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Agnieszka Kościelak-Nadolska      Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

Życie i twórczość SergiuSzA BortKiewiczA (1877–1952),  
cz. ii – tyPoLogiA utworów iNSPirowANycH tAŃceM1

Twórczość Sergiusza Bortkiewicza, mimo że nie należy do największych i najbogatszych  
w historii muzyki, jest twórczością zróżnicowaną. Jej główny trzon stanowią utwory 
fortepianowe, których próbę typologii podjęto w jednej z prac magisterskich 2. Wówczas 
wyodrębniono takie kryteria, jak skład wykonawczy, przeznaczenie utworów oraz obecność 
stylizacji muzyki ludowej. Spoglądając zaś na całą spuściznę kompozytorską artysty, na 
którą składają się także opera, symfonie, koncerty instrumentalne, suity orkiestrowe i for-
tepianowe, pieśni, utwory kameralne oraz miniatury fortepianowe, należałoby rozważyć 
możliwość poszerzenia tej typologii. Oprócz różnorodności gatunkowej za kryteria można 
obrać skład wykonawczy czy też przeznaczenie utworów. Być może warto pokusić się 
także o wyodrębnienie dzieł zawierających pierwiastek programowy czy ilustracyjny.  
W przytaczanych pracach uwzględniono także problematykę dotyczącą inspiracji twórczoś-
cią innych kompozytorów, widoczną w wielu utworach Bortkiewicza3. Analizując jednak 
cały jego dorobek, wyraźnie zauważamy jeszcze inne wspólne źródło – inspirację tańcem. 
Świadczy o tym predylekcja kompozytora do tworzenia gatunków tanecznych, stylizacji  
oraz wykorzystywania w utworach pewnych elementów tanecznych. Stąd też pojawiła się 
potrzeba wyodrębnienia kolejnego kryterium typologizującego, jakim jest zakres inspiracji 
tańcem. Należy jednak zaznaczyć, że wyszczególnione poniżej obszary zostały wskazane na 
podstawie analiz nie wszystkich, lecz jedynie dostępnych dziś utworów. Z powodu utraty  
na przestrzeni lat wielu partytur (głównie w wyniku działań wojennych i rewolucji), nieste-
ty niemożliwe jest już prześledzenie i przeanalizowanie całej spuścizny kompozytorskiej 
Bortkiewicza.  

Ważnym kryterium typologizującym jest zakres oddziaływania idiomu tanecznego. Może 
ono bowiem dotyczyć całego cyklu czy zbioru – wówczas mówi się o oddziaływaniu na całe 
dzieło (np. Russische Tänze op. 18 czy Russische Weisen und Tänze op. 31) – może ograniczać się 
także do jednej z części większej formy, cyklu lub zbioru, czy nawet jedynie do jego fragmen-
tu. Dlatego też dla pełniejszego zobrazowania problemu w takich przypadkach poszczegól- 
ne miniatury i części danej kompozycji będą omawiane osobno. Przemawia za tym również 
fakt, że cechą charakterystyczną twórczości tego artysty jest łączenie utworów w cykle, 
które jednak nie zawsze stanowią integralną całość. Często zdają się być po prostu osobnymi 

1 Niniejszy artykuł jest kolejnym tekstem poświęconym osobie i twórczości Sergiusza Bortkiewicza powstałym 
na podstawie pracy doktorskiej Idiom taneczny w twórczości Sergiusza Bortkiewicza obronionej w 2015 roku.
2 A. Nadolska, Stylistyka i konteksty twórczości fortepianowej Sergiusza Bortkiewicza, praca magisterska,  
AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, nakład własny, Łódź 2008.
3 Niniejszą problematykę omówiono w pracach: A. Nadolska, Stylistyka i konteksty twórczości fortepianowej 
Sergiusza Bortkiewicza, dz. cyt.; A. Nadolska, Tradycje romantyczne Piotra Czajkowskiego i Sergiusza Rachmani-
nowa w I Koncercie fortepianowym B-dur op. 16 Sergiusza Bortkiewicza, praca dyplomowa, AM im. G. i K. Bace-
wiczów w Łodzi, nakład własny, Łódź 2009. 
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miniaturami złączonymi w zbiór o nazwie Morceaux (utwory). W większości przypadków 
poszczególne części nie zdradzają cech spójności, a ich obecność w jednym zbiorze jest raczej 
wynikiem porządkowania materiału kompozytorskiego w ramach tego samego opusu. 

Sytuacja ta nie dotyczy suit ani większych form instrumentalnych. Często bowiem w kon-
certach, sonatach czy symfoniach Bortkiewicza można zaobserwować oddziaływanie „tańca” 
na dany fragment utworu. Jednoznaczne zaklasyfikowanie takich przykładów jest więc nie-
możliwe. Nie można przecież mówić tu o oddziaływaniu na całe dzieło, nie powinno się także  
omawiać jego części jako osobnej i wyjętej z kontekstu całego utworu, zwłaszcza że i tu 
taniec nie oddziałuje nigdy na całą część, a jedynie na jej odcinek. W takich przypadkach  
w niniejszej pracy wpływ i zakres inspiracji gatunkami i formami tanecznymi będzie określa-
ny w odniesieniu do konkretnego fragmentu, zaś cała kompozycja będzie klasyfikowana  
ze względu na rolę i oddziaływanie, jaką taniec pełni w utworze. 

Zdarza się także, że w jednym zbiorze widoczne są różne źródła inspiracji tańcem. 
Obserwuje się to zwłaszcza wtedy, gdy poszczególne miniatury posiadają inny względem 
siebie typ stylizacji tanecznej lub też zawierają tańce z różnych regionów geograficznych.  
Taka sytuacja dotyczy także suit, które należałoby rozpatrywać jako integralne utwory.  
Ze względu jednak na dużą różnorodność tych nawiązań i ich realizacji przez kompozytora 
warto także w takich przypadkach omawiać poszczególne miniatury osobno.  

