki. Zabieg ten subtelnie odzwierciedla 

znaczenie słowa fala, na które przypada fortepianowe arpeggio poprzedzone przednutkami na 

rit. Kolejne przykłady tego zabiegu znajdują się na przełomie taktów 10. i 11. oraz 11. i 12106. 

Takty, o których mowa, wsparte są delikatnymi kwintami w basie fortepianu. Interwał ten jest 

stałym, wielokrotnie przetwarzanym elementem basu w całej pieśni, użytym jako:  

• delikatne muśnięcia, jak np. we wstępie lub taktach 14-16;  

• zatrzymanie, solidny fundament, jak np. w taktach: 6, 30-33;  

• motoryczne wywołanie ruchu, jak np. w taktach 8-9, 12-13, 28-29;  

• impuls stanowiący punkt wyjścia afektywnych figur, jak np. w taktach 18-23.  

 
106 W tym miejscu nie została dokładnie określona dynamika, poza crescendem w sopranie i pp w fortepianie. 

Przykład nutowy 26. Wstęp Pieśni o fali t. 1-5 
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 Linię melodyczną pierwszej zwrotki podzielić można na dwie części oddzielone cezurą (takt 

9.). Każda z nich stanowi jedną frazę. Muzycznie oparte są na tym samym pomyśle i do siebie 

podobne. Ilustracyjność partii fortepianu nadaje sens tekstowi. Analogicznie do słowa fala, 

również na słowie harfa zastosowane zostało arpeggio, słowo rozwianych podkreślone zostało 

zagęszczoną i żywą melodią fortepianu oznaczoną poco cresc., a słowo grzyw - stanowiące 

kulminację frazy na dźwięku ais2, wspiera się na szerokim rozłożonym akordzie, poprzedzonym 

przedtaktem oraz przednutkami. Urozmaiceniu poprzez przesunięcie melodii na rytm 

synkopowany poddana została partia fortepianu w prawej ręce w taktach 12-13. Od strony 

wokalnej, niezwykle ważne jest dobre rozplanowanie oddechów. Wolne tempo, oraz 

intensywność linii melodycznej zachowanej w dynamice p-pp, wymaga swobody 

w prowadzeniu długich fraz. Niezwykle istotne jest swobodne operowanie czasem na każdym 

dźwięku, w celu uzyskania efektu baśniowości, wiecznego snu o miłości.  

 W taktach 14-16 powraca minimalnie przetworzona wokaliza ze wstępu, delikatnie 

spowolniona pod koniec frazy. W takcie 17. nastrój gwałtownie zmienia się, gdyż w wyobraźni 

bohaterki pojawia się niepokojąca wizja, mogącej przydarzyć się jej ukochanemu tragedii. 

Dzieje się to w trakcie solo fortepianowego – przywołuje ono pierwotne tempo i po chwili 

wprowadza poco agitato ed avvivando, budujące nastrój od tajemniczej i uwodzącej kantyleny 

do gwałtownego, zbudowanego za pomocą zagęszczonego trzydziestodwójkowymi pochodami 

w akompaniamencie, zjawiska, ukazującego tragedię rozbicia łodzi o skałę: A gdyby gniewne 

wichry twą łódź rozbiły o skałę, na mej piersi białej ukołysałabym cię na wieczny sen, na 

wieczny, wieczny sen! 

Wejście sopranu od słów A gdyby… w takcie 18. odbywa się na cresc. molto. W następnym 

takcie, zarówno głos, jak i fortepian osiągają jedyne w tym utworze forte na słowach gniewne 

wichry, przy czym głos obowiązuje dodatkowo con passione oraz tenuto. Pomimo wysokiej 

tessitury (w tym fragmencie do a2), wykonawczyni skupia się na wyraźnym, ekspresyjnym 

wypowiadaniu tekstu na linii melodycznej osiągającej tę wysokość, a także wtedy, gdy w innych 

fragmentach występuje ona w dynamice pp-ppp. 

Na słowach rozbiły o skałę naniesione zostały oznaczenia calando, espressivo i piano. 

Uspokojenie nastroju w tym momencie nie może prowadzić do spadku napięcia. Od słów: na 

mej piersi białej w dynamice pp ze zwolnieniem (rallentando) w takcie 23, z dźwiękiem cis1 

rozpoczyna się dwukrotnie na tym tekście powtórzona, przy powtórce przetworzona 
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melodycznie, fraza. Za pierwszym razem osiąga ona punkt kulminacyjny na wysokości as2 

w takcie 24., przy czym ważna jest świadomość, iż jest on wydłużony do metrum 9/8. Za drugim 

razem dochodzi do ais2. Na punktach kulminacyjnych następuje długie zatrzymanie ruchu na 

fermatach. Tak więc, podczas gdy sopran trwa na fermacie w takcie 24., fortepian dołącza gęstą 

fakturą z arpeggio w lewej ręce – ale dopiero na trzecią ósemkę pierwszej części taktu – 

następnie w drugiej i trzeciej części taktu prawa ręka oktawami powiela linię melodyczną 

sopranu, a lewa gęstymi figurami rytmicznymi oddaje efekt wichru i wzburzenia fal. Następny 

takt inicjuje akordem fortepian, dając chwilę wytchnienia głosowi, aby po ósemkowej pauzie 

mógł przyśpieszając i zwalniając na bardzo krótkich odcinkach fragmentu na mej piersi, znaleźć 

się na wysmakowanej fermacie taktu 26. Tym razem długim, rozłożonym (arpeggio) akordem, 

fortepian jak poprzednio wchodzi również na trzecią ósemkę pierwszej części taktu, ale 

poprzedza go fermata na pauzie, wzmagając przez to jeszcze bardziej efekt zatrzymania ruchu. 

Na drugiej części taktu, w basie, pojawia się tylko kwinta, dając sopranowi impuls do 

samotnego, w allargando, kontynuowania frazy na słowie białej. Przejmuje ją na chwilę, przez 

połowę taktu 27. fortepian, by zakończyć ją na fermacie, niemal zamierając – morendo. Po 

zawieszeniu, rozpoczyna się fraza, która wystąpiła już wcześniej na słowach kończących część 

pierwszą: tęskne śpiewałabym pieśni. Posiada identyczną partię fortepianu, jest jednak bardziej 

urozmaicona rytmicznie w linii melodycznej sopranu i przylega do słów ukołysałabym cię na 

wieczny sen, jej zakończenie w takcie 30. zamyka się w metrum 4/8. Na przestrzeni taktów 31-

35 ma miejsce ostatnia wypowiedź bohaterki: na wieczny, wieczny sen. Odbywa się na frazie, 

która rozpoczyna się od cis2 i nieśpiesznie wznosi się do ais2, tworząc kulminację inaczej niż 

powyżej opisane, bo na ostatnim dźwięku w takcie 31., czyli tuż po rozpoczęciu. Kontynuacja 

frazy ma charakter opadający do polowy taktu 32., następnie po oddechu oddzielającym 

powtórzenie tekstu, ma charakter wznoszący i kończy się długim, zanikającym (morendo) 

i wydłużonym (rallentando) dźwiękiem dis2, po którym pada jeszcze tylko pojedynczy, krótki 

dźwięk fortepianu w basie. 

Zakończenie Pieśni o fali różni się od poprzednich brakiem wokalizy, jednak jego melodyka 

ornamentacyjna zachowuje charakter spójności i pozostaje w atmosferze lamentacji po stracie 

upragnionych, niespełnionych marzeń i snów o wiecznej miłości. Od strony wykonawczej utwór 

wymaga wirtuozerii zarówno od strony wokalnej, jak i pianistycznej oraz skrupulatnego 

realizowania wymaganych przez kompozytora oznaczeń. Autorka w swej interpretacji partii 
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wokalnej kierowała się chęcią uzyskania klimatu intymności poezji. Skala od cis1 do ais2 mieści 

się w możliwościach wykonawczych każdego sopranu dysponującego odpowiednią do 

stworzenia nastroju miękkością głosu i lekkim, brzmiącym pianem, jednak tylko sopran 

koloraturowy jest w stanie stworzyć spójną interpretację cyklu.  

 

3.3.6. Uczta 

Jak przystało na finałową pieśń cyklu, Uczta odbiega od poprzednich charakterem 

i złożonością budowy. Rozpoczyna się w metrum 4/8, w tempie allegramente, pomposo, ma 

sostenuto, przedtaktem do czternastotaktowego, rozbudowanego wstępu fortepianu. Wstęp 

stanowi ważny element narracyjny. Ze względu na zawarte w nim, odzwierciedlające akcję 

motywy zastosowane później w partii wokalnej, w pewnym stopniu przywodzi na myśl uwerturę 

operową. Jako pierwszy zaprezentowany jest bardzo skoczny i radosny mimo licznych 

dysonansów, niczym fanfary na królewskim dworze, temat uczty. Oznaczony licznymi 

akcentami, w dynamice forte sempre, z licznymi skokami w lewej ręce (najniższe 

współbrzmienia są kwintowe jak we wcześniejszych pieśniach, przypominają brzmienia 

burdonowe z muzyki ludowej), stanowi szeroką i bogatą w efekty dźwiękowe melodię. Nad 

wszelkimi akrobacjami w postaci ostrych rytmów punktowanych107 nałożonych na triole 

szesnastkowe i wspomnianymi skokami przeplatanymi ostrymi akordami w lewej ręce, bryluje 

piękna kantylena w najwyższym głosie. Trwa ona przez pierwszych 7 taktów (powróci w partii 

sopranu w taktach 16-22 w nieco zmienionej formie: przystosowana do tekstu i przeniesiona 

o sekstę niżej, zaś partia fortepianu zostanie analogicznie powtórzona z nieznacznymi 

zmianami). W takcie 8. pojawia się nowy, niżej osadzony motyw w dynamice subito piano. 

Melodia traci swój rozlewny charakter legato i zgodnie z oznaczeniem marcato wprowadza 

ostrzejszy rodzaj wypowiedzi (podobnie jak pierwszy – zostanie powtórzony w partii sopranu). 

Bardzo sprawnie i bez wielkiego kontrastu, jak to miało miejsce pomiędzy dwoma pierwszym 

pomysłami, zaprezentowany zostaje trzeci, najkrótszy, zwinnie przeplata się on na przestrzeni 

czterech taktów pomiędzy prawą a lewą ręką. Rozpoczyna się wypowiedzią prawej ręki, 

następnie kontynuowany jest w ręce lewej; kolejno nieco zmieniony powraca w prawej, znów 

przechodzi do lewej, żeby powrócić do melodii z początku wstępu.  

 
107 Rytm punktowany jest nieodłącznym elementem całej pieśni. 
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Wejście partii wokalnej w takcie 15., następuje na powtarzających się figurach triol 

szesnastkowych poprzedzonych przednutkami i melodii ostatniego fragmentu wstępu fortepianu: 

Na mą cześć, w szkarłatów przepychu, gwarna, królewska wre uczta. 

 

 

 Fragment ten osadzony tessiturowo wysoko – w oktawie dwukreślnej, w dynamicznym, 

podniosłym ff, artykulacyjnie wyostrzony jest poprzez marcato sempre oraz zastosowanie 

licznych akcentów. Słowa Księżniczki naniesione na 8 taktach energicznej melodii, są 

samotnym wołaniem wśród rozbawionego, zajętego sobą tłumu. Oto cały zamek hucznie 

świętuje na jej cześć (takty 15-22), a ona czuje, że nie należy do tego miejsca i boleśnie, dolente, 

allargando e diminuendo, głosem ciemnym, płaczliwym, lejącym się, w tessiturze e1 –e2, prawie 

szepcze: lecz mi ten jasny pałac mrocznym jest więzieniem (takty 26-29). Poprzedzają to trzy 

takty sola fortepianu w tempie ociągającym się, najpierw w dynamice forte z dodatkowym 

crescendem i nagłym sub. pp, nadającym jeszcze większe znaczenie mającym paść słowom. Po 

chwili napięcie wzrasta, wzmocnione dźwiękami fortepianu naśladującymi płacz (takty 27. i 29.) 

oraz jaskrawo brzmiącymi dzwoneczkami (takty 28. i 30.) w postaci oktaw opartych na triolach 

szesnastkowych w rytmie punktowanym. Na gruncie tembru dzwoneczków (takt 30.), sempre 

allargando, pojawia się realistyczna wizja w myślach Księżniczki, która przenosi ją poza pałac, 

do świata, w którym być pragnie, ale jest tylko marzeniem sennym i nie może być jej 

rzeczywistym udziałem. Przy wielokrotnie zmieniającym się nastroju, rytmach i metrum padają 

słowa: bo oto złote słońce z różanych wstaje zórz, a w dali srebrzysta dzwoni pieśń, ach!, ach!, 

Przykład nutowy 27. Uczta. Takty 12-15. Melodia partii fortepianu przeplatająca się między prawą a lewą ręką 
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przy dźwiękach fletni, ach! miły mój, ach! miły mój, ach! pląsa radośnie, ach! wśród kwietnych 

łąk! Ach!, ach!, ach!, ach! 

Fragment: bo oto złote słońce z różanych wstaje zórz, przy pomocy dolcissimo, espressivo w 

głosie, odzwierciedla zachwyt, wręcz olśnienie widokiem nieba o świcie. Wzmacnia ten efekt 

realizowane leggiero w fortepianie, wspólnie realizowane allargando i coraz intensywniejsze 

wyciszanie dźwięków do ppp. Nastrój ów po mistrzowsku zbudowany został jedynie na 4 

taktach kompozycji, z których dwa środkowe (32. i 33.) przebiegają w metrum 3/8. W takcie 34. 

przywrócone zostaje metrum 4/8, ale tylko na chwilę, by od następnego aż do 50. zagościło 

metrum 3/8. Radykalnie zmieni się nastrój, podwoi tempo (ósemka = szesnastce) i będzie wciąż 

rosło. 