Stylizacje

Stylizacje to grupa utworów wyraźnie wyróżniająca się w twórczości Bortkiewicza. Są to 
„wykorzystane przez kompozytora we własnym utworze pewne środki kompozytorskie 
charakterystyczne dla stylu innej epoki, środowiska czy też indywidualnego stylu innego 
kompozytora”4. Analiza dorobku kompozytorskiego artysty wykazała obecność różnorodnych 
stylizacji tanecznych. Większość z nich swój „rodowód” zawdzięcza muzyce ludowej, inne  
zaś są opracowaniem popularnych i zuniwersalizowanych w tamtym czasie „tańców salono-
wych” (utworów tanecznych, które wywodziły się z konkretnych regionów, lecz w związku 
z dużą popularnością gościły praktycznie na terenie całej Europy, przez co przyjmowały 
wielorakie formy 5). Do kolejnych grup należą natomiast stylizacje odwołujące się do tańców 
dawnych i orientalnych.  

Obecność stylizacji w danej kompozycji Bortkiewicza jest stosunkowo łatwa do zauważe-
nia. Bardzo często wskazuje ją sam tytuł utworu. Istnieją jednak dzieła (dotyczy to zwłasz- 
cza form wieloczęściowych), które swą nazwą nie zdradzają zawartych w nich stylizacji.  
Dlatego też kompozycje wykorzystujące opracowania tańców podzielono tu na dwie grupy. 
Pierwszą z nich stanowią stylizacje określone przez kompozytora w tytule, drugą zaś utwory, 
które mimo że nie zostały nazwane jak taniec, są jednak jego stylizacją. 

4 A. Chodkowski (red.), Stylizacja,  hasło w: Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1995, s. 855.
5 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, t. 2, Kraków 1987, s. 264.
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Stylizacje określone przez kompozytora w tytule

Pierwszą grupę utworów będących przykładem stylizacji tanecznych stanowią dzieła zain-
spirowane różnorodnymi tańcami: narodowymi, ludowymi (w tym również  i orientalnymi), 
tańcami z dawnych epok i salonowymi, których najbardziej typowym przykładem jest walc.  
Stylizacje te odnaleźć można zarówno w zbiorach, jak i suitach. Rzadko kiedy Bortkiewicz 
umieszcza w jednym cyklu tańce z tego samego zakresu. Najczęściej łączy on i przeplata 
utwory będące przykładami stylizacji ludowych z tańcami dawnymi i salonowymi. Jeśli 
zatem za kategorię typologizującą obierze się genezę czy też pochodzenie omawianych 
tańców, nie można będzie jednoznacznie zakwalifikować danego zbioru do konkretnej grupy.  
Warto jednak wyodrębnić zarówno te kompozycje, w których taniec stał się determinan-
tą całego utworu, jak i zbiory i cykle, które zawierają tylko jeden przykład stylizacji,  
lub też – w stosunku do ilości części – bardzo niewielką ich liczbę. W drugiej grupie znajdą 
się więc utwory, w których stylizacja taneczna jest jedynie jednym z elementów, nie mają- 
cym znacznego wpływu na cały przebieg lub kształt dzieła.  

Kompozycje zdeterminowane przez „taniec”, czyli te, które w całości składają się ze sty-
lizacji tanecznych to: fortepianowe 3 Morceaux op. 12, wśród których występują mazurek, 
gawot i polonez, zbiory Troi valses op. 27 oraz uznany za zaginiony Mazurkas op. 646.  
Do tej grupy należą również kompozycje Russische Tänze op. 18 (na orkiestrę lub na duet 
fortepianowy) oraz Russische Weisen und Tänze op. 31 (na fortepian na 4 ręce), w których 
stylizacje taneczne stały się podstawą konstrukcji całego utworu. Mimo że dzieła te swoją 
nazwą nie zdradzają nawiązania do konkretnych tańców, można być pewnym ich obecności. 
Ponadto w kompozycjach tych można wręcz doszukać się oryginalnych melodii rosyjskich, 
które Bortkiewicz zaczerpnął najprawdopodobniej z muzyki ludowej 7. Jednym z klarownych 
przykładów jest opracowanie znanej pieśni Kalinka (którą w XIX wieku rozpowszechnił  
Iwan Łarionow 8), jakie odnaleźć można w szóstej części Russische Weisen und Tänze op. 31. 

6 W. Kalkman, Sergei Bortkiewicz 1877–1952, his life and works, [online] www.bortkiewicz.com [dostęp: 
10.10.2015].
7 Powyższą problematykę poruszono w pracy magisterskiej: A. Nadolska, Stylistyka i konteksty twórczości 
fortepianowej Sergiusza Bortkiewicza, dz. cyt., s. 32.
8 Kalinka, [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/Kalinka [dostęp: 04.11.2013].
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Przykład 1. S. Bortkiewicz - Russische Weisen und Tänze op. 31, nr 6, Primo, t. 6–20

Do powyższej grupy zaliczyć można również 3 Morceaux op. 25 na wiolonczelę i fortepian, 
w którym oprócz nietanecznego utworu Romance obecne są gawot i walc, oraz Suita op. 41 
na wiolonczelę solo, składająca się z części: Preludium, Rusicaia I, Walzer, Tango, Rusicaia II. 
Niestety partytura tej kompozycji uznana jest za zaginioną, co uniemożliwia analizę utworu. 
Biorąc pod uwagę tytuły poszczególnych części, można jednak zaryzykować stwierdzenie, 
że ta suita, rozpoczynająca się nietanecznym preludium, obok walca i tanga zawiera także 
stylizacje na ludowe melodie i tańce rosyjskie (Rusicaia). Z tego względu postanowiono 
zaliczyć także i to dzieło do omawianej grupy utworów. Podobna sytuacja zaistniała w suicie 
Tausend und eine Nacht op. 37. W tytułach niektórych jej części obecna jest informacja  
o wykorzystanym tańcu – Tanz der jungen Mädchen, Orientalischer Tanz, Tanz der Trauer oraz 
Tanz der drei Schwestern – Bortkiewicz jednak również i tu nie zdradza, do jakich tańców 
nawiązuje. Aby oddać ich orientalny charakter, wykorzystuje specyficzne zwroty melodycz- 
ne, schematy rytmiczne i harmoniczne. Niektóre z nich zdają się być autentyczne.  Nie można 
tego wykluczyć, wziąwszy pod uwagę, że kompozytor dwukrotnie przez dłuższy czas 
przebywał na „bliskim wschodzie” 9 i z pewnością miał sposobność zapoznać się z tamtejszą 
muzyką. Jedyną doprecyzowaną przez kompozytora wskazówką jest tytuł Bacchanale  
(nazwa uroczystości wywodzących się ze starożytnej Grecji, odprawianych na cześć bożka  
wina Dionizosa10, których nieodłącznym elementem był taniec). Suita ta, oprócz wspo-
mnianych pięciu tańców, posiada także pięć części nie wykazujących cech taneczności. 
Ich obecność w suicie nie jest jednak niczym niezwykłym. Niemal od początku istnienia 
gatunku cykl ten łączył zarówno części taneczne, jak i nietaneczne11. Ich liczba w omawia- 
nej kompozycji jest proporcjonalna do obecnych w dziele „tańców”, zatem suitę tę zaliczono  
do kategorii utworów, w których stylizacje odgrywają rolę dominującą. 