 

 

Przykład nutowy 28. Uczta. Takty 24-31. Przykład pochodów półtonowych odwzorowujących płacz 
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 W takcie 34. wydaje się, że trzymany długo dźwięk f2 prowadzi ku dalszej części utworu, w 

której nic już nie może zakłócić upojnego, spokojnego obrazu różowego poranka. W czwartej 

części tego taktu, gdy kończy się fraza tekstowa na słowie zórz, solistka bierze spokojny oddech 

przed ostatnią szesnastką zapisanej w tym miejscu trioli. Po nim zachodzą wspomniane zmiany, 

podyktowane przemianą doznań wzrokowych bohaterki, w słuchowe: a w dali srebrzysta dzwoni 

pieśń. Obowiązują oznaczenia: doppio movimento, poco scherzando, pp. leggiero e graziozo. 

Wykonawcy koncentrują się na współdziałaniu w celu uzyskania jedności w osiągnięciu 

właściwego kontrastu nastroju i rytmu. Od strony dźwiękowej jasność i srebrzystość barwy 

współgra ze słowami, a wysokie, jednostajne, schematycznie powtarzane oktawy w fortepianie 

obsesyjnie dzwonią. W takcie 39. Bohaterka na słowie-westchnieniu Ach! rozpoczyna tęsknym, 

fletowym głosem z finezyjnymi trylami zasłyszaną pieśń. W takcie 43., fortepian solo realizuje 

ancora poco piu vivo, w które w następnym takcie włącza się znowu na Ach! wykonana 

wokaliza, przypominająca za sprawą artykulacji staccato taneczne podskoki i jednocześnie 

bolesne jęki, jak na widok czegoś niespodziewanego.  

  

 

W takcie 47. rozpoczyna się wznosząca od a1do e2, obejmująca cztery takty linia melodyczna 

ze słowami przy dźwiękach fletni, kończącymi opisywaną sekwencję objętą metrum 3/8 (takty 

35-50). W tym czasie w fortepianie dramatyzmu nadają crescendo i dźwięki będące repliką 

nazwanych wcześniej jękami oraz dodatkowo zagęszczona szesnastkowa figuracja, która pojawi 

się jeszcze na przemian z motywami imitującymi dzwonki. Takt 51., przełomowy w konstrukcji 

Przykład nutowy 29. Uczta. Takty 42-48. Nowa figura w partii fortepianu, która stanowić będzie nieodłączny 

element aż do końca pieśni 
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utworu, forte rozpoczyna coraz bardziej dramatyczny przebieg akcji, budowanej m.in. za 

pomocą zmiennych metrum: w takcie 51. – 3/4, w takcie 52. – 2/4, w taktach 53-55 – 3/4, od 56 

do 75 – 3/8, 76 – 4/8, 77 – 3/8. Wszystko, co dotychczas miało miejsce, służy efektownemu 

ukazaniu postaci ukochanego bohaterki. W muzyce i jej interpretacji uwypuklony jest wyraz 

zaskoczenia i jednocześnie doznawanej radości tej chwili. Słowa Ach! miły mój, powtarzają się 

dwukrotnie na przestrzeni taktów 51-55. Za pierwszym razem Ach! wznosi się na trzeciej części 

taktu 51. przenikliwym glissandem od g1 do g2, zatrzymuje na tej wysokości w takcie 52. na 

sylabie mi-, brzmiąc forte i con passione (metrum 2/4). Na ostatniej szesnastce tego taktu, przy 

sylabie -ły, opada do fis2 i osiąga e2 na słowie mój, trzymane przez dwie części taktu 53. (wraca 

metrum 3/4), ale pod koniec brzmienia, następnym glissandem przenosi się na a2. Za drugim 

razem Ach! jak poprzednio przypada na trzecią część taktu, jest powtórzonym dźwiękiem a2 na 

tle trylu w fortepianie (obowiązuje rallentando molto). Zaś miły mój położone w taktach 54 i 55, 

stanowią przetworzone rytmicznie poprzez wydłużenie, repliki taktów 52 i 53. Takt 55. różni się 

od 52. tylko w swej trzeciej części. Po emocjonalnym, po raz trzeci zastosowanym glissandzie, 

następuje oddech. Służy on nie tylko logicznemu oddzieleniu tekstu, lecz także przygotowaniu 

się do utrzymania kolejnego Ach! na dźwięku a2, tym razem na długiej fermacie, wydłużonej 

dodatkowo rallentandem. Oznaczenia te dotyczą też fortepianu, kompozytor przed kreską 

taktową zamieścił po trylu poczwórną przednutkę, wślizgującą się w metrum 3/8 taktu 56., 

inicjując tym energiczne wejście w bardzo szybkie, wręcz szalone tempo (od 57. taktu 

oznaczone vivace, od 64. ancora piu vivace, od 72. piu vivo). Rozpoczynający się w ten sposób 

ostatni fragment pieśni (i cyklu) wymaga ze strony sopranu najwyższej mobilizacji, z powodu 

trwającego sempre forte i wysokiej tessitury, która nie zejdzie już poniżej h1. Ostatnie słowa z 

wizji Księżniczki wypowiadane na tle powtarzanych teraz dzwoneczków i szesnastkowych figur 

w fortepianie, wyjaśniają, w jakiej sytuacji widzi swego miłego: pląsa radośnie… wśród 

kwietnych łąk!. Padają one na wysokich dźwiękach do h2 i b2. Wersy te rozdziela wznoszące się 

od h1 do gis2 westchnienie Ach! udramatyzowane staccatem i następnie trylem. Powtarza się ono 

jeszcze cztery razy na zakończenie dzieła. Pierwsze jest oparte na motywie odzwierciedlającym 

fletnię, trwa cztery takty (68-72), wymaga selektywności ze względu na tempo i tryle położone 

na różnych częściach taktów. Pozostałe są westchnieniami pozbawionymi linii melodycznej, 

najpierw na ges2, następnie na a2 – trzymanym długo, przez dwa takty z przedtaktem w 
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dynamice fortissimo i na trylu. Ostatnie Ach! wzbija się nagle w górę do wysokości des3, 

ilustrując gwałtowne rozpłynięcie się sennej wizji. 

Uczta, ze względu na złożoność budowy i wielość pomysłów muzycznych, jest najbardziej 

skomplikowaną i jednocześnie najbardziej atrakcyjną pieśnią cyklu. Ze względu na wymagania 

techniczne i interpretacyjne stanowi wyzwanie dla obojga wykonawców, wymaga bowiem 

wyrafinowanej dojrzałości muzycznej, bezproblemowych, ponadprzeciętnych umiejętności 

technicznych, dysponowania szeroką dynamiką i paletą emocjonalnych przekazów. Linia 

melodyczna głosu sopranowego rozpisana jest w skali od e1 do des3. Jednoznacznie wyznacza 

ona rodzaj głosu przeznaczonego dla pieśni – sopran koloraturowy. 
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Rozdział IV 

Nowatorskie podejście do wykorzystania możliwości sopranu koloraturowego 

w nowoczesnej myśli muzycznej 

 

Fakt, iż Richard Strauss i Karol Szymanowski, po długim i owocnym okresie rozwoju liryki 

wokalnej zapoczątkowanym przez Schuberta – ceniącym efekty pięknego śpiewu, lecz mało 

wykorzystującym walory wysokich głosów żeńskich – dostrzegli ich możliwości i zastosowali 

jako instrument najbardziej właściwy do interpretacji swoich dzieł jest …intrygujący. Na 

początku pojawia się myśl, że sprzyjał temu komfort posiadania w swoim najbliższym otoczeniu 

wykonawczyń, które były zawsze w gotowości, by służyć radą lub sprostać wszelkim stawianym 

im zadaniom wykonawczym. Richard Strauss mógł zawsze liczyć na żonę, Pauline Strauss-de 

Ahna, znakomitą śpiewaczkę operową, a po jej wycofaniu się z kariery na Elisabeth 

Schumann108, zaś Karol Szymanowski zawsze mógł liczyć na siostrę, równie znakomitą 

śpiewaczkę operową – Stanisławę Korwin-Szymanowską. Oprócz wiążącej ich więzi duchowej, 

niebagatelnym atutem był profesjonalizm; artystki dysponowały świetnie wyszkolonymi 

głosami, z wszechstronnymi możliwościami technicznymi i interpretacyjnymi, były pierwszymi 

wykonawczyniami wielu ich dzieł, zapewniając odpowiednią ekspresję i oczekiwaną 

kolorystykę. 

Choć układ rodzinny, czy przyjacielski całkowicie uzasadnia „wykorzystanie” możliwości 

obsadzania cenionych artystek w propagowaniu nowopowstającej twórczości, to jednak 

wymagania im stawiane w przypadku dzieł, o których mowa w tej pracy, nie były rutynowe. 

Były o wiele wyższe niż miało to miejsce wcześniej, gdyż wchodząca na coraz to wyższy 

poziom rozwoju nowoczesna sztuka kompozycji, w epoce bogatej w liczne niezależnie 

rozwijające się nurty estetyczne, poszukiwała efektów muzycznych dotąd nieznanych. Miało to 

miejsce w okresie I wojny światowej (Brentano Lieder – 1918 r., Pieśni księżniczki z baśni – 

1915 r.). Odizolowani, działający z dala od środowiska twórcy, nie mieli w owym czasie 

możliwości konfrontacji, tworzyli swój własny język dźwiękowy oparty na kameralnym aparacie 

wykonawczym. 

 
108 Po zakończeniu I wojny światowej R. Strauss z E. Schumann wykonywali wspólnie recitale pieśniarskie. 

Brentano Lieder i inne pieśni, które Strauss wówczas napisał, powstały z myślą o głosie Schumann.    
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Istotnym elementem rozważań jest spostrzeżenie, iż masa dźwiękowa stosowana w 

kompozycjach Straussa i Szymanowskiego wymagała dobrze brzmiącego, a chwilami nawet 

mocno nadźwięcznionego głosu, aby w miarę potrzeby górował nad całością (różni się to od 

wymagań potrzebnych do wykonywania pieśni w XIX wieku, gdy bardzo często wystarczała 

współpraca harmoniczna i skromne umiejętności na użytek produkcji w gronie rodzinnym czy 

towarzyskim)109. Konieczna też była umiejętność zastosowania brzmienia kontrastowego, 

zawoalowanego, zamglonego, tajemniczego, ascetycznego, unikającego dosłowności tekstu lub 

nadającego dosłowność, oddającego zmysłowość i stan duszy. Porównać to można do 

wysokiego rejestru skrzypiec w pełnym brzmieniu i na przemian kontrastowym – con sordino110. 

Tak więc głos dobrze wyszkolonego sopranu koloraturowego zastosowany został świadomie 

jako sprawny instrument o wysokim brzmieniu, posługujący się dobrze podaną, wyszukaną 

poezją dźwięku i słowa. Instrument ten musiał też posiadać odpowiednią do potrzeb sprawność, 

by zaimitować np. głos słowika, czy szum wiatru. Bez znajomości sztuki bel canto niemożliwe 

byłoby posiadanie swobody w poruszaniu się w pełnej koloraturowej skali oraz wydobywanie 

wszelkich barwowych odcieni przy jednoczesnej sprawności technicznej. Sięgnięcie po tego 

rodzaju głos jest całkowicie zrozumiałe, wziąwszy pod uwagę szacunek dla osiągnięć 

europejskich twórców z przeszłości, ich reguł komponowania, a sięgając jeszcze dalej, 

umiłowanie przez Straussa i Szymanowskiego kultury greckiej i włoskiej, z antycznymi 

podwalinami, „rozszerzone na brzmienie wokalne”111. Głos najwyższy we włoskiej sztuce 

wielogłosowej – soprano – pełnił rolę wyeksponowaną, był ozdabiany, elegancki, postępujący, 

„kroczący do przodu”, jednocześnie miał spełniać walory dźwiękowego piękna. Jeśli, 

wykonawszy przeskok poprzez epoki i style, przyjmiemy rolę partii fortepianu jako element 

wielogłosowy, to górujący na tym tle głos sopranowy w cyklach Brentano Lieder i Pieśni 

księżniczki z baśni osiąga ideę piękna. Dzieje się to dzięki zabiegom kompozytorskim 

tworzącym kontinuum o cechach współczesnych – nowatorskich. Pojawienie się na początku 

XX wieku oszczędnej, głębokiej estetyki Debussy’ego i Ravela112, musiało mieć wpływ na 

 
109 Jako przykład mogą służyć „szubertiady” (niem. Schubertiade). Były to nieformalne muzyczno-poetyckie 

wieczorki w wiedeńskich domach bogatych przyjaciół Schuberta. W gronie od kilku do stu osób prezentowano 

muzykę Schuberta, odbywały się też odczyty poezji, tańce i inne rozrywki, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szubertiada, [data dostępu: 30.06.2020]  
110 Z tłumikiem. 
111 E. Crause, dz. cyt., s. 161.  
112 Debussy i Ravel – reprezentanci impresjonizmu. Ernest Krause (1911-1977) na s. 100 swej książki o Straussie 

podaje, iż Debussy i Ravel a także wielu innych kompozytorów na początku XX wieku pozostawało pod wpływem 
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warsztat kompozytorski zarówno Straussa, jak i Szymanowskiego, oczywiście w swoistym, 

indywidualnym stylu. Głos sopranu koloraturowego, jako nośnik wyszukany, spełniający także 

wymogi wirtuozowskie, doskonale służył wdrożeniu "nowatorskich" pomysłów i ich efektów, 

czyli odpowiedniej melodyki, ekspresji, wymyślnej kolorystyki i ciekawych brzmień. 