9 S. Bortkiewicz, Erinnerungen, „Musik des Ostens” 1971, nr 6, s. 136–169.
10 L. Zganiacz-Mazur, Tańce, Warszawa 2004, s. 29. 
11 A. Stankiewicz, Suita, hasło w: Encyklopedia Muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 856–858.
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Kolejną grupę stanowią kompozycje i zbiory, w których dana stylizacja taneczna pełni 
funkcję raczej marginalną. Najczęściej występuje jako jedna z miniatur zbioru lub jako jedna 
z części większego dzieła. Tytuł wskazuje jednoznacznie, jaki taniec został przytoczony 
przez kompozytora, lecz jego obecność nie ma bezpośredniego wpływu na całokształt dzieła. 
Należałoby więc uznać go za element epizodyczny, nie wpływający w znaczący sposób na for-
mę całej kompozycji.   

Do tej grupy utworów możemy zaliczyć przede wszystkim zbiory miniatur, głównie  
na fortepian solo. Są to: 4 Morceaux op. 3 (cz. III Gavotte-caprice – gawot), 3 Morceaux op. 6  
(cz. II Valse triste – walc), 2 Morceaux op. 7 (cz. II Menuet-phantaisie – menuet), 4 Morceaux 
op. 10 (cz. II Mazurka – mazurek) oraz 3 Morceaux op. 24 (cz. II Valse grotesque – walc).  
Do grupy tej należałoby włączyć także uznaną za zaginioną Transkrypcję Menueta J. Haydna, 
rozpisaną przez Bortkiewicza na dwa fortepiany. Widać zatem, że kompozytor nie ogranicza  
się w stylizacjach do jednego rodzaju tańców. W jego zbiorach obecne są bowiem zarówno 
ludowy mazurek, menuet i gawot, zaliczane do tańców epok dawnych, jak i salonowe walce. 

Utwory nie określone w tytule jako taniec, lecz będące stylizacją 

Zdecydowanie większą i ciekawszą grupę kompozycji stanowią utwory, które noszą 
wyraźne znamiona stylizacji. Jakkolwiek owa stylizacja nie jest jednoznacznie określona 
w tytule dzieła, to jednak wskazują na nią charakterystyczne zwroty melodyczne, 
grupy i schematy rytmiczne, ekspresja, niejednokrotnie także faktura, agogika czy inne 
elementy dzieła muzycznego. Ze względu na fakt, że przez cały czas mamy do czynienia  
ze stylizacją – a więc nie z wiernym przedstawieniem danego tańca, lecz jego opracowaniem 
– a także mając na uwadze to, że pewne tańce posiadają zbieżne cechy, nie zawsze możliwe 
jest tu precyzyjne wskazanie, jakiego tańca dotyczy ta czy inna stylizacja. W takim przypad- 
ku podjęta zostanie próba określenia jej genezy tanecznej z ewentualnym zawężeniem 
możliwości odniesień do jakiegoś tańca lub grupy tańców, na przykład charakterystycznych 
dla danego regionu, a wykazujących wspólne sobie cechy. Utwory te warto podzielić na kom-
pozycje w całości zdeterminowane przez taniec, jak również takie, w których obecna styli-
zacja jest jedynie jednym z elementów składających się na ogólną formę i kształt dzieła.

Przykładami kompozycji, w których stylizacje taneczne – mimo że nie wskazane w tytu-
le dzieła – odgrywają ważną rolę, są suity Der kleine Wanderer op. 39 oraz Marionettes  
op. 54 na fortepian solo. W kompozycjach tych dość licznie występują różnorodne stylizacje 
zarówno tańców ludowych (np. w Der kleine Wanderer mazurek w części In Polen, ecossaise 
w miniaturze Anglia, habanera w Marionettes w miniaturze Zigeuner), dawnych (menuet  
w utworze Marquise w Marionettes), jak i salonowych (walce w An der Donau i Neapel w sui- 
cie Der kleine Wanderer). 

Interesujący jest także cykl Im 3/4 Takt op. 48 na fortepian solo. Jego tytuł nie zdradza 
faktu, że każda z miniatur składająca się na tę kompozycję jest przykładem stylizacji, sugeruje 
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jedynie trójdzielne metrum. Występuje tu jednak stylizacja walca oraz tańców ludowych, 
wykazujących między innymi pewne cechy oberka.  

Dziełem, które kryje w sobie różnorodne stylizacje, jest także Russian Rhapsody op. 45, 
utwór napisany w dwóch wersjach: na fortepian z orkiestrą oraz na duet fortepianowy.  
Jego tytuł raczej nie sugeruje powiązania z tańcami. Rapsodia jest przecież uważana za  
utwór o stosunkowo swobodnej, nieustalonej formie, opartej na pracy tematycznej12. 
Kształt i ewentualna geneza tematów jest więc jedynie zależna od inwencji ich twórcy.  
W Rapsodii Rosyjskiej Bortkiewicz skonstruował niemalże wszystkie tematy w duchu muzyki  
ludowej. Niejednokrotnie wykazują one także taneczne cechy. Ze względu na fakt, że kom- 
pozycja ta – jak sama nazwa wskazuje – ma budowę dość swobodną, a jej tematy poddane 
są różnorodnym modyfikacjom, niemożliwe jest precyzyjne stwierdzenie, do jakich melodii 
czy też tańców nawiązuje tu Bortkiewicz, zwłaszcza że trudno jednoznacznie ustalić, czy 
są to wierne cytaty czy też stylizacje. Warto jednak podkreślić ich obecność i wartość  
w omawianej rapsodii. 

Utworem, który także wykazuje znaczące powiązanie z tańcem, jest kompozycja na orkies-
trę zatytułowana Adria – Yugoslav Suite op. 58. Dzieło to, mimo że gatunkowo określone jako 
suita, posiada mniej części tanecznych niż nietanecznych. Co ciekawe, tytuły poszczególnych 
części raczej nie zdradzają zawartej w nich stylizacji. Jedynie nazwa drugiej części – Dorftanz, 
może sugerować obecność stylizacji tańca ludowego. Nie można tego jednak powiedzieć  
o tytule An der Donau, który jest z kolei stylizacją walca. 

W twórczości Bortkiewicza wskażemy również cykle i zbiory, w których jedynie pojedyn-
cze utwory są stylizacjami tanecznymi. Tytuły zarówno cyklu, jak i poszczególnych miniatur 
nie wskazują jednak na powiązanie z tańcem. Tego rodzaju przykłady można odnaleźć, 
analizując fortepianowe Preludia op. 13 (trzeci utwór to walc), From Andersen’s Fairy  
Tales op. 30 (The Hardy Tin Soldier przedstawiony tu został za pośrednictwem marsza –  
utworu o genezie tanecznej, w którym rytm, tak jak w tańcach, jest czynnikiem formo-
twórczym13, zaś Little Ida’s Flowers to stylizowany walc), cykl Ein Roman op. 35 (w części  
Auf dem Ball kompozytor umieścił mazurek) czy Preludia op. 66 (pierwsze z nich jest 
barkarolą – utworem wywodzącym się z tradycji tanecznej14). Interesującym przykładem  
jest także czwarta kompozycja wchodząca w skład Morceaux op. 65, nazwana przez Bortkie- 
wicza Capriccio alla polacca. Tytuł ten niejednoznacznie wskazuje na obecne powiązania  
z tańcem, bowiem słowo „polacca”, najczęściej tłumaczone jako „polski” lub „polskie”, ko-
jarzone jest również z konkretnym tańcem – polonezem. Interesujące w niniejszym przy- 
kładzie jest również zastosowanie nietypowej stylizacji: w miniaturze obok metrum,  
charakteru, faktury i rytmiki poloneza umieścił Bortkiewicz rytmy synkopowane charak-
terystyczne między innymi dla krakowiaka. 

12 A. Chodkowski (red.), Rapsodia, hasło w: Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1995, s. 740–741.
13 J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, dz. cyt., s. 288.
14 D. Wójcik, ABC Form muzycznych, Kraków 1997, s. 60.
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Przykład 2a. S. Bortkiewicz – 4 Morceaux op. 65, Capriccio alla polacca, t. 1–8

Przykład 2b. S. Bortkiewicz – 4 Morceaux op. 65, Capriccio alla polacca, t. 18–24
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Wśród kompozycji Bortkiewicza znajdują się jeszcze trzy interesujące przykłady. Co cie-
kawe, wszystkie są suitami: Suita op. 63 na skrzypce z fortepianem, Österreiche Suite op. 51  
na orkiestrę smyczkową oraz Kindheit op. 39 na fortepian solo. W utworach tych twórca 
również umieścił stylizacje różnorodnych tańców. Jedne z nich są stosunkowo proste do  
zauważenia dzięki sugestii zawartej w tytule poszczególnych części suity, zaś obecność 
innych może wykazać jedynie analiza. W Kindheit obok Katienka & Liubotschka, Polka  
(polka), Quadrille (kadryl), Mazurka (mazurek) obecny jest także marsz w części Die Gäste 
kommen. W Suicie austriackiej po części Wiener Walzer (walc) w Im Wurstelprater daje się 
słyszeć stylizowaną polkę15. Czteroczęściowa Suita na skrzypce i fortepian oprócz części nie-
tanecznych Albumblatt oraz Méditation zawiera utwory Walzer (walc) oraz España, w któ- 
rej Bortkiewicz najprawdopodobniej stylizuje hiszpańską malaguenę. 

* * *

Widać zatem, że Bortkiewicz, mimo iż często korzysta ze stylizacji tanecznych, umieszcza  
je w swoich kompozycjach w dość nietypowy sposób. Stylizacje te obecne są nie tylko w suitach, 
lecz także w zbiorach miniatur, a nawet w preludiach, utworach rzadko kojarzonych z gatun-
kami czy formami tanecznymi. Świadczy to niewątpliwie o jego inwencji twórczej i artystycz-
nym podejściu do konstruowania utworów. Różnorodność stylizacji oraz ich zastosowanie 
dowodzą, że zainteresowanie tańcem tkwi bardzo głęboko w naturze tego twórcy, a ich  
ilość potwierdza, że to właśnie taniec stanowi jedną z głównych inspiracji muzycznych 
Bortkiewicza. 

Inspiracje elementem tanecznym

W twórczości Sergiusza Bortkiewicza oprócz utworów przejawiających wyraźne znamiona 
i cechy stylizacji tanecznych dają się również zauważyć kompozycje, które mimo iż nie są 
stylizacjami, wykazują także silne powiązanie z tańcem. Są to utwory, które w większym 
lub mniejszym stopniu zostały nim zainspirowane, jednakże jego obecność objawia się  
w sposób niejednorodny. Pierwszą, podstawową cechą wyróżniającą omawiane tu dzieła 
jest fakt, że w każdym z nich inspiracja ta przejawia się jedynie chwilowo i nie ogarnia 
swym zasięgiem całego utworu, ani nawet jego części. Może ona jednak obejmować za-
równo krótki motyw, jak i stanowić materiał dźwiękowy jednego z tematów. Wówczas taki 
odcinek, odseparowany od całości, mógłby być postrzegany jako stylizacja tańca. Ze wzglę-
du jednak na fakt, że jest on elementem większej całości kompozycji, a nie samodzielną 
jej częścią, przykładów tych nie wpisano do grupy utworów będących stylizacją. Warto 
także podkreślić, że poniżej omówione zostaną jedynie te utwory, w których obecność 
inspiracji tanecznej jest chwilowa i epizodyczna. Nie opisano tu podstawowych zagadnień  
 