Powyższe rozważania pozwalają wysnuć wniosek, iż „nowatorskie podejście do 

wykorzystania możliwości głosu sopranu koloraturowego w cyklach Brentano Lieder op. 68 

Richarda Straussa i Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego polegało na 

przejęciu romantycznych osiągnięć wokalistyki opartej na technice bel canto i przeniesieniu 

ich w ramy osadzonej w liryce wokalnej dwudziestowiecznej, nowoczesnej myśli 

muzycznej”. Potwierdzą to kolejne przemyślenia. 

Richard Strauss już „za życia był świadkiem tworzenia się własnej nieśmiertelności, […] 

gwałtownie przestawił ster rozwoju muzyki, gdy śmiałymi brzmieniami Elektry doprowadził do 

ostatecznych granic proces rozkładu harmonii, […] jako muzyk należy do wszystkich narodów. 

[…] Wszechstronność twórczości i różnorodność wymagań stawianych interpretatorom i 

słuchaczom w znacznym stopniu utrudniają wytyczenie prostej drogi jego ewolucji. Strauss 

zaskakiwał raz po raz; dzieło jego – najróżniejsze formy opery, symfoniki i kameralistyki – 

oscylowało ustawicznie między napięciem a odprężeniem”113. 

Istotą twórczości Straussa, ważną zarówno dla muzyki wokalnej, jak orkiestrowej czy 

scenicznej były pomysły melodyczne i brzmieniowe. Pomysły tematyczne miały rysy wyraziste, 

plastyczne, melodia była elementem muzyki zawsze najważniejszym. Każdy motyw był 

„wariacyjnie kunsztownie zmieniany i przeobrażany […] w instrumentalny i wokalny obraz 

dźwiękowy”114. Zmienność harmoniczną, wprowadzanie barw w sposób szczególnie 

wyrafinowany, muzykologia określa mianem – sonorystyka. Środki muzyczne wchodzące w 

zakres obejmujący zjawiska określane sonorystycznymi rozwijały się już od początku XIX 

wieku. Z punktu widzenia tej pracy, element wokalny odgrywa tu znaczącą rolę; jego wpływ na 

barwę, brzmienie kompozycji jest niezaprzeczalny. Kompozytorzy, rozszerzając związki między 

 
Straussa: „szczególne wyrafinowanie w nakładaniu barw nie pozostało bez wpływu na większość wybitnych 

indywidualności muzycznych rozpoczynającego się stulecia”. Wymienia też m.in. nazwiska: Elgara, Skriabina, 

Szy man o wsk ieg o , Karłowicza, Respighiego, Bartoka, Mahlera, Schonberga. Książka Krausego napisana została 

w 1955 r., wydana pod tytułem Gestalt Und Werk w Lipsku przez wydawnictwo Breitkopf & Härtel. W języku 

polskim ukazała się w 1983 r. w tłumaczeniu Karola Buli. Stanowi bezcenne źródło wiedzy o R. Straussie, już 

wtedy jego technika kompozytorska określona została mianem sonorystyczna.     
113 E. Krause, dz. cyt., s. 9-11. 
114 Tamże, s. 139. 
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dźwiękami, przekształcali „ideały śpiewności w muzyce wokalnej”115, zmieniając naturalną 

właściwość głosu potrzebującego do wygenerowania go nastawienia się na wydobycie dźwięku, 

na właściwość instrumentalną (tu dźwięk jest gotowy). Już Wagner stawiał śpiewakom 

wymagania równe technice instrumentalnej, po nim wymagania już tylko rosły, zwłaszcza w 

kwestii sprawnego posługiwania się rytmiką, polimetrią, chromatyką i interwałami o dużej 

rozpiętości. Richard Strauss i Karol Szymanowski, przez całe życie twórcze poszukując coraz to 

nowych środków do tworzenia indywidualnego języka, wyrazu i nastrojowości, dbali o jedność 

melodyczną, brzmieniowo-harmoniczną i rytmiczną. „Melodie Straussa nie są samą w sobie 

piękną muzyką. Wynikają one z psychologicznych i muzyczno-językowych możliwości 

wyrazowych głosu wokalnego oraz ze stosunków międzyludzkich i społecznych z daną 

fabułą”116. Liczyła się „prawdziwa śpiewność”, a to mógł zapewnić tylko „śpiewający 

człowiek”, zwłaszcza przy potrzebie zachowania relacji słowo – dźwięk, szczególnie istotnych w 

pieśniach. „Sobie właściwymi środkami wyrazu [Strauss] odrysowywał każde słowo, każde 

poruszenie i wahnięcie poetyckiej treści, nie dopuszczając nigdy, by kantylena przeszła w 

deklamację. W prowadzeniu głosu, w modulacjach, w zmianach tonacji jest pieśń Straussa 

muzycznym naczyniem tekstu. […], zaś fortepian, przy swej absolutnie samodzielnej funkcji, 

ma za zadanie pogłębić i uduchowić treść, także wówczas, gdy nie ma w niej pierwiastka 

kontemplacyjnego”117. Brzmienie kompozycji wokalnych Straussa ma charakter bardzo osobisty, 

powstawały bowiem one w większości, jak zostało to wcześniej powiedziane, w odniesieniu do 

oryginalnego brzmienia głosu jego żony, którą uważał za najlepszą interpretatorką swych pieśni 

i dla niej powstały najpiękniejsze z nich.  

Twórczość Straussa „obejmują fenomeny akordowe od Debussey’ego po środkowego 

Schönberga i Berga, mają większy udział w powstawaniu współczesnego języka dźwiękowego, 

niż to sobie wielu uświadamia”118. Udział sopranu koloraturowego przy współtworzeniu tego 

języka jest dowodem świadomego użycia jako wartościowego, wyszukanego elementu 

brzmienia, nowoczesnego środka wyrazu artystycznego. Zadaniem głosu jest odtworzenie i 

interpretacja elementu dzieła wokalnego – linii melodycznej, czyli położonego horyzontalnie 

układu dźwiękowego, z odpowiednim uwzględnieniem współzależności od harmoniki. 

 
115 B. Schäffer, Mały informator muzyki XX wieku, PWM, Kraków 1966, s. 112. 
116 E. Krauze, dz. cyt., s. 150. 
117 Tamże, s. 265. 
118 Tamże, s. 153-154. 
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Rozpatrując pieśni Straussa i Szymanowskiego, trzeba uwzględnić także melodię zdania, a 

dokładniej mówiąc, melodię języka. Inne jest wznoszenie i opadanie głosu oddającego treść w 

zdaniu niemieckim i inne w polskim, różne są akcenty melodyczne, dynamiczne oraz czas 

pozostawania na sylabach oraz słowach.  

Wiele opisanych powyżej elementów dotyczących traktowania partii sopranu koloraturowego 

jest wspólnych dla obu cykli. W przypadku pieśni Karola Szymanowskiego elementem 

wyróżniającym jest zastosowanie idiomu orientalnego, przedstawionego za pomocą 

stylizowanych wyobrażeń, bez użycia cytatów autentycznych. Są one efektem poszukiwań 

nowej stylistyki artystycznej, zainspirowanej podróżami oraz wywodzącą się z orientu poezją i 

literaturą, m.in. Księgą tysiąca i jednej nocy119. Melodyka zawarta w pieśniach jest par 

excellence impresjonistyczno-orientalna. To ona nadaje muzyce charakter i dzięki niej 

enigmatyczna postać Księżniczki jest identyfikowalna; na podstawie samych tekstów nie byłoby 

to możliwe. Efekt wschodni kompozytor osiąga przez użycie spajających całość wokaliz o 

charakterze kadencyjnym. Wokalizy oparte są na skali dwunastostopniowej, a ich ambitus osiąga 

septymę małą lub nonę. Tony najniższe i najwyższe zaakcentowane zostały trylem, 

przedłużaniem wartości lub powtórkami. Często stosowanym zabiegiem są repetycje motywów 

melodycznych, ozdobników (acciaccatura) i melizmatów przypominających zabiegi z epoki 

baroku (elementem wpisującym się w to spostrzeżenie jest potrzeba posługiwania się w wielu 

miejscach prostym, stopliwym, pozbawionym wibracji dźwiękiem, dla podkreślenia subtelności i 

urody fraz). Kompozytor posługuje się sopranem koloraturowym gwarantującym sonorystyczne 

efekty brzmieniowe jako doskonale sprawdzającym się w tej muzyce nowoczesnym elementem 

wykonawczym, zarówno w biegłości, jak i szerokiej kantylenie, w miękkich, giętkich 

melizmatach a także w wolnych frazach wymagających odprężonego dźwięku, zwłaszcza na 

frazach z wolnymi, wysokimi tonami – wszystkie te środki służą wydobyciu subtelnego 

podtekstu erotycznego. Karol Szymanowski „lubował się w doskonałości i piękności dźwięku” – 

tak pisała w książce Jak należy wykonywać utwory Karola Szymanowskiego jego siostra, 

 
119 Europejskie tłumaczenie Księgi tysiąca i jednej nocy pojawiło się w jęz. francuskim w 1717 r., w jęz. angielskim 

w 1838 r. Pierwsza polska wersja opracowana przez pijara Łukasza Sokołowskiego powstała w XII tomach w latach 

1767-1769 pod tytułem Awantury arabskie. Szeherezada, bohaterka z baśni jest tytułową bohaterką pierwszej części 

cyklu fortepianowego Maski op. 34 Karola Szymanowskiego (1915-1916), 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_tysi%C4%85ca_i_jednej_nocy [data dostępu: 30.06.2020]  
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Stanisława Korwin-Szymanowska120. Podkreślała, iż „akompaniując, dawał śpiewaczce 

możliwości nieograniczone i raczej powstrzymywał, niż popędzał. Wszelkie rallentanda i 

przyspieszenia są logicznie powiązane z tekstem […], dają możliwość pokazania sztuki 

śpiewaczej i wzniesienia się w sferę muzycznego natchnienia”121.  

  

 
120 S. Korwin-Szymanowska, Jak należy wykonywać utwory Karola Szymanowskiego, Skład Główny Gebethner i 

Wolf, Warszawa 1938. 
121 Tamże, s. 25, 42. 
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Podsumowanie i wnioski 

 

Część opisową pracy doktorskiej, zatytułowanej „Nowatorskie podejście do wykorzystania 

głosu sopranu koloraturowego na przykładzie Brentano Lieder op. 68 Richarda Straussa oraz 

Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego na głos i fortepian”, rozpoczęłam od 

przybliżenia specyfiki głosu. Założyłam, że osobom zainteresowanym pieśniami, którym 

poświęcona jest moja praca, zwłaszcza tym, które są na początku doskonalenia swoich 

umiejętności, przydatna będzie informacja o procesie wyodrębnienia gatunku. Podobne odczucie 

mam w odniesieniu do opisu powstania pieśni romantycznej. Ze względu na to, że Richard 

Strauss jest przedstawicielem nurtu niemieckiego, zaś Karol Szymanowski polskiego, 

ograniczyłam się tylko do ich prekursorów, którzy przyczynili się do powstania i rozkwitu 

romantycznej liryki wokalnej. Po rozpatrzeniu ich dorobku doszłam do wniosku, że wierność 

romantycznym zasadom utrzymywania integralności słowno-muzycznej nieakceptującej 

popisowej wirtuozerii, nie sprzyjała rozwojowi twórczości lirycznej dedykowanej sopranowi 

koloraturowemu, w związku z tym dziewiętnastowieczna twórczość liryczna przeznaczona na 

ten rodzaj głosu występuje w ilości ograniczonej.   

Przed przystąpieniem do omówienia pieśni, opisałam pokrótce drogę artystyczną obydwu 

kompozytorów i okoliczności, w których omawiane dzieła powstały; okoliczności i czas miały 

bowiem wpływ na kształt i styl ich dzieł. Życiorysy Straussa i Szymanowskiego mają ze sobą 

kilka punktów stycznych. Pierwszy z nich to odebranie podstaw wykształcenia muzycznego w 

warunkach domowych, bez narzucenia zasad obowiązujących w oficjalnym szkolnictwie. Drugi 

to wczesne, samodzielne, spontaniczne podjęcie prób kompozytorskich, które nie spowodowały 

cofania się w przeszłość, pozwoliły podpatrywać najnowsze osiągnięcia i w rezultacie wpłynęły 

na wypracowanie własnego, indywidualnego stylu. Trzeci punkt styczny to prowadzenie czynnej 

działalności koncertowej. Obydwaj byli świetnymi pianistami, Strauss dodatkowo miał ogromne 

osiągnięcia jako dyrygent. W tym można dopatrywać się tworzenia wyjątkowych walorów w 

partiach fortepianowych ich pieśni. Czwarty punkt wspólny to związki rodzinne ze 

śpiewaczkami, którym starali się stworzyć dzieła jak najbardziej popisowe wokalnie i 

interpretacyjnie. Kolejne punkty dotyczą warsztatu kompozytorskiego: inspiracje tańcami, 

skłonność do muzycznych opisów przyrody, stosowanie chromatyki, melizmatów, 

skomplikowanych rytmów, odległych interwałów, powtarzanie formuł melodycznych, efektów 
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łkania, czerpanie inspiracji z folkloru. Obydwaj przejawiali talenty pisarskie i uwielbienie dla 

poezji, która w twórczości pieśniarskiej jest elementem niezwykłej wagi.  

W poezji wykorzystanej w omawianych cyklach pieśni dostrzegam poważne różnice. Cykl K. 

Szymanowskiego napisany został do poezji powstałej na zamówienie, z przeznaczeniem do 

stworzenia pieśni z nowoczesną, orientalną, baśniową szatą muzyczną. Skromna objętościowo, 

zachowuje ona ciągłość przeżyć podmiotu lirycznego. U Straussa wybór padł na istniejącą już 

wcześniej poezję, o różnorodnym charakterze – scala je w tytule nazwisko poety – Brentano. 