15 Obecność tego tańca zauważyła także Ria Feldmann. Por. R. Feldmann, Musikwissenschaftliche Anmerkun-
gen zu Sergei Bortkiewicz, ‚‘‘Musik des Ostens“ 1971, nr 6, s. 170–171.
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związanych z przejawem stylizacji w dziele muzycznym i samej stylizacji sensu stricto,  
lecz wskazano jedynie jej fragmentaryczne przejawy na gruncie różnych elementów dzie-
ła muzycznego. W związku z wysoce specyficznym charakterem przytaczanych przykładów 
przyjęto także założenie, że nie będzie tu mowy o inspiracji tańcem jako takim, lecz jedy- 
nie elementem tanecznym. Pojęcie to zdaje się być adekwatne również ze względu na fakt,  
że w analizowanych utworach nie zawsze inspiracja ta przekłada się na wszystkie elementy 
dzieła muzycznego. Zdarza się, że ów element taneczny dotyczy jedynie niektórych sfer kon-
strukcji muzycznej, na przykład melodyki i rytmiki, lub też rytmiki i faktury. Z tego rodzaju 
sytuacją można spotkać się przede wszystkim w większych formach instrumentalnych, takich 
jak koncerty, sonaty, symfonie. Nie są to jednak jedyne tego typu przykłady. Inspiracje elemen-
tem tanecznym zaobserwowano również w dwóch cyklach fortepianowych (Impressions op. 4,  
Aus Meiner Kindheit op. 14), uwerturze (Ouverture to a Fairytale Opera op. 53) oraz cyklu  
pieśni (7 Gedichte von P. Verlaine op. 23). Dla dokładniejszego zobrazowania owych inspira-
cji zostaną one przybliżone w odniesieniu do czterech elementów dzieła: melodyki, rytmiki, 
modalności i faktury. Ze względu na stosunkowo różnorodne podejście twórcy do wyko-
rzystywania danego elementu tanecznego niejednokrotnie trudno jest sprecyzować, do jakie-
go konkretnego tańca odnosi się dany fragment. Dlatego też w niniejszej pracy w utworach, 
gdzie możliwa była ich klarowna identyfikacja, zostały one wyraźnie wskazane. W pozosta-
łych przypadkach sugeruje się tu jedynie obecność nawiązania do tańca lub ewentualnie  
grupy tańców, którymi zainspirował się kompozytor. 
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Melodyczne

Niełatwo jednoznacznie scharakteryzować melodykę w utworach Bortkiewicza. Niewąt-
pliwie jest to jeden z ważniejszych elementów dzieła muzycznego dla jego warsztatu 
kompozytorskiego. W wielu przypadkach można nawet stwierdzić, że jest elementem 
dominującym. Bortkiewicz bowiem w swojej twórczości niejednokrotnie wzorował się na 
kompozycjach wybitnych melodystów XIX i XX wieku. W jego dziełach dominuje melodyka 
kantylenowa, lecz często jest ona przeplatana odcinkami o bardziej zwartych konstruk- 
cjach zawierających krótkie, symetrycznie zbudowane powtarzające się motywy, których 
ambitus jest stosunkowo niewielki. To właśnie tego typu fragmenty można określać jako 
„taneczne”. Zderzenie tych różnorodnych typów melodyki najbardziej widoczne jest w więk-
szych formach instrumentalnych, takich jak symfonie, sonaty, koncerty, gdzie kantylenowe, 
śpiewne tematy, o dość zróżnicowanym rysunku zestawione są z odcinkiem przywodzącym  
na myśl imitowanie tańca ludowego czy narodowego. Należy jednak podkreślić, że owe 
inspiracje elementem tanecznym w melodii analizowanych utworów są ściśle powiązane  
z ich rytmiką. Bardzo często to właśnie dzięki niej możliwe jest dokładne określenie, do ja-
kiego tańca w danym momencie odwołuje się kompozytor. Dla porządku postanowiono  
jednak omówić je niezależnie.

Elementy taneczne w melodyce utworów Bortkiewicza ujawniają się w różny sposób i peł- 
nią odmienne role. Często składają się one na konstrukcję tematów, zarówno głównych,  
jak i pobocznych. Tego typu sytuacja występuje często w wielkich formach instrumental- 
nych, których tematy trzecich, finałowych części mają taneczny charakter. Fakt ten nie jest  
niczym zaskakującym, biorąc pod uwagę tradycję gatunkową powyższych utworów. U Bort-
kiewicza widać podobne założenia. Odwołuje się on najczęściej do rodzimych tańców ludo-
wych, których elementy usłyszeć można w Sonacie fortepianowej H-dur op. 9, Koncercie 
fortepianowym B-dur op. 16 (hopak lub kozak) czy w Sonacie skrzypcowej g-moll op. 26.  
Również i w utworach czteroczęściowych kompozytor konstruuje główne myśli tematyczne  
w duchu tanecznym. Tu jednak można je zaobserwować nie tylko w części ostatniej (Sym- 
fonia D-dur op. 52, gdzie melodyka tematu zdaje się nawiązywać do kozaka), lecz także  
w częściach drugich (Sonata fortepianowa cis-moll op. 60, Symfonia D-dur op. 52). 
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Przykład 3. S. Bortkiewicz – I Koncert fortepianowy B-dur op. 16 cz. III, t. 36–52 (wyciąg fortepianowy)
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W twórczości Bortkiewicza pojawiają się także utwory o specyficznej, odbiegającej  
od tradycyjnego schematu formie, których melodie również zawierają pierwiastek taneczny. 
Są to: jednoczęściowy Koncert fortepianowy c-moll op. 28 oraz dwuczęściowy Koncert wio-
lonczelowy c-moll op. 20. Tu jednak odcinki zawierające element taneczny można znaleźć 
nie tylko w konstrukcji tematów, lecz niekiedy także we fragmentach łącznikowych. Ponad- 
to interesujący jest wybór rodzaju inspiracji tanecznej Bortkiewicza. W drugiej części kon- 
certu wiolonczelowego słychać bowiem nawiązanie do tańca pochodzenia hiszpańskiego.  
Wskazuje na to zarówno rytmika, jak i typ melodyki. Kompozytor wykorzystał w niej ele-
menty figuracyjne oraz charakteryczne dla tej muzyki ornamenty i melizmaty. Biorąc pod  
uwagę zastosowanie dość regularnego, charakteryzującego się stosunkowo dużym rozdrob-
nieniem wartości ostinato rytmicznego, można zaryzykować stwierdzenie, że we frag- 
mencie tym Bortkiewicz nawiązał do bolera. Typowymi cechami tego tańca jest bowiem  
zarówno utrzymujący się schemat rytmiczny w akompaniamencie, jak i „snująca się 
melodia o dość dużej zmienności akcentów i rzadko tylko przestrzeganej budowie  
zdaniowej”16.  