Oba cykle łączy fakt, że przeznaczone są na sopran koloraturowy i że akcja wszystkich pieśni 

toczy się w aurze tajemniczości nocy, różni natomiast rozmiar wierszy – ilość użytych słów, do 

których stworzona została warstwa muzyczna. Części pracy 2.2. i 3.2. oraz zamieszczona 

poniżej tabela dają o tym wyobrażenie.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść poezji była dla mnie bardzo istotnym, kluczowym elementem w opracowywaniu 

interpretacji. Opisując związki słowno-muzyczno-interpretacyjne, starałam się opisać 

wizualizowaną w wyobraźni akcję toczącą się w poszczególnych pieśniach, jej wpływ na 

warstwę dźwiękową zarówno wokalną, jak i fortepianową. W wyniku przeprowadzonej analizy 

powstała relacja, z której wynika integralność akompaniamentu z głosem solowym, z 

integralności zaś wiedzie droga do wirtuozerii wykonawczej. Właśnie z wirtuozerią kojarzy się 

 Pieśń Liczba 

słów 

 Pieśń Liczba 

słów 

R. Strauss 

Brentano 

Lieder 

1.  70 K. 

Szymanowski 

Pieśni 

księżniczki z 

baśni 

1. 54 (2 x w) 

2.  116 2. 32 (2 x w) 

3.  142 3. 44 (3 x w) 

4.  113 4. 35 (3 x w, 

1x z) 

5.  94 5. 48 

6.  266 6. 53 

Razem: - 801 - - 266 (11) 

Tabela 2. Liczba słów w poszczególnych pieśniach  
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gatunek głosu, jakim jest sopran koloraturowy. Zarówno R. Strauss, jak i K. Szymanowski 

dostrzegli w tym gatunku walory spełniające wymagania wykonawcze niezbędne w ich 

pieśniach. Pomimo różnic stylistycznych właśnie taki rodzaj głosu spełniał ich wyobrażenia o 

nowoczesnych współbrzmieniach i barwach oraz znosił podział możliwości technicznych na 

wokalne i instrumentalne. Jasne jest, że nie można wprost porównać głosu ludzkiego z 

instrumentem, choćby z tego powodu, że tylko człowiek może posługiwać się słowem. W 

obydwu cyklach znajdują się pieśni, w których wymagania techniczne są bardzo spektakularne. 

W pieśniach Brentano Lieder na pierwszym miejscu należy wymienić pieśń Amor, w której 

kompozytor zastosował bardzo żywe tempo i przy tym wykorzystał zarówno możliwości 

techniczne jak i rozpiętość skali głosu. Identyczne wymagania w Pieśniach księżniczki z baśni 

widoczne są w pieśni Taniec. Do elementów technicznych nagromadzonych w tych pieśniach 

należą tryle, ozdobniki, wokalizy, fragmenty staccatowe, biegnikowe, chromatyka i duże skoki 

interwałowe.  

Analizując pieśni Straussa i Szymanowskiego opisałam ich naprzemienną nastrojowość, a 

także problemy interpretacyjne dotyczące użycia środków umożliwiających nadanie 

dramatycznego wyrazu. Przykładem są pieśni finałowe obu cykli, które nie zawierają elementów 

koloraturowych. W związku z dramatycznym, zależnym od treści przebiegiem wymagają 

większego, ekspresyjnego natężenia dźwięku, wyrafinowanego legata, kontrastów 

dynamicznych, dobrze brzmiącego dolnego rejestru i wytrzymałości kondycyjnej. Ekstremalnie 

trudne pod tym względem zadanie spoczywa na sopranie koloraturowym zwłaszcza w pieśni R. 

Straussa Lied der Frauen. 

Pieśni Richarda Straussa i Karola Szymanowskiego wpisują się w neoromantyczny – 

modernistyczny kanon twórczości lat dwudziestych XX wieku. Przez zastosowanie 

wszechstronnych możliwości sopranu koloraturowego, kompozytorzy wnieśli do twórczości 

nowatorskie, wyrafinowane „obrazy dźwiękowe, wyrazowe, muzyczno-językowe”; czyli 

sonorystyczne efekty brzmieniowe, nadające nowoczesne walory piękna w śpiewie 

artystycznym. Zwłaszcza u K. Szymanowskiego dostrzegam wymóg celebrowania śpiewu. 

Przykładem tego są powszechnie nazywane wokalizami, melizmatyczne fragmenty 

(westchnienia) o charakterze kadencyjnym, wykonywane na partykule Ach!, które nawiązują do 

orientu. Teraz, gdy już finalizuję rozważania, sądzę, że są zaadoptowanymi ze średniowiecznej 
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liturgii chrześcijańskiej lamentami naśladującymi łkanie, zawodzenie, rozpacz, żal, niemożność 

wyjścia z sytuacji.  

Wszystkie spostrzeżenia wynikające z analizy materiału nutowego wraz z uwagami 

interpretacyjnymi, starałam się zastosować podczas rejestracji nagrania na nośniku CD, 

stanowiącego dzieło artystyczne pracy doktorskiej. Doświadczenia wynikające z przygotowań 

do nagrania pomogły mi w przeprowadzeniu i sformułowaniu pracy pisemnej. Rejestracja cykli 

pieśni odbyła się w dwóch turach, ponieważ partię fortepianu realizowali dwaj różni pianiści. 22 

i 23 sierpnia 2018 roku, z Mariuszem Kłubczukiem – absolwentem Uniwersytetu Muzycznego 

im. Fryderyka Chopina w Warszawie, od sezonu artystycznego 2017/2018 korepetytorem 

solistów w Operze we Frankfurcie nad Menem, nagraliśmy Pieśni księżniczki z baśni op. 31 

Karola Szymanowskiego. Pieśni Brentano Lieder op. 68 Richarda Straussa zarejestrowane 

zostały 10 listopada 2018 roku z Adrianem Kelly – absolwentem Uniwersytetu w Cambridge, 

pianistą i dyrygentem, obecnie głównym gościnnym dyrygentem Landestheater w Salzburgu 

oraz dyrektorem Studia Operowego w Zurychu. Presja czasu i dyskomfort z powodu 

niedyspozycji, w której byłam tego dnia, dały efekt rejestracji wersji niemal koncertowej, ale 

pouczającej na przyszłość.  

Zgodnie z planem realizacji nagrań odbyły się one w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej 

im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi przy ul. Żubardzkiej. Rejestrację przeprowadziło Studio Ars 

Sonora Jakuba Garbacza.  

Po przeprowadzeniu analiz teoretycznych i praktycznych wynikających z przygotowań do 

nagrania dzieła artystycznego na nośniku CD stwierdzam, że bez opanowania techniki o 

podstawach opartych na bel canto niemożliwe byłoby pokonanie problemów technicznych ani 

swobodne korzystanie ze wszystkich środków wyrazu.  

Powyższe rozważania potwierdzają prawdziwość tezy zamieszczonej we Wstępie: 

Nowatorskie wykorzystanie możliwości głosu sopranu koloraturowego w cyklach Brentano 

Lieder Richarda Straussa op. 68 i Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego 

polegało na przejęciu romantycznych osiągnięć wokalistyki opartej na technice bel canto i 

przeniesieniu ich w ramy osadzonej w liryce wokalnej dwudziestowiecznej, nowoczesnej 

myśli muzycznej. 
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Streszczenie pracy doktorskiej 

 

Nowatorskie podejście do wykorzystania możliwości głosu sopranu koloraturowego 

na przykładzie Brentano Lieder op. 68 Richarda Straussa 

oraz Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego, na głos i fortepian 

Praca została napisana pod kierunkiem prof. Krystyny Rorbach. Stanowi ją dzieło 

artystyczne zarejestrowane na nośniku CD i jego opis. W skład dzieła artystycznego wchodzą 

dwa wymienione w tytule cykle, z których każdy składa się z sześciu pieśni. Pieśni Richarda 

Straussa napisane są do wierszy wczesnoromantycznego niemieckiego poety Clemensa 

Brentano, natomiast pieśni Karola Szymanowskiego powstały do poezji siostry kompozytora 

Zofii Szymanowskiej. 

Richard Strauss Brentano Lieder    Karol Szymanowski Pieśni księżniczki z baśni 

1. An die Nacht         1. Samotny księżyc 

2. Ich wollt‘ ein Sträußlein binden  2. Słowik  

3. Säusle, liebe Myrthe      3. Złote trzewiczki 

4. Als mir dein Lied erklang    4. Taniec  

5. Amor           5. Pieśń o fali 

6. Lied der Frauen       6. Uczta  

Cykl pieśni Richarda Straussa zarejestrowany został przy współpracy z pianistą i dyrygentem 

Adrianem Kelly, a Karola Szymanowskiego z pianistą Mariuszem Kłubczukiem.  

Część opisowa podzielona jest na cztery rozdziały. Zamieszczony na początku rys historyczny 

dotyczy wyodrębnienia i specyfiki gatunku sopranu koloraturowego oraz rozkwitu romantycznej 

liryki wokalnej z jej najwybitniejszymi przedstawicielami. W Rozdziałach II i III po krótkim 

opisaniu postaci Richarda Straussa i Karola Szymanowskiego, omówieniu inspiracji, które 

przyczyniły się do powstania pieśni, następują opisy związków słowno-muzyczno-

interpretacyjnych każdej z nich. Zagadnienie zamieszczone w tytule pracy, dotyczące 

nowatorskiego podejścia do wykorzystania możliwości sopranu koloraturowego opisane zostało 

w ostatnim – IV rozdziale pracy. Opis dowodzi, że wymagania wykonawcze stawiane wobec 

sopranu koloraturowego rosły wraz z rozwojem nowoczesnego języka muzycznego, a sprostanie 

im nie byłoby możliwe bez dogłębnego opanowania techniki bel canto. Po przeprowadzeniu 

analiz dokonanych na cyklach pieśni Brentano Lieder i Pieśni księżniczki z baśni oraz 

wynikających z nich wywodów, uprawniona jest następująca teza:  

Nowatorskie wykorzystanie możliwości głosu sopranu koloraturowego w cyklach Brentano 

Lieder op. 68 Richarda Straussa i Pieśni księżniczki z baśni op. 31 Karola Szymanowskiego 

polegało na przejęciu romantycznych osiągnięć wokalistyki opartej na technice bel canto i 

przeniesieniu ich w ramy osadzonej w liryce wokalnej dwudziestowiecznej myśli 

muzycznej.   
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Innovative approaches to using the coloratura soprano voice 

in using examples of Richard Strauss´ Brentano Lieder op. 68 

and Karol Szymanowski´s Songs of The Fairy Tale Princess op. 31. 

 

This doctoral thesis was written under the guidance of prof. Krystyna Rorbach. This work is 

divided into two parts: CD recording and descriptive analysis. The recording consists of the two 

aforementioned song cycles, both consisting of six songs. The Richard Strauss songs are settings 

of early Romantic poetry by Clemens Brentano, while the Szymanowski songs texts are poems 

by the composer´s own sister, Zofia Szymanowska. 

Richard Strauss - Brentano Lieder   Karol Szymanowski - Songs of The Fairy Tale Princess   

1. An die Nacht         1. Lonely moon 

2. Ich wollt ein Sträusslein binden   2. The Nightingale 

3. Säusle, liebe Myrthe       3. Golden Slippers 

4. Als mir dein Lied erklang     4. Dance 

5. Amor            5. Song of the Wave 

6. Lied der Frauen        6. The Feast 

The Strauss cycle was recorded in cooperation with pianist and conductor, Adrian Kelly, and 

Szymanowski cycle with pianist Mariusz Kłubczuk.  

The descriptive analysis is divided into four parts. Firstly the origins of coloratura soprano 

voice are explored. The specific range, technical approach and repertoire are discussed. The 

flourishing of the romantic song tradition and its main proponents is examined. Chapters two and 

three begin with brief biographies of Strauss and Szymanowski respectively. Following this, the 

inspirations for both works are identified. Additionally, the reasons for interpretative choices, 

and their relationship to text and musical colour are described. In the fourth chapter “the 

innovative approaches” mentioned in the title of this thesis, are examined in detail. It is 

concluded that the vocal and musical requirements of the coloratura soprano increased with the 

development of musical language. The demands of this repertoire can only be met if the singer 

possesses a sound bel canto technique. In conclusion, my thesis is as follows:  

The innovative use of the coloratura soprano voice in Richard Strauss´ Brentano Lieder op. 

68 and Karol Szymanowski´s Songs of The Fairy Tale Princess op. 31, consisted in adopting 

the romantic achievements of vocalism, chiefly based on bel canto technique and 

transferring them within the framework of twentieth-century musical thought embedded 

in vocal lyricism. 
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Aneks 

1. Postać Clemensa Brentano  

2. Teksty wykorzystane w cyklu pieśni Richarda Straussa Brentano Lieder op. 68. Źródła 

i okoliczności powstania. Intepretacja  

3. Kronika wydarzeń związanych z pieśniami Richarda Straussa Brentano Lieder op. 68 

 

1. Postać Clemensa Brentano 

Clemens Maria Wenzeslaus Brentano (1778-1842). Ojcem Clemensa był włoski handlarz 

Pietro Antonio Brentano (1735-1797), matką natomiast Maximiliane von La Roche122 (1756-

1793), córka pisarki Sophie von La Roche. Clemens Brentano wychowany był w dobrobycie 

i spokoju. Jego rodzina od końca XVII wieku zarządzała spółką handlową Brentano di 

Tremezzo, mającą siedziby w Bingen, Amsterdamie, Londynie i Frankfurcie nad Menem. Już we 

wczesnej młodości Clemens został uznany przez swoje otoczenie za ekstrawaganckiego. Miejsca 

z dzieciństwa spędzonego we Frankfurcie miały ogromny wpływ na rozwój twórczości poety. 

Miejsce zamieszkania dzięki swojej lokalizacji i sąsiedztwu było swoistym dziecięcym rajem, 

które jest wspomniane w Zueignung. W wieku 15 lat Brentano stracił matkę (1793). Był to 

koniec jego dzieciństwa. Został wysłany do surowej ciotki Möhn do Koblenz, a następnie 

przebywał w internacie. Wraz ze stratą matki Brentano utracił wiele miłości rodzinnej. Jego 

relacja z ojcem była raczej chłodna. W 1797 r. młody poeta stracił i ojca. Był to moment, 

w którym musiał zdecydować o wyborze zawodu. W tym samym roku rozpoczął studia na 

kierunku górniczym w Halle, a rok później odbyła się jego immatrykulacja na studenta 

medycyny na Uniwersytecie w Jenie. Tuż po rozpoczęciu studiów zaprzyjaźnił się z pisarką, 

profesor Sophie Mereau (1770-1806), która była dla niego uosobieniem zmarłej matki. 

W przyszłości Sophie stała się jego żoną. Brentano kilkukrotnie ubiegał się o nagrodę literacką 

Dramatischen Preisaufgabe, którą było wydanie swoich dzieł. Na potrzeby konkursu tworzył 

w krótkim czasie następne dzieła i wysyłał je do Goethego, odpowiedzialnego za przydzielenie 

nagrody. Po kolejnym zignorowaniu zgłoszenia, Brentano postanowił wydać dzieło Ponce de 

 
122 Była ona muzą dla Goethego – postać ciemnookiej Lotty Buff w romansie Werther. 
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Leon na własną rękę (1803). To z niego pochodzi Ich wollt‘ ein Sträusslein binden, tekst 

wykorzystany przez Straussa do pieśni op. 68 nr 2. 

Pierwszą żoną Clemensa była wspomniana pisarka prof. Mereau. Ślub odbył się w 1803 roku. 

Młoda para zamieszkała wraz z córką z pierwszego małżeństwa Sophie, Huldą, w Marburgu. 

Dochód ze spadku rodzinnego pisarza zapewniał im byt. Nieszczęśliwie trzykrotnie rok po roku 

Brentano tracił nowonarodzone dzieci, dodatkowo przy porodzie trzeciego dziecka w 1806 r. 

zmarła także Sophie. W tym trudnym i bolesnym czasie powstało największe osiągnięcie 

życiowe Brentana utworzone we współpracy z Achimem von Arnimem (1781-1831) – zbiór 

romantycznych pieśni ludowych Des Knaben Wunderhorn123 (1805-1808). Już wtedy Brentano 

był rozpoznawalny na arenie literackiej. Po wydaniu zbioru poeta wiele podróżował (Szwajcaria, 

Włochy, Francja, Anglia, Szkocja). Po krótkim okresie żałoby miał romans z Augustą Bußmann 

(1791-1832). Para zaręczyła się w 1807, gdy narzeczona miała zaledwie szesnaście lat. 

Następnie wstąpili w związek małżeński, który do szczęśliwych nie należał. Poeta kilkukrotnie 

uciekał od egzaltowanej małżonki, ostatecznie doprowadzając do rozwodu w 1812 roku124. 

W owym czasie zmagał się z poważnymi problemami finansowymi spowodowanymi źle 

zainwestowanymi pieniędzmi. Po sprzedaniu jednej z odziedziczonych posiadości pieniądze 

zostały odzyskane, lecz błędy inwestycyjne (dotyczące udziałów w rodzinnej firmie, które 

przypadły poecie w spadku po śmierci rodziców) rodzeństwa Clemensa dały się jeszcze później 

we znaki. Z tego okresu pochodzą dramaty Die Gründung Prags (1812-1814) oraz Aloys und 

Imelde (1812), będące źródłem tekstów do pieśni op. 68 nr 1, nr 4 oraz nr 5. Po tym Brentano 

wyjechał do Wiednia, gdzie dla uczczenia wygranej wojny wyzwoleńczej powstało dzieło pt. 

Victoria (1816), którego fragment Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind stał się 

podstawą do napisania przez Straussa pieśni op. 68 nr 6 Wenn es stürmet auf dem Wogen. 

W Wiedniu została wystawiona sztuka Brentana pt. Valeria, jednak została źle przyjęta przez 

publiczność. Po tym wydarzeniu Brentano wyjechał z Wiednia. W ojczyźnie starał się o szybkie 

wydanie i sprzedanie swoich dzieł, ponieważ ponownie znalazł się w finansowych tarapatach 

(problemy z inną posiadłością). Z tego powodu lata 1815-1817 były bardzo płodne. W 1816 roku 

poeta skierował się ku religii. Wstąpił do bawarkiej grupy nurtu pietyzmu i miał kontakt 

z innymi grupami ewangelizacyjnymi. Do śmierci tworzył w duchu religijnym. W latach 1824-

 
123 Polski tytuł brzmi: Cudowny róg chłopca. 
124 Augusta tendencyjnie pozorowała samobójstwa, by odzyskać Clemensa, co skłoniło go do ponownego ożenku. 

W 1832 roku finalnie zakończyło się i to małżeństwo, poprzez samobójstwo Augusty. 
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1830 Brentano przebywał w Koblenz, z przerwami na podróże do Francji. W okolicach roku 

1837 obserwuje się jego odejście od radykalizmu religijnego (jest to czas powstania Italienische 

Märchen). Brentano bardzo wyraźnie wówczas okazywał zainteresowanie kolekcjonerce sztuki 

Emilie Linder (1797-1867)125, której dedykował sporą ilość poezji miłosnej. W ostatniej fazie 

twórczości równolegle powstawały dzieła o tematyce religijnej i miłosnej. Z początkiem 1842 r. 

nasiliły się problemy sercowe Brentana. Wraz z bratem Christianem udali się do 

Aschaffenburgu, gdzie 28.07.1847 poeta zmarł. 

 

2. Teksty wykorzystane w cyklu pieśni Richarda Straussa Brentano Lieder op. 68. 

Źródła i okoliczności powstania. Intepretacja 

 

1. Heilige Nacht  

 Tekst pochodzi z romantycznego dramatu Die Gründung Prags wydanego w styczniu 1813 

roku w praskim piśmie Kronos. Z założenia miał być operą i częścią trylogii, jednak planowane 

kolejne części Der Mägdekrieg oraz Ludmilla nigdy nie powstały. Sztuka ta stanowi dowód na 

bliskie ustosunkowanie poety do literatury ludowej. Brentano wierzył w konieczność powrotu do 

źródeł, sięgnięcia do głębi i przekazania überzeitliche, ewige poetische Wahrheit126 

(ponadczasowej, wiecznej poetyckiej prawdy). Uważał, że jego zadaniem, jako poety, jest 

umożliwienie ludziom odnalezienia zatraconego sensu, poprzez czerpanie z mitologii 

starosłowiańskiej i dawnej ludowości. Brentano rzetelnie przestudiował127 opowiadania 

o bóstwach starosłowiańskich i zdecydował się skupić na bóstwach i demonach światła i nocy. 

Podstawą do napisania Gründung były dzieła Zachariasza Wernera: Das Kreuz an der Ostsee 

(1806) przedstawiające obyczaje oraz religię dawnych Prus oraz Wanda (1810) dotycząca 

pogańskich tradycji w Polsce. Die Gründung Prags ma dwojaką naturę – może być rozumiany 

jako dramat poetyczno-patriotyczny lub utwór przedstawiający mitologiczne zagadnienia. 

Dotyczy historii Czech (jako krainy).  

 
125 Brentano bardzo chciał nawrócić swoją wybrankę i skłonić ją do małżeństwa. Emilie nawróciła się i wstąpiła do 

klasztoru. 
126 D.F. Mahoney, The literature of German Romanticism. Camden House, New York 2004, s. 132. 
127 Wiedzę czerpał podczas swojego pobytu w Pradze i krainie czeskiej w latach 1812-1814 u praskiego naukowca 

i krytyka historii Abbégo Josefa Dobrovsky’ego (1753-1829) oraz praskiego nauczyciela gimnazjum i poety 

Josepha Georga Meinerta (1775-1844). 
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Akcja toczy się w Kainie Czeskiej w roku 740 i opowiada o wydarzeniach z Wojny 

Amazonek Czeskich128 z wątkami wojny pomiędzy pogańskimi kapłanami oraz misjonarzami 

z Morgenlandu. Wlasta jest córką kapłanki Zwartki i kapłana Lapacka. Zwartka w młodości 

zawarła pakt z Czarnobogiem, przez co została czarownicą i przeklęła pianie koguta zwiastujące 

nadejście dnia. Trojaczki Libussa, Tetka i Kascha są córkami zmarłego księcia Krokusa, który 

był przywódcą Czech. W dzieciństwie trojaczki zostały obdarowane przez Elfy Niva. Libussa 

otrzymała nawet zdolności jasnowidzenia. Na swoje dwudzieste urodziny siostry otrzymały 

każda po jednym jabłku: Tetka jabłko Nieba, Kascha jabłko Ziemi, a Libussa jabłko Życia. Od 

Zwartki – ich dawnej nauczycielki – siostry również otrzymały zaczarowane jabłka, aby złączyć 

siostry z Czarnobogiem. Kapłan Lapack chce być koronowany na następcę księcia Czech, 

również dlatego, że był krewnym zmarłego. Społeczeństwo czeskie waha się. Pierwszeństwo do 

korony ma Tetka, potem Kascha, a następnie Libussa. Los zadecydował, że koronowana została 

Libussa. Akt 2. Kolejnego dnia po koronacji władczyni musi stanąć na czele broniących się 

przed Avarenami amazonek. Stratka, jedna z przywódczyń Libussanek, uwięziła największego 

wroga, syna króla Avarenów, Moribuda, który jest związyny ze Zwartką. Czarownica zatruła 

jego strzałę, która trafiła Wlastę (córkę Zwartki) zamiast Libussę. Wierna rzuciła się na linię 

strzału. Zwartka przeklina Lapacka. Również dziewięcioletni Ziack, jej utalentowany uczeń 

magii, wstąpił w zastępy Libussanek. Wojna trwa dalej. Libussa mianuje Werschowetza 

i Domaslausa na przywódców przeciwko Avarenom, mimo że w przeszłości to ich ojcowie 

położyli piłę i topór na dąb, w którym mieszkała Matka Niva. Stratka kocha śmiałego 

Werschowetza, choć ma nienajlepsze zdanie o mężczyznach. Libussa daruje amazonkom 

wolność wyboru. Kascha pozostawia panieństwo i podąża za wojownikiem Biwogiem. Libussa 

wysyła mężczyzn na wojnę przeciwko Avarenom. Akt 3. Gdy mężczyźni zwycięsko wracają do 

domu, dochodzi w lesie do szamotaniny z czuwającym wojskiem amazonek. Werschowetz rzuca 

pod stopy Stratki głowę Moribudsa. Stratka rzuca tę głowę do ognia ofiarnego. Powracający 

wojownicy postanowili zatrzymać się u ubogiego oracza Primislausa. Wojownik Slawosch dzieli 

się z nim nowościami, że nowy bóg powinien być rzucony. Pachta, chrześcijański słowiański 

budowniczy, wybudował już piec do wtrysku obok niegdysiejszej huty Krokusa. Tak jak jej lud, 

Libussa pozostaje w sprawie nowego boga w niejasności. Pachta twierdzi zdecydowanie „Bóg 

 
128 Böhmischer Mägdekrieg; tschech. Dívčí válka – wojna kobiet i mężczyzn o władzę nad Krainą Czeską; 

najwcześniejsze zapiski o tym wydarzeniu pochodzą z kroniki Kosmy z Pragi (1045-1125). 
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jest, a nie bożek”. Kapłan Lapack drwi z chrześcijaństwa. Libussa ma całkiem inne zmartwienia. 

Jej wojsko amazonek twierdzi, iż nie powinna się nigdy związać z mężczyzną, z czym zgadza 

się Libussa. Panieństwo jest jej jednak uciążliwe. Jej wojownicy rządają, aby ta wyszła za mąż. 

Primislaus przyznaje mężczyznom rację. Społeczeństwo wybrało Libussę na księżną i jeśli ta nie 

chce męża, jest to wina mężczyzn. Mały podsłuchiwacz Ziack zaczyna psuć innym krew. 

Usłyszał, że amazonki chcą każdemu chłopcu obciąć prawy kciuk tak, żeby nie mogli trzymać 

miecza. Do armii amazonek wstępuje także Dobrowka, która uciekła od swojego męża Rozhona, 

który ją pobił, przez co chciał się zemścić na Libussie, a także ponieważ w sporze sąsiedzkim 

o mityczny dąb nie została przyznana mu racja. Przed walką z powracającymi Avarenami, 

Rozhon rozgłasza plotkę, jakoby Libussa mordowała na swoim łonie każdego, kto nasyci ją 

miłością. Chce upolować Libussę i zastąpić ją mężczyzną. Jak powiedział, tak postanowił zrobić. 

Gdy atakuje Wlastę siekierą, pada od ciosu Primislausa. Wlasta także pada, krwawiąc. Wygląda 

na to, że nastały patriarchalne rządy w Czechach. Rozhon, konając, dziękuje bogom, iż nie 

zginął z ręki kobiety. Primislaus postanawia spełnić ostatnią wolę Rozhona i pochować go przy 

dębie na granicy, o który wcześniej miał zatarg. Gdy Dobrowka próbuje usilnie posiąść 

przywódcę jej zmarłego męża, Domaslaus rani ją na wskroś. Kiedy Werschowetz pojawia się ze 

swoimi wojownikami przed zamkiem Libussy i martwi się o jej sąd, ona odrzuca jego troskę. 