16 R. Iżykowski, Formy muzyczne cz. I, Taneczne formy homofoniczne, Łódź 1962, s. 23.
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Przykład 4. S. Bortkiewicz – Koncert wiolonczelowy c-moll op. 20, cz. II, t. 157–167 (wyciąg fortepianowy)

Warto także omówić pojawiające się w dziełach Bortkiewicza fragmenty imitujące mar-
sza. Wiadomo, że marsz nie jest uważany za taniec sensu stricto, lecz za twór z pogranicza 
muzyki tanecznej i poniekąd się z niej wywodzący 17. Stwierdzono więc, że zainteresowanie 
marszem i jego przejawy w utworach twórcy również zasługują tu na uwagę. Najczęściej 
kompozytor sięga do jego stylizowanej wersji. W twórczości Bortkiewicza zaobserwowano 
zarówno imitację marsza żałobnego, którego można wyraźnie usłyszeć w drugich częściach  
Sonaty fortepianowej H-dur op. 9 oraz Sonaty skrzypcowej g-moll op. 26, jak i marsza trium- 
falnego w Aus Meiner Kindheit op. 14, Wenn ich erst groβ bin oraz pogodnego i żarto- 
bliwego w charakterze marsza w Koncercie skrzypcowym D-dur op. 22 cz. III. 

Interesującymi przykładami inspiracji elementem tanecznym w konstrukcjach melo-
dycznych są także miniatury fortepianowe, takie jak: Impressions op. 4, w których słychać  
echa tańca ludowego (Bergers et bergères) oraz dworskiego (Bal masqué) i Aus Meiner Kindheit 
op. 18, gdzie odnaleźć można polkę 18, walce oraz marsza.  

Elementy taneczne można dostrzec także w wokalno-instrumentalnych utworach Bort-
kiewicza. Niestety niemożliwe jest prześledzenie wszystkich jego dzieł na wokalne składy 
wykonawcze, gdyż wiele z tych kompozycji zaginęło. Za przykład posłużyć więc musi 
jedna z pieśni składających się na cykl 7 Gedichte von P. Verlaine op. 23 o tytule Das Klavier 
liebkost von dem Händchen. W pieśni tej kompozytor wykorzystał pewne elementy taneczne 
charakterystyczne dla menueta, przede wszystkim metrum, melodykę, rytmikę. Taniec ten 
ma „umiarkowane tempo, metrum 3/4, cechuje go także odbitkowy charakter zdań i okre-
sów z zakończeniem fraz na drugiej części taktu”19. W poniższym przykładzie widać zatem,  
że odniesienie do menueta jest bardzo czytelne. Sugeruje to także kompozytor poprzez 
zapisanie zaplanowanego tempa dla tej pieśni jako Tempo di Minuetto. Jego obecność  
w pieśni jest jednak jedynie chwilowa. Po tym krótkim pokazie następuje bowiem odcinek  
o charakterze deklamacyjnym, a następnie kantylenowym. Dopiero pod koniec utworu znów 
zaobserwować można powrót menueta. 

17 A. Chodkowski (red.), Marsz, hasło w: Encyklopedia Muzyki, Warszawa 1995, s. 528.
18 Obecność tego tańca zauważyła także Ria Feldmann. Por. R. Feldmann, Musikwissenschaftliche Anmerkun-
gen zu Sergei Bortkiewicz, dz. cyt.,  s. 176.
19     J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy muzyczne, dz. cyt., s. 273.
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Przykład 5. S. Bortkiewicz – 7 Gedichte von P. Verlaine op. 23, Das Klavier liebkost von dem Händchen, t. 1–24
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Przykładem zastosowania przez Bortkiewicza elementów tanecznych na gruncie melo-
dyki w połączeniu z rytmiką jest również Uwertura do Fairytale Opera op. 53. W utworze 
tym występują one jednak na krótkich przestrzeniach przypominających bardziej pracę 
motywiczną niż tematyczną. 

Rytmiczne

Inspiracje rytmicznym elementem tanecznym w utworach Bortkiewicza, jak wcześniej wspo- 
mniano, bardzo często występują wraz z inspiracjami melodycznymi. Dlatego też wymienio-
ne poniżej utwory i przykłady w dużej mierze będą pokrywać się z już prezentowanymi. 
Wiadomo jednak, że w przypadku jakichkolwiek muzycznych nawiązań do form czy gatun-
ków tanecznych, to właśnie rytm odgrywa najistotniejszą rolę. Taniec to przecież „specy- 
ficzny rodzaj ruchowej aktywności człowieka [...] ujęty [...] w określone układy rytmiczne, 
wyznaczone przede wszystkim przez swoisty ich związek z muzyką” 20, zaś jego „najsilniej-
szym środkiem konstrukcyjnym i wyrazowym staje się rytm” 21. Najczęstszą, i można by rzec, 
najlepszą metodą wprowadzenia elementów charakteryzujących dany taniec w utworze 
muzycznym jest więc uwzględnienie jego rytmiki tanecznej. Można ją zdefiniować jako 
„rytmy wyeksponowane w procesie ewolucji [...], nazwane i zdefiniowane w źródłach [...]  
i skrystalizowane w wyraźne i odrębne typy struktur rytmicznych”22. Jeśli zatem w utworze 
w pewnym momencie rytmika tematów bądź towarzyszących im akompaniamentów staje 
się bardziej regularna, symetrycznie umiejscowiona w taktach, niejednokrotnie prostsza  
i ujęta w powtarzające się schematy lub ostinato, można podejrzewać, że we fragmencie tym 
kompozytor nawiązał do jakiegoś tańca. W takich sytuacjach Bortkiewicz dość często stosuje 
taneczne schematy rytmiczne w nieco zmodyfikowanych wersjach, przez co nie zawsze jest 
możliwe ich dokładne skonkretyzowanie. Zdarza się jednak, że wykorzystuje autentyczne 
rytmy tańców ludowych i narodowych. Dzięki temu percepcja utworu i rozpoznanie przez 
słuchacza obecności elementu tanecznego są zdecydowanie łatwiejsze.  