Dalsze zachowanie wojowników dowodzi racji postawy Libussy – armia nie chce odejść od 

zamku, dopóki ona nie wybierze mężczyzny. Akt 4. Pachta podarowuje trzem córkom Krokusa 

obraz Matki Boskiej, krucyfiks oraz pelikana. Pogańska kapłanka Tetka jako pierwsza chce się 

nawrócić na chrześcijaństwo. Zwartka zauważa to. Względem wrzawy mężczyzn Libussa 

wyraża swoje stanowisko: Braut ist die Jungfrau, den die Zeit ist brünstig (panna młoda jest 

dziewicą, zatem czas jest namiętny). Libussa chce poślubić oracza Primislausa. Gdy Tetka i 

Kascha chcą pogratulować siostrze, jasnowidząca mówi, że zrobiła to, co bogowie we śnie jej 

kazali. Wlasta, która nie chce się kłaniać żadnemu mężczyźnie, nie może znieść tej decyzji i 

postanawia oddalić się od swojej przywódczyni. Wypędzona i zamieniona w szkaradę, udaje się 

do swojej matki. Zwartka daje córce trunek czarownicy. Czarownica chce wszelkimi metodami 

walczyć ze zwolennikami nowej religii. Stratka, na polecenie Libussy, szuka Wlasty. Ta 

wyjaśnia swoje zachowanie – kocha Primislausa. Werschowetz i Domaslaus dochodzą do nich i 

chcą przez ich wspólny spisek pokonać armię amazonek z Libussą na czele. Kiedy Domaslaus 

proponuje zasztyletować oracza na jego polu, Wlasta go morduje. Weschowetz ucieka 
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rozbrojony przez Stratkę do Primislausa. Ten powstrzymuje Stratkę przed zamordowaniem 

uciekiniera. Z wroga stał się Werschowetz przyjacielem Primislausa. Potem na pole oracza 

wkracza także Wlasta. Przeklęta, z zakrwawionym zatrutym sztyletem w dłoni, prosi Primislausa 

o pomoc w przeciwdziałaniu trunku czarownicy. Morderczyni nie otrzymuje pomocy od oracza. 

Początkowo nie dowierza mu, przecież on miał zostać mężem Libussy. Werschowetz na tę 

informację wręcza Primislausowi złote buty. Ten żegna się ze wszystkimi i wyrusza objąć tron. 

Wlasta chce umrzeć i przeklina wszystkich mężczyzn. Akt 5. Zwartka nazywa pobożne obrazy, 

które Pachta pokropił, bezsensownymi bożkami i rzuca je ze skały do Wełtawy. Trinitas, 

chrześcijanka, za którą Pachta podążał z Bizancji do Czech, nawraca na chrześcijaństwo 

Hubaljutę, jedną z uczennic Zwartki. Trinitas ginie z ostrza Zwartki, kiedy ta chrzci Hubaljutę w 

Wełtawie. Slawosch spieszy tam, zabija morderczynię i wrzuca ją do rzeki. Libussa ozdobiona 

biżuterią ślubną przyjmuje swojego małżonka Primislausa. Oracz przedstawia ludowi jak chce 

rządzić. Gdy Stratka jeszcze raz tłumaczy nowemu władcy zdradę Werschowetza, wybacza on 

nikczemnemu wojownikowi ponownie. Wlasta w międzyczasie nieco wypoczęła. Jeszcze pod 

wpływem trunku, czyni Libussie wyrzuty i odkrywa przed nią karty – wyznaje, że kocha 

Primislausa. Zapowiada się, że Wlasta i Stasion, który od dawna jej się oferował, mogą być parą. 

Lapack chce zemścić się na Slawoschu. Primislaus hamuje przelew krwi. Lapack zostaje 

odprowadzony. Primislaus proponuje rozwiązanie problemu Slawoscha – kapłanka może znieść 

jego haniebny uczynek poprzez umycie rąk. Tetka to czyni i bierze go sobie za męża. Libussa 

zakłada Pragę. Rozpoczyna się czas pokoju pełnego pracy. Primislaus swoim pługiem zaznacza 

obszar nowego miasta, tam, gdzie strumyk Brusna wpada do Wełtawy. 

Pieśń An die Nacht rozbrzmiewa tuż przed atakiem Rozhona. Libussa traci siłę i wiarę. 

Wlasta stara się wesprzeć swoją przywódczynię słowem, a najbliższe kobiety przygotowują dla 

niej kąpiel. Libussa życzy sobie, żeby kobiety śpiewały jej i grały na instrumentach. Wtedy te 

wykonują piosenkę pokrzepiającą serce Libussy. Wiersz o budowie klamrowej (rozpoczyna się 

i kończy od apostrofy Święta Nocy) dzieli się na trzy zwrotki i jest barwnym hymnem 

uwielbienia nocy. Noc jest adresatką wypowiedzi podmiotu lirycznego. Drugi wers wskazuje na 

doskonałą pogodę i widoczność gwiazd –  niebo jest spokojne i obfite w gwiazdy. Noc nie jest 

ciemnością, ale jest rozświetlona przez świecące gwiazdy. Podmiot liryczny podkreśla, że 

w danej chwili żadne cierpienia i smutki nie mają znaczenia i nie sprawiają przykrości, poprzez 

słowa będące paradoksem wszelkie rany/krwawią słodko w ciemnej zorzy. Wszystko tonie 
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spokojnie w zmierzchu słońca, noc jednoczy wszystko, co jest oddzielone od światła. Dalej 

wspomniane jest bóstwo dobrego bytu – Bielbog, który sprzyja całej Ziemi129 . Podkreślona 

zostaje tym samym strefa sacrum (po określeniu święta). Noc nazwana jest także oblubienicą, co 

podkreśla jej zmysłowe piękno. Opróżnianie weselnych kielichów symbolizuje upływający 

dzień, który niebawem przemieni się w noc pełną rozkoszy małżeńskiej. Cykliczność dnia i nocy 

oraz uznanie dnia jako wstępu do nocy to, obok strefy sacrum oraz strefy miłosnej, warty do 

pokreślenia element. Tematykę miłosną (symbol uczty weselnej, przedstawienie nocy jako 

oblubienicy) dopełnia obraz róży – symbolu piękna i miłości, którą w błogich gestach (…) w 

łonie ciemnej przestrzeni zanurza w głąb upojona ziemia. Wiersz kończy się zawołaniem do 

nocy, czyli oblubienicy.  

 

2. Ich wollt ein Sträußlein binden 

 

 Tekst pochodzi z najbardziej znaczącej komedii Brentana Ponce de Leon130, powstałej latem 

1801 roku w Göttingen na potrzeby konkursu literackiego Dramatischen Preisaufgabe, na 

którego czele stał Goethe. Sztuka została niedoceniona przez krytyków, pomimo wyróżniającego 

się i inteligentnego dowcipu niosącego morał (jak większość dzieł Brentana). Skomplikowana 

wielowątkowość i karykaturalne postaci charakterystyczne oraz sentymentalny styl pisania 

uznane zostały za niewystarczająco dobre na niemiecką scenę. O samej fabule dzieła Brentano 

mówił: „Historia sztuki nie jest całkowicie moja, przecież Valerio, Valeria, Porporino, 

Sarmiento i generalnie postaci, to wszystko wyciągnąłem z ciemnych wspomnień opowieści 

mojej zmarłej matki”.131 W rzeczywistości sztuka oparta jest na kompozycji ramowej pt. Dom 

Gabriel Ponce de Léon z sztuki Cabinet des Fees autorstwa Madame d’Aulnoy (1605-1705), 

a także inspirowana jest poetyckimi intrygami hiszpańskich pisarzy, m.in. Pedro Calderón de la 

Barca. Język stosowany przez Brentana stylizowany jest na Szekspira, jednak autorowi nie udaje 

się doścignąć szekspirowskiego geniuszu gry słów. Również pomysł na przebieranie postaci i 

 
129 Bielbog – to starosłowiański bóg dnia i światła (od bieli) lub jak podają niektóre źródła: bóg dobra, 

przeciwstawnie do Czernoboga, czyli boga zła. Według opowiadań słowian bóg ten odpowiedzialny był za 

pomyślność w życiu ludzi. Spotkać go mogli wędrowcy w lasach, podczas gdy spacerował w białych szatach, 

z białą brodą i kijem. Ofiarę temu bogowi składano podczas wesołych śpiewów i uczt.  Białoruskie powiedzenie 

głosi: „Jest ciemno w lesie bez Bielboga”. 
130 Pierwotnie nadany został tytuł Laßt es euch gefallen (Niech wam się to podoba). 
131 H. Schultz, Clemens Brentano, Reclam, Stuttgart 1991, s. 162.  
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ukrywanie ich tożsamości zaczerpnięty został z dzieł takich jak: Sen nocy letniej, Jak wam się 

podoba oraz Wieczór trzech króli. W 1814 roku Brentano postanowił skrócić i nieco zmienić 

swoje dzieło, zabarwiając je tematyką polityczną, narodowościową i wojenną. W takiej formie i 

pod nowym tytułem Valeria oder Vaterlist poeta wystawił je w Wiedniu. Spotkał się jednak z 

niechęcią publiki, co go bardzo rozczarowało.  

 Sztuka przedstawia zagmatwane próby odnalezienia miłości przez bohaterów. Szlachcic Don 

Gabriel Ponce de Leon nudzi się w Sewilli. Nie może odwzajemnić uczuć Valerii. Jej ojciec, 

niepochodzący z wysokiego stanu, Valerio de Campaceo, stara się to wykorzystać i zeswatać 

córkę ze swoim przybranym synem, Porporino. Na balu maskowym, na którym jest także 

przebrana Valeria, Ponce deklaruje nikogo nie kochać w Sewilli i wpatruje się w obraz pewnej 

kobiety. Na balu znajdują się także przebrani Sarmiento, właściciel dworu, który po wielu latach 

przebywania za granicą powrócił incognito do Hiszpanii, i jego syn Felix, a także jego przyjaciel 

Fernand de Aquilar. Sarmiento rozpoczyna intrygę dotyczącą ukochanej Lucilli, w której bierze 

udział także jego syn. Lucilla wraz ze swoją ciotką jest w drodze do innego kandydata o rękę. 

Żeby pomóc swojej przyjaciółce, Felix postanawia ją porwać. Ponce odkrywa, że na portrecie, w 

który się zapatrzył, znajduje się siostra Felixa, Isidora. Przebrany za pielgrzyma udaje się zatem 

wraz z przyjacielem Aquilarem na dwór Sarmienta na bal maskowy, gdzie zabawa w zbiorową, 

anonimową orgię trwa na całego. Poźniej Sarmiento wysyła Porporina, przebranego za lekarza, 

na swój dwór, gdzie znajdują się podróżnicy oraz zatrwożona Isidora, zwabiona pod pretekstem 

podróży, a także Valerio zatrudniony jako gospodarz domu. Valeria szybko zorientowała się w 

intrydze i bez zwłoki udaje się na dwór w przebraniu Murzynki, gdzie zostaje zatrudniona, 

nierozpoznana przez swojego ojca, jako służąca. Po wielu roszadach w „grze miłosnej” trafiają 

na siebie Ponce i Isidora oraz Aquilar i Melanie (siostra Isidory). Valeria zrezygnowała z Ponce i 

przyjęła miłość, którą oferował jej Porporino. Felix otrzymuje błogosławieństwo matki porwanej 

Lucilli. Ostatecznie cztery pary odnajdują szczęście, za pozwoleniem dyrektora szkoły i cyganki. 

Wiersz Ich wollt' ein Sträußlein binden jest w rzeczywistości piosenką śpiewaną przez 

Valerię swojemu ojcu na dzień przed jego wyjazdem na dwór Sarmienta, gdzie został 

zatrudniony jako gospodarz. Ten jest strapiony i prosi córkę o rozweselenie go melodiami lub 

opowiadaniami, których ta nauczyła się od swojej zmarłej matki. Siada więc Valeria na kolanach 

swojego ojca i śpiewa mu jedną z piosenek, które pamięta. Wiersz podzielić można na trzy 

części. Pierwsza obejmuje jedną zwrotkę, informuje o miejscu i czasie akcji: ogród po zachodzie 



123 
 

słońca, podczas gdy wokół panuje ciemność. Ogród w liryce romantycznej ma bogatą 

symbolikę. W tym wypadku oznacza on bogactwo miłości. Podmiot liryczny – zakochana 

dziewczyna – w tej zwrotce usprawiedliwia się przed swoim wybrankiem, kierując swoje słowa 

bezpośrednio do niego132. Opowiada o tym, jak w ogrodzie chciała zebrać dla niego bukiecik 

kwiatów. Bukiet, oprócz miłości, symbolizuje pełnię i bogactwo życia. Z powodu nadejścia nocy 

dziewczyna nie była w stanie znaleźć kwiatów, co wprawiło ją w smutek. Noc określana jako 

ciemna zdecydowanie niesie za sobą symbolikę bólu, cierpienia i smutku (brak wspomnienia o 

gwiazdach czy księżycu). Noc ucina wszelkie nadzieje dziewczyny. Spływające łzy, 

urzeczywistniające cierpienia, spadły na koniczyny, gdzie dziewczyna dostrzegła kwiat. Druga 

część posiada cztery zwrotki i stanowi zdecydowaną większość wiersza. Podmiot liryczny 

przedstawia historię spotkania z ożywionym przez łzy kwiatem, który do niej przemówił. 

Dziewczyna w kwiecie widzi szansę na zatrzymanie ukochanego. Kwiat przy próbie zerwania 

prosi o oszczędzenie go od śmierci w mękach. Zwrócił uwagę również na cierpienia dziewczyny 

i polecił skupić się na nich zamiast przyprawiać innych o kolejne. Kwiat w ogrodzie jest 

samotny, co odnosi się do cierpienia samotności wśród tłumu. Dziewczyna postanowiła nie 

zrywać samotnego Kwiatu i pozostać przyjazną. Słowa Kwiatu są cytowane przez podmiot 

liryczny. Kwiat symbolizuje cnotę dziewczyny. Wybranek zapewne namiawiał dziewczynę na 

bliskość, która oznaczała utratę cnoty przed małżeństwem, co dawniej uważane było za haniebne 

i uwłaczające. Wraz z cnotą dziewczyna miała stracić godność. Czuła się w obowiązku 

niedopuszczenia do tego. Wymówiła się zatem przed wybrankiem, tłumacząc swoje obawy 

przed cierpieniem wynikającym z utraty godności. Powstrzymała się przez zerwaniem kwiatu, a 

więc utratą godności, nie wręczając przy tym bukietu kwiatów, który chciała podarować 

wybrankowi. W epilogu, który stanowi trzecią część utworu, podmiot liryczny informuje, iż 

wybranek nie pojawił się, a więc dziewczyna została opuszczona. Filozoficzne ostatnie 

stwierdzenie informuje, iż niezależnie od poczynionych kroków, miłość zawsze niesie za sobą 

cierpienie i tego faktu nie można zmienić.  

  

 
132 Zabieg rozmowy dziewczyny z ukochanym jest często spotykany w poezji ludowej o zabarwieniu 

sentymentalnym. 
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3. Säus‘le, liebe Myrthe 

 

Tekst powstał w 1802 r., jednak wydany został w 1846 jako fragment bajki o Myrthenfräulein 

i zawiera się w zbiorze bajek Die Märchen des Clemens Brentano wydanym przez Guido 

Görresa. Wzorem dla Brentana była bajka zawierająca motyw Blumenmädchen (dziewczynki od 

kwiatów), La Mortella (Der Heidelbeerzweig). Bajka opowiada historię o małżeństwie 

garncarzy, którzy zamiast długowyczekiwanego dziecka, po pewnej nocy burzowej znajdują na 

poduszce gałązkę mirtu. Pielęgnują sadzonkę aż wyrasta im wielkie drzewo mirtu. Książę 

Wetchwuth rozchorowuje się z tęsknoty za owym drzewem, ponieważ małżeństwo nie zgadza 

się na jego sprzedanie. Ostatecznie godzą się na jego sprzedaż pod warunkiem, że mogą 

osobiście dostarczyć drzewo i zostaną zatrudnieni jako służba na dworze księcia. W pokoju 

księcia z drzewa zaczynają dochodzić głosy i każdej nocy Mytenfräulein (dziewczyna z mirtu) 

umila czas księciu, śpiewając. Księciu udaje się złapać dziewczę w sieć i przekonać do 

małżeństwa. Obiecuje ona, że podczas ślubu wyjdzie z mirtu na znak, którym będzie dźwięk 

dzwonu. Wieść ta dociera do dziesięciu dziewcząt, które zabiegały o względy księcia. Podczas 

gdy książę był na polowaniu, dziewięć dziewcząt zakradło się do jego pokoju, oskubały drzewo i 

poćwiartowały dziewczynę z mirtu. Dziesiąta, dobra dziewczyna jednak informuje ogrodnika o 

wydarzeniu i wspólnie zakopują pozostałości Myrtenfräulein pod drzewem. Pielęgnowane przez 

rodziców oraz księcia, szczątki odnawiają się i przekazują księciu, iż brakuje jeszcze dziewięciu 

pędów, które zostały rozrzucone po kraju. Na rozkaz księcia złe dziewczęta przynoszą pędy, 

pełne nadziei na małżeństwo z księciem. Ten jednak pozostaje wierny dziewczęciu z mirtu i 

przeklina złe dziewczęta, wysyłając je pod ziemię. Pozostaje po nich tylko chwast (pięciorodnik 

rozgłowy). 

 Pieśń Säus‘le, liebe Myrthe! występuje w bajce tuż po ujawnieniu się dziewczyny księciu. 

Ten może ją dotknąć, ale nie może zobaczyć. Na prośbę o kompletne pokazanie się, dziewczyna 

mówi, że najpierw chce zaśpiewać, a potem pokaże się. 

Tak zasnął książę. Ranem dziewczyny już przy nim nie było i miał wątpliwości, czy to, co 

pamięta było prawdą. Kolejnej nocy mirt znów zaszeleścił, a dziewczyna znów usiadła przy 

stopach księcia opowiadając piękne historie. Gdy ten prosi o rozświetlenie pokoju, żeby mógł ją 

ujrzeć, ona zaczyna śpiewać, usypiając księcia. 
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Przez siedem kolejnych nocy dzieje się to samo: książę prosi o zobaczenie dziewczyny, ale on 

znowu usypia go śpiewem. Pożądanie księcia wobec niej staje się coraz większe. Postanawia 

więc kolejnej nocy złapać dziewczynę w sieć, którą rozłożył tak, żeby jej nie widziała. W nocy, 

gdy przyszedł czas na kołysankę, książę oznajmia, że dzisiaj to on chce zaśpiewać. W ten sposób 

uśpił ją, okrył siecią i zapalił lampy. Jego oczom ukazała się przepiękna panna. 

Kołysanka z utworu dzieli się na trzy części. Pierwsza zwrotka, podobnie jak w wierszu 

An die Nacht, rozpoczyna się od wezwania, które ma skłonić mirt do szeleszczenia. Już 

w początkowych słowach zastosowana onomatopeja wprowadza nastrój spokoju i ciszy. Tylko 

w błogiej ciszy słychać szum mirtu. Kolejne słowa dodają zabarwienia nocy i magii księżyca, 

gwiazd i wędrujących po nieboskłonie chmur, wprowadzając tematykę nokturnu. Mirt, 

nawiązując do kultury starożytnej Grecji i Rzymu, był poświęcony Afrodycie jako symbol 

odnowy i oczyszczenia, a także przyozdabiał, jako symbol szczęścia i płodności, głowy panien 

młodych.  Druga zwrotka również rozpoczyna się zawołaniem do mirtu. Od tej zwrotki wiersz 

zaczyna przedstawiać coraz bogatsze obrazy. Każdy kolejny wyraz wprowadza nowe barwy, 

nowe dźwięki, coraz bardziej błogi nastrój i uczucie szczęścia. Przywołane są obrazy turkawek 

gruchających swoim pisklętom, gnające po niebie chmury przypominających owce, które wciąż 

dążą do świecącego księżyca. Brentano sięga do twórczości ludowej, prostej kultury pasterskiej. 

Księżyc to pasterz gwiazd, natomiast chmury to owce. Zakończenie tej zwrotki jest identyczne z 

zakończeniem poprzedniej i stanowi bezpośredni zwrot do osoby, do której skierowana jest 

kołysanka, zapewniając ją o ponownym spotkaniu. Trzecia część jest najdłuższa. Rozpoczyna się 

od kontynuacji zwrotu do adresata. Zadane zostają pytania pobudzające wyobraźnię, bogate w 

onomatopeje – szumiące fontanny, cykające świerszcze…opisują tym razem nie niebo, a ziemię. 

Element oddziałujący na słuch jest wyraźnie podkreślony w utworze. Podmiot liryczny zachęca 

do przysłuchania się tym jakże mocno pobudzającym wyobraźnię dźwiękom, które są błogą 

ciszą i ponownie zachęca adresata do snu, wspominając o szczęściu, jakim jest śmierć we śnie.  

Jest ona przejściowa, o czym świadczą słowa niedługo ciebie obudzę. Śmierć jest aluzją do mitu 

o braciach bliźniaczych: Hypnosie i Tanatosie. Dalej podmiot liryczny dodaje, jakim szczęściem 

jest spać wśród chmur i pod księżycem. Mowa tu dokładnie o śpiewanej przez księżyc 

kołysance. Dalej przedstawione jest marzenie senne – lot po nieboskłonie, który odbywa się 

dzięki wzbudzeniu skrzydeł przez sen, podczas którego można zbierać gwiazdy jak kwiaty. 

Ziemia i niebo łączą się ze sobą w porządku wertykalnym. Podmiot liryczny spokojnie usypia 
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swojego przyjaciela znów, zgodnie z zakończeniem dwu poprzednich części, zapewniając, iż 

powróci. Tym razem dodaje, iż obudzi adresata, czy też wybudzi ze śmierci, co spowoduje 

uczucie szczęścia. Wiersz kończy zawołanie do mirtu oraz stwierdzenie o pewności szczęścia.  

 

4. Als mir dein Lied erklang! 

 

Wiersz ten pochodzi z pięcioaktowej tragedii Aloys und Imelde, powstałej podczas pobytu w 

Pradze w latach 1811-1812, na podstawie noweli Les Mémoires du Comte de Comminges 

autorstwa Madame de Tencin (1681-1749) oraz dramatu Le Comte de Comminge ou les Amants 

malheureux autorstwa François-Thomasa de Baculard d‘Arnauda (1718-1805). Wątek wojenny 

Powstania Kamizardów133 został dodany w wyniku inspiracji twórczością wielu ówczesnych 

Brentanie pisarzy, m.in. trylogią tragedii Isaaka Sinclaira (1775-1815) dotyczątej owego 

powstania. Aloys und Imelde mają za zadanie przedstawić rolę nienawiści i miłości w życiu, 

wątek historyczny natomiast jest drugoplanowy, lecz istotny dla kontekstu okresu powstania 

dzieła (ataki Napoelona na Europę i niemiecka wojna wyzwoleńcza).  

 Akcja dzieje się w Sewennach (Cévennes). Katolik Comminges nienawidzi ze wzajemnością 

zwolennika kamizardów – Lussana. Przyczyną owej waśni są różnice na tle religijnym oraz 

trudny charakter Comingesa. Sztuka zawiera szekspirowski wątek miłosny Romea i Julii: Aloys, 

syn Commingesa, kocha Imeldę, córkę Lussana. W tragedii przeplatają się ze sobą i gmatwają 

różne intrygi. Aloys wraca ze studiów na uniwersytecie w Ingolstadt. Udaje się do Clairvaux 

w poszukiwaniu tytułów do mienia swojej rodziny i zapoznaje się w oberży Bagnères-de-Bigorre 

z Imeldą oraz jej matką. Ich miłość i zaloty ze względu na waśń pomiędzy dwoma rodzinami są 

bardzo utrudnione. Comminges przeznacza swojego syna na ślub z Magelonką, córką hrabiego 

de Foix. W gniewie Comingo zamyka Aloysa w wieży, z której ten nie jest w stanie uciec oraz 

rozpoczyna przygotowania do ożenku syna. Potem daje synowi miecz zemsty, z którym wiąże 

się tajemnicza przepowiednia. Plany ślubne zostały pokrzyżowane przez zamaskowanych Zingę 

(siostrę Aloysa) i Othona (kuzyna Aloysa i Imeldy, z rodu Lussan). Postacie te również 

wzorowane były na kreacjach szekspirowskich z Was ihr wollt. Zinga, która kocha Aloysa, 

 
133 Powstanie kamizardów (fr. Guerre des camisards) – powstanie francuskich wyznawców kalwinizmu z górskiego 

masywu Sewennów (Cévennes) i wschodniej Langwedocji, którzy w latach 1702-1709 prowadzili powstańczą 

wojnę partyzancką przeciwko katolickim wojskom króla Francji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_kamizard%C3%B3w [data dostępu: 30.04.2020]. 
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przechodzi na stronę Magelonów, żeby mieć szanse u swojego wybranka. Równocześnie Imelde 

przymuszona jest do zaślubin z okropnym katolikiem, de Benavidesem, który potem rani ją 

mieczem. Zdecydowała się na zamążpójście tylko z tego powodu, że uwierzyła w nieprawdziwą 

informację, że jej ukochany Aloys ożenił się. Po ślubie Imeldy Aloys, nie chcąc pozostawiać 

ukochanej, przybywa do niej i postanawia ją porwać oraz spalić wszelkie dokumenty, aby 

zniszczyć źródła konfliktów. Aloys rani Benavidesa (co doprowadza później do jego śmierci), 

a ten łapiąc Aloysa zamyka go w wieży, a Imeldę więzi w ukrytych lochach, w których latami 

więził komisarza Benserade de Miraman. Plan ucieczki z Imeldą nie powiódł się. Zamek 

Benavidesa ulega zniszczeniu przez pożar wywołany przez Aloysa. Imelde wraz z resztą 

mieszkańców zamku uznano za poległą. W rzeczywistości udaje jej się uciec z Benserade de 

Miraman i schrania się, w męskim przebraniu, u Braci Niedoli w Cévennes. Aloys, który 

również zdołał uciec podziemiami z zamku, jest tam pustelnikiem. Spotyka Imeldę, lecz jej nie 

rozpoznaje. Ścigany przez swojego ojca, popełnia samobójstwo, otwierając swoje stare rany, 

przez co Imelde zabija się i pada u stóp ukochanego. Lussan i Comminges godzą się przy 

zwłokach swoich dzieci.  

Muzyka w Aloysie i Imeldzie jest niezwykle istotna. Niezależnie od tego, czy stanowi tło, czy 

też jest wysunięta na plan pierwszy, pełni funkcję spajającą kochanków ze zwaśnionych rodzin. 