Jak wcześniej wspomniano, Bortkiewicz w swojej twórczości najczęściej nawiązuje do 
tańców ludowych. Sytuacja ta dotyczy także odniesień do elementów tanecznych w sferze 
rytmiki danego dzieła. Jako przykłady można przytoczyć tu wskazane uprzednio części sonat 
(Sonata fortepianowa H-dur op. 9, Sonata skrzypcowa g-moll op. 26), koncertów (Koncert 
fortepianowy B-dur op. 16, Koncert wiolonczelowy c-moll op. 20, Koncert fortepianowy c-moll 
op. 28) i symfonii (Symfonia D-dur op. 52). W wymienionych utworach obecność elementu 
tanecznego przejawia się bowiem zarówno w sferze rytmu, jak i melodii. W kompozycjach 
tych są jednak fragmenty, w których inspiracja tańcem dotyczy głównie rytmiki dzieła.  
Można to zaobserwować w pierwszej części Koncertu skrzypcowego D-dur op. 22, gdzie po  
 
20 B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce: rytm, ruch, muzyka, Warszawa 1983, s. 10–11. 
21 D. Wójcik, ABC Form muzycznych, dz. cyt., s. 45.
22 Definicja ta dotyczy przede wszystkim tzw. „rytmów polskich” charakteryzujących ludowe i narodowe 
tańce polskie, jednakże można ją także odnieść do ogólnej definicji rytmów tanecznych. E. Dahlig-Turek,  
Rytmy polskie w muzyce XVI–XIX wieku, studium morfologiczne, Warszawa 2006,  s. 58.
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kantylenowym i melancholijnym w charakterze temacie pojawia się utrzymany w tempie 
Allegro odcinek składający się z powtarzanych schematów rytmicznych zawierających na- 
przemienne następstwo triol ósemkowych i rytmów punktowanych, podkreślonych dodat-
kowo przez artykulację staccato. 

Przykład 6. S. Bortkiewicz – Koncert  skrzypcowy D-dur op. 22, cz. I, t. 86–94 (wyciąg fortepianowy)
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W powyższym przykładzie obecność elementu tanecznego wzmacnia także tonalność. 
Kompozytor oparł bowiem materiał dźwiękowy na skali całotonowej. Dzięki temu można 
podejrzewać, że również i w tym fragmencie chodzi o nawiązanie do rytmiki jakiegoś ludo-
wego tańca.

Utworem stosunkowo bogatym w elementy taneczne jest także wspomniana Sonata 
skrzypcowa g-moll op. 26. Oprócz omówionych już inspiracji tańcem ludowym w części trze-
ciej oraz marszem żałobnym w części drugiej można zaobserwować symetryczny schemat 
rytmiczny składający się głównie z rytmów punktowanych, któremu towarzyszy oszczędny, 
ale wyrazisty akompaniament. Cechuje go obecność triol ósemkowych na ostatnią, czwartą 
miarę taktu. Ze względu na wyrazisty charakter tego fragmentu, kontrastujący z wcześniej 
występującym odcinkiem dolce, można doszukiwać się tu także pewnych naleciałości 
tanecznych. Biorąc pod uwagę okres powstania utworu i przeżycia wojenne kompozytora,  
za najbardziej prawdopodobne można uznać nawiązanie do marsza. Wskazywałoby na to 
także metrum cztery czwarte, tempo Allegro dramatico i artykulacja marcato.  

Przykład 7. S. Bortkiewicz – Sonata skrzypcowa g-moll op. 26, cz. I, t. 34–37

Interesujący zabieg zastosował także Bortkiewicz w Sonacie fortepianowej cis-moll op. 60. 
Do konstrukcji głównego tematu drugiej części wykorzystał krótkie, symetrycznie zbudo- 
wane motywy, ujęte w czytelny, powtarzający się schemat rytmiczny. Można zatem podejrze-
wać, że twórca również i tu w sferze zarówno melodii, jak i przede wszystkim rytmu,  
posłużył się nawiązaniem do elementu tanecznego. 



144

Przykład 8. S. Bortkiewicz – Sonata fortepianowa cis-moll op. 60, cz. II, t. 1–8

Przytoczona tu część sonaty posiada jeszcze inne nawiązania do elementów tanecznych 
w sferze rytmiki, które wpłynęły także na fakturę dzieła. Jednym z najbardziej wyrazistych 
przykładów jest wykorzystanie rytmów polonezowych. Są one umieszczone w warstwie 
akompaniamentu bardziej epizodycznego niż tematycznego motywu, który pojawia się  
w środkowym ogniwie omawianej części utworu.

Przykład 9. S. Bortkiewicz – Sonata fortepianowa cis-moll op. 60, cz. II, t. 86–90
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Elementy taneczne w sferze rytmiki dzieła można także zaobserwować we wspomnia- 
nych poprzednio miniaturach fortepianowych, takich jak Bergers et bergères i Bal masqué 
z cyklu Impressions op. 4 oraz w miniaturach z cyklu Aus Meiner Kindheit op. 14. Warto 
zaznaczyć, że w podanych przykładach pierwiastek rytmiczny utworów jest ściśle powiązany 
z już wcześniej omówionymi elementami melodycznymi charakterystycznymi dla danego 
tańca. Przejawia się to na przykład w wykorzystaniu rytmów typowych dla polki (ósemka, 
dwie szesnastki, ósemka dwie szesnastki, dwie ósemki, ósemka pauza i pauza ósemkowa23  
lub z zakończeniem dwie ósemki i ćwierćnuta24) w utworze Was die Amme sang z cyklu Aus 
Meiner Kindheit op. 14, użyciu struktur i schematów rytmicznych w sferze akompaniamentu 
i melodii typowych dla walca w utworach Die Tanzstunde i Erste Liebe z cyklu Aus Meiner 
Kindheit op. 14 czy też miarowych, stosunkowo jednorodnych rytmów marszowych złożonych 
głównie z ósemek w miniaturze Wenn ich erst groβ bin z cyklu Aus Meiner Kindheit op. 14. 

Przykład 10. S. Bortkiewicz – Aus Meiner Kindheit, Was die Amme sang op. 14, t. 26–29

Przykład 11. S. Bortkiewicz – Aus Meiner Kindheit, Die Tanzstunde op. 14, t. 38–46

23 L. Zganiacz-Mazur, Tańce, dz. cyt., s. 169.
24 R. Iżykowski, Formy muzyczne cz. I, Taneczne formy homofoniczne, dz. cyt., s. 22.
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Kompozycjami, w których element taneczny oprócz melodyki objął także sferę rytmiczną, 
są ponadto omówione już: pieśń Es weinet mein Herz z cyklu 7 Gedichte von P. Verlaine op. 23 
oraz Overture to a Fairytale Opera op. 53. 