Aloys jest ujęty pieśnią Imeldy na długo przed rozpoznaniem tożsamości śpiewaczki i analizuje 

jej pieśń w swojej własnej „pieśni”134: 

 

Dein Lied erklang, es war kein Ton vergebens, 

Der ganze Frühling, der von Liebe haucht, hat, als du sangest, nieder sich getaucht 

Im sehnsuchtsvollen Strone meines Lebens, 

Im Sonnenuntergang, 

Als mir dein Lied erklang!135 

 

 
134 Później zabieg „pieśni o pieśni” Brentano powtarza, gdy Imelde zostaje poinformowana przez śpiew ptaków o 

reakcji Aloysa na jej pierwszą pieśń miłosną: 

Mich lockt die Sonne und der Vögel Lied 

Ich lausche gern dem Sang, seit ihm mein Lied erklang! 
135 H.F. Fetzer, Romantic Orpheus. Profiles of Clemens Brentano, University of California Press, Berkeley, Los 

Angeles, London 1974, s. 113. 
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Wiersz dzieli się na trzy zwrotki. Każda rozpoczęta jest zawołaniem Twoja pieśń rozbrzmiała 

oraz zakończona odkąd/kiedy mi twoja pieśń rozbrzmiała (pierwsza i trzecia zwrotka) i kto tę 

pieśń rozbrzmiewa (druga zwrotka). Można go nazwać utworem autotematycznym, ponieważ 

jest to zasadniczo pieśń o pieśni. W pierwszej zwrotce podmiot liryczny zwraca uwagę na fakt, 

iż adresat nawrócił się, wykonując wspominaną pieśń. Melodia przeniknęła całe otoczenie, 

wtopiła się w naturę – przeniknęła świat od róż aż po księżyc, lecąc na skrzydłach motyla w 

czasie wiosny. Róża, która jest symbolem miłości, stała się obiektem pożądania podmiotu 

lirycznego. Zwrotka ta stanowi część opisową, w której nie jest jeszcze wyrażony stosunek 

podmiotu lirycznego do zmiany adresata. Druga zwrotka natomiast niesie element subiektywny. 

Przywołany jest obraz ptaków: słowików i łabędzi oraz ich śpiewów. Słowiki wyrażają 

dezaprobatę, a śpiew łabędzi zostaje zaburzony, a więc spokój podmiotu lirycznego jest 

zakłócony. Jak słowiki, tak i podmiot liryczny żali się otoczeniu: gwiazdom i różom i będzie to 

czynił tak długo, jak pieśń owa będzie brzmiała. W trzeciej zwrotce podmiot liryczny podkreśla 

swoje nieszczęśliwe życie i skłania się ku refleksji. W jednej chwili, kiedy tylko pieśń adresata 

rozbrzmiała, nawet wiosna pełna miłości, zwróciła się ku smutnemu życiu podmiotu lirycznego. 

Oddziaływanie pieśni sprawiło, że podmiot liryczny zaczął pojmować swoje otoczenie tętniące 

życiem jako nostalgiczne. Miłość, którą natychmiast poczuł, sprawiła mu cierpienie. Zaczął 

tęsknić i pragnąć uczucia.  

 

5. Amor 

Tekst, podobnie jak Dein Lied erklang, pochodzi z tragedii Aloys und Imelde. Wiersz 

o charakterze żartobliwym dzieli się na trzy zwrotki i łączy poprzez ogień, żar i płomień 

konwencje kultury pasterskiej i mitologii (postaci Amora i Pasterki). Akcja dzieje się przy 

ognisku, gdzie dokazuje mały, niewidomy Amor, przypominający barokowego putto (małe 

dziecko ze skrzydełkami), który nie operuje jednak łukiem i strzałą, lecz płomień miłości 

przenosi sobą. Pierwsza zwrotka opisuje postawę Amora – bezczelnego i lekkomyślnego. 

Radość sprawiało mu trzepotanie skrzydłami w ogniu. Druga zwrotka opowiada o tarapatach, 

w które wpadło dziecko Amor przez swoje nierozsądne zachowanie. Skrzydła zapaliły się, Amor 

zaczyna biegać, krzycząc w głos i płacząc. Z pomocą pojawia się Pasterka, na której kolana 

ucieka Amor. W trzeciej zwrotce okazuje się, że Pasterka, równie nieroztropna, zaczyna darzyć 
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uczuciem Amora. Podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do Pasterki z ostrzeżeniem przed 

„hultajem”, który pod postacią słodkiego dziecka Amora się zamaskował i pragnie wykorzystać 

jej dobroć. Jest to sprzeczność, ponieważ ciało dziecka kojarzy się z niewinnością. Owo dziecko 

jednak przyjmuje postawę dorosłego człowieka z niecnymi zamiarami. Wiersz kończy się 

zwrotem do Amora: Trzepocz, śmiej się, cwane dziecko. Zapalenie się skrzydełek może być 

rozumiane jako chytry plan na dotarcie do Pasterki. Tekst jest przenośnią i zawiera ukryty morał. 

Jest ostrzeżeniem dla młodych dziewczyn przed lekkomyślnymi chłopcami, którzy sprawiają 

problemy.  

 

6. Lied der Frauen, wenn die Männer im Kriege sind 

Wiersz jest fragmentem śpiewogry136 i dramatu alegorycznego Viktoria und ihre Geschwister 

mit klingenden Fahnen und brennender Lunge powstałej na potrzeby Theater an der Wien na 14 

dni po bitwie w Lipsku w 1813 r.137 Teatr wiedeński odrzucił sztukę z uwagi na cenzurę. 

Krytycy ocenili sztukę bardzo negatywnie, jako uwłaczającą niemieckiej literaturze wojennej, 

zbyt długą i z niezrozumiałymi alegoriami. Viktoria została opublikowana dopiero w 1817 r. 

w Berlinie. Podstawą napisania dzieła było zainteresowanie sztuką Heinricha Schmidta 

Österreichischen Feldlager oraz mitologia grecka i twórczość Hezjoda (VII w. p.n.e.).  

Anne Viktoria, służąca markietantki Lisette Tambourbattant, była znaleziona jako niemowlę 

i wychowana jako córka szlachcica Curtiusa de Siegena i jego żony Glorii. Kocha młodego 

wolontariusza Jegrów Lützowów, Siegmutha (jego imię oznacza „zwycięstwo”), który oficjalnie 

jest jej bratem, podobnie jak: Siegwalt (pruski ochotnik), Eiferried (austriacki strażnik 

graniczny)138. Dopiero pod koniec ostatniego aktu Anne może poślubić Siegmutha, gdy 

tajemnica jej narodzin zostaje wyjaśniona. Przed tym jednak przedstawionych jest wiele intryg. 

Markietantka traci syna, który odnajduje się jako uczeń kotlarz i komediant wojskowy. 

Zatrzymuje się on u Emmy Graissed’oie, która jest mężczyzną w przebraniu kobiety 

i porywaczem syna markietantki. Sztuka obfituje w zagmatwane wątki (związane również 

 
136 Dietmar Pravida w swej książce Brentano in Wien próbując określić gatunek Viktorii nazywa ją: Liedspiel 

(pieśniogrą) z uwagi na ilość występujących pieśni.  
137 Inne źródła podają, że dzieło powstało pomiędzy bitwą pod Kulm (30.08.1813) a bitwą narodów (19.10.1813). 

Sam Brentano wspomina w liście do Arnima, iż pisał nieprzerwanie przez czternaście dni, w innym liście natomiast 

wspomina o czterech tygodniach pracy.  
138 Postaci funkcjonują również jako pesonifikacje Kratosa, Bii, Zelosa oraz Nike. 
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z innymi postaciami: zranionymi żołnierzami, dyrektorem szkoły, Lippelem), sceny 

przepełnione aluzjami politycznymi oraz pieśni. W większości są to pieśni o tematyce 

patriotycznej. Curtis umiera podczas opuszczania flag przez Dziewicę Orleańską na jednej 

z armat, co wprowdza element tragedii.  

Pieśń znajduje się w II akcie. Wykonują ją dziewczęta, które przyszły do Anne z koszami 

pełnymi lnu i harfą. Wiersz składa się z sześciu zwrotek, z których pierwsze cztery przedstawiają 

obraz czterech żon: szyperowej, owczarzowej, żony górnika i żony żołnierza, w trwodze 

czekających na powrót swych mężów z pola bitwy. Ich tożsamość jest nieznana. Każda kobieta 

bardzo przeżywa fakt, iż jej mąż może w każdym momencie zginąć i silnie odczuwa każde 

niebezpieczeństwo. Podkreślony tym samym zostaje pozorny kontrast pomiędzy sytuacją kobiet 

i mężczyzn – one znajdują się bezpiecznie w domu, lecz emocjonalnie są pod ogromną presją. 

Podmiot liryczny opisuje to, patrząc z boku. Pierwsza żona zajmuje się robieniem na drutach, 

podczas gdy jej mąż płynie na statku podczas groźnej burzy. Każdy odgłos hucznych fal 

przyprawia ją o dramatyczne myśli, jakoby statek z jej mężem miał się rozbić i mąż miał już nie 

powrócić. Druga żona owczarza zajmuje się przędzą. Każdy odgłos głośnych piorunów wprawia 

ją w troski, że jej mąż nie wróci z frontu. Jako trzecia jest przedstawiona żona górnika, który 

pracuje pod ziemią. Po każdym odgłosie prac górniczych obawia się, iż szyb zawali się, a jej 

mąż zginie. Ostatnią przedstawioną kobietą jest żona żołnierza, która może nasłuchiwać 

odgłosów wojny docierających z pomiędzy gór. Także ją dręczą myśli o śmierci męża, którego 

nazywa bohaterem. W sercu szyperowej szaleje sztorm niepokoju, owczarzowa przeżywa burzę 

lęku, żoną górnika wstrząsają obawy, a żona żołnierza toczy bitwę z trwogą. Elementem 

jednoczącym kobiety jest strach.  

Piąta i szósta zwrotka, w sztuce Viktoria śpiewana przez Anne solo, niosą rozluźnienie 

napięcia – ogromna burza ustępuje, a z zanikającego huku broni wynurzają się słodkie dźwięki 

zwycięskiej pieśni skowronków. Lęki zdają się być bezpodstawne, a to, co negatywne, odchodzi 

w dal. Słońce zaczyna ogrzewać ziemię, a wygrany przywódca zostaje przystrojony wieńcem 

laurowym. Zaprezentowany jest zatem problem cykliczności życia, którego nieodłącznymi 

elementami są cierpienie, niebezpieczeństwo, śmierć oraz radość, pokój i poczucie zwycięstwa. 

Owe aspekty symbolizują rośliny – cyprys (żałoba, wieczna pamięć) i laur (zwycięstwo 

i wieczna chwała). Mowa jest też o Bogu (Pan), który wszystko daje i ma prawo to odebrać. Ma 
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być chwalony za sprawiedliwość. Pieśń kończą wezwania uwielbienia dla Boga – Pochwalone 

bądź imię Pana.  

 

3. Kronika wydarzeń związanych z pieśniami Richarda Straussa 

Brentano Lieder op. 68139 

 

1918  04.02  zakończenie pisania Als mir dein Lied erklang      Monachium 

06.02 zakończenie pisania Ich wollt‘ ein Sträusslein binden    Monachium 

09.02  zakończenie pisania  Säus’le, liebe Myrthe!      Monachium 

17.02  zakończenie pisania  An die Nacht         Monachium 

21.02  zakończenie pisania Amor            Monachium 

06.03  praca nad Lied der Frauen           Berlin 

13.05  Kompozytor wysyła Lied der Frauen         Monachium 

(nisko w tonacji as-moll) do Adolfa Fürstnera, u którego 

chce je wydać, zamiast, jak był do tego zobowiązany 

u Bott and Bock 

12.10  być może prawykonanie op. 68 podczas Liederabendu  Wiedeń 

Fritz Steiner   

 

1919       30.05 prapremierowe wykonanie pięciu pieśni op. 68     Berlin 

w Singakademie w Berlinie jako część pierwszego festiwalu 

Tonkünstlerfest we współpracy z Allgemeiner Deutscher 

Musikverein; Brigit Engel – sopran, Georg Schumann – fortepian;  

pieśń nr 6 prawdopodobnie nie została zaprezentowana  

z uwagi na swoją tematykę i fakt, iż termin premiery był  

zbyt bliski zakończeniu I Wojny Światowej 

 

 

1920  29.09  Prapremiera pieśni Lied der Frauen        Dresden 

 

 
139 Na podstawie: F. Trenner, Richard Strauss. Chronik zu Leben und Werk, Wien 2003. 
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1933  07.06  praca nad orkiestracją Befreit oraz Lied der Frauen   Garmisch 

22.09  Lied der Frauen zorkiestrowane          Bad Wiessee 

13.10  Strauss dyryguje koncertem z Berliner Philharmoniker;  Berlin 

w programie: Don Quixote, prapremiera czterech  

nowozintrumentowanych pieśni z V. Ursuleac  

oraz Heldenleben 

 

1934  02.11  Strauss dyryguje koncertem w Staatsoper; w programie:  Berlin 

Symfonia Jowiszowa Mozarta, 4 Brentano Lieder 

z V. Ursuleac, 

Symfonia Domestica 

 

1940  03.07  Amor zorkiestrowany              Garmisch 

06.07  Ich wollt‘ ein Sträusslein binden zorkiestrowane    Garmisch 

22.07  Als mir dein Lied erklang zorkiestrowane      Garmisch 

27.07  An die Nacht zorkiestrowane           Garmisch 

02.08  Säus’le, liebe Myrthe! zorkiestrowane        Garmisch 

 

1941  09.02  prapremiera zorkiestrowanego op. 68;        Düsseldorf 

                 Erna Schlüter140 – sopran, Hugo Balzer - dyrygent 

 

 

 

 
140 Erna Schlüter (1904-69) – niemecka śpiewaczka; jako osiemnastolatka rozpoczęła karierę jako alt, następnie 

rozszerzając repertuar o partie mezzosopranowe, aby w czasie dojrzałej kariery wykonywać dramantyczne partie 

sopranowe; jedna z wiodących śpiewaczek wagnerowskich i straussowskich; w czasie prapremiery op. 68 w 1941 r. 

była etatową śpiewaczką w Düsseldorfie, wykonując role takie jak: Senta (Latający Holender), Donna Anna (Don 

Giovanni). Inne wykonywane role to m.in.: Richard Wagner – Der Ring des Nibelungen – Brünnhilde; Richard 

Strauss – Elektra – Elektra; Richard Strauss – Der Rosenkavalier – Marschallin; Giuseppe Verdi – Il Trovatore – 

Azucena (debiut sceniczny); Daniel Auber – Fra Diavolo – Pamela; Giacomo Puccini – Madama Butterfly – Suzuki. 

 