Modalne

Sergiusz Bortkiewicz operuje elementami tanecznymi głównie na gruncie rytmiki i melodii.  
W niektórych utworach jednak ich obecność podkreśla także poprzez zastosowanie modaliz-
mu, będącego najczęściej nawiązaniem do muzyki ludowej. Świadczy o tym stosunkowo 
częste wykorzystanie w konstrukcji motywów melodycznych krótkich, kilkudźwiękowych  
skal o wąskim zakresie ambitus. Są one niejednokrotnie prezentowane od kolejnych dźwię-
ków, najczęściej na zasadzie progresji. Tak skonstruowane motywy występują między inny- 
mi w trzeciej części I Koncertu fortepianowego B-dur op. 16 oraz trzeciej części Sonaty 
skrzypcowej g-moll op. 26.

Przykład 12. S. Bortkiewicz – Sonata skrzypcowa g-moll op. 26, cz. III, t. 20–27

W niektórych utworach Bortkiewicz operuje kilkudźwiękowymi motywami melodyczny-
mi, w których stosuje elementy taneczne jednocześnie na różnych elementach konstrukcji 
dzieła muzycznego. Dobitnym tego przykładem jest nawiązująca do hopaka trzecia część  
I Koncertu fortepianowego B-dur op. 16.
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Przykład 13. S. Bortkiewicz – I Koncert fortepianowy B-dur op. 16, cz. III, t. 65–80

Nie zawsze można być pewnym, czy w takich sytuacjach kompozytor posługuje się wy-
cinkiem gamy durowej lub mollowej, czy też świadomie wykorzystuje pentachordy 25. Jed-
nakże konsekwentne ich wykorzystywanie w utworze wskazywałoby raczej na zastosowanie 
modalizmu, dzięki któremu artysta dodatkowo podkreśla występujące we fragmencie dzieła 
nawiązanie do tańca. 

W twórczości Bortkiewicza istnieją jednak utwory, w których kompozytor do konstrukcji 
melodyki swoich tematów i motywów wykorzystał daną skalę w pełnej jej postaci. Jednym  
z nielicznych tego przykładów jest wspomniana pierwsza część Koncertu skrzypcowego  
D-dur op. 22, w której materiałem dźwiękowym jednego z fragmentów jest skala całotonowa 
(patrz przykład 6). 

25  F. Wesołowski, Materiały do nauki o skalach muzycznych, Kraków 1997.
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Częstotliwość wykorzystania skali całotonowej przez Bortkiewicza – kompozytora, któ- 
rego twórczość wpisana jest w tonalność dur-moll,  można określić jako stosunkowo dużą. 
Twórca wykorzystuje ją zarówno do budowy melodii tematów, jak i konstrukcji harmonicz-
nych. Kolejnym, wyrazistym tego przykładem jest fragment trzeciej części I Koncertu forte-
pianowego op. 16. 

Przykład 14. S. Bortkiewicz – I Koncert fortepianowy B-dur op. 16, cz. III, t. 753–764 (wyciąg fortepia-

nowy)

Utworem w całości opartym na skali całotonowej jest natomiast miniatura Der Chinese  
z cyklu Marionettes op. 54. Kompozycja ta w niniejszej pracy została została zaliczona do  
utworów będących stylizacją. Jednakże, jak wcześniej zaznaczono, w pewnych przypad-
kach warto odseparować niektóre miniatury cyklu i potraktować je jako odrębne, autono-
miczne twory. W utworze Der Chinese nie ma konkretnej stylizacji tanecznej. Jedynym 
elementem, który można uznać więc za przejaw inspiracji muzyką ludową lub taneczną,  
jest właśnie jego materiał dźwiękowy. 
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Przykład 15. S. Bortkiewicz – Marionettes op. 54, Der Chinese, t. 1–12

Nie zawsze obecność modalizmu w utworze Bortkiewicza jest wyrazista. Są bowiem 
przykłady, w których melodia utworu, chociaż oparta na jakiejś skali, zatraca swoje poczu- 
cie modalne ze względu na towarzyszący jej tonalny akompaniament. Jeśli jednak prze-
analizuje się odizolowaną od pozostałych warstw dźwiękowych melodię samego tematu, 
niejednokrotnie okaże się, że zawarty w niej modalizm jest bardzo klarowny. Za przykład 
może posłużyć tu miniatura Was die Amme sang z cyklu Aus Meiner Kindheit op. 14. W jej 
fragmencie wykazano nawiązanie do polki, które zostało przez Bortkiewicza podkreślone 
również poprzez modalność. Melodia tematu oparta jest bowiem na skali miksolidyjskiej, 
której dźwiękiem początkowym jest nuta „c”. 
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Przykład 16. S. Bortkiewicz – Aus Meiner Kindheit, Was die Amme sang op. 14, t. 26–29 (temat)

Z podobną sytuacją zetknąć się można również we wspomnianym wcześniej fragmencie 
drugiej części Koncertu wiolonczelowego c-moll op. 20. W odcinku tym Bortkiewicz nawiązał 
do tańca hiszpańskiego, najprawdopodobniej do bolera. Jak wykazano, obecne tam elementy 
taneczne objęły takie obszary konstrukcji dzieła muzycznego jak melodyka i rytmika. Ponad-
to tego melodia oparta jest na skali chromatycznej. 

Przykład17. S. Bortkiewicz – Koncert wiolonczelowy c-moll op. 20, cz. II, t. 160–165 (temat)

Fakturalne

Przykładów na obecność elementu tanecznego jedynie w samej warstwie faktury dzieła 
w twórczości Bortkiewicza jest bardzo niewiele. Najczęściej bowiem tam, gdzie inspiracja 
objęła melodykę i rytmikę, swoim zasięgiem ogarnia także fakturę. Niektóre z tańców 
posiadają jednak nieco mocniejsze uwarunkowania fakturalne. Jest to między innymi walc, 
charakteryzujący się swoistą trójplanowością, na którą składa się melodia i dwuwarstwowy 
akompaniament (linia basu stanowi jedną warstwę, zaś towarzyszące jej akordy przypada-
jące na drugą i trzecią miarę taktu tworzą drugą warstwę brzmieniową). Tak rozplanowaną 
fakturę można zaobserwować między innymi w miniaturach Die Tanzstunde i Erste Liebe  
z cyklu Aus Meiner Kindheit op. 14, w których Bortkiewicz nawiązuje właśnie do walca.

Charakterystyczny typ faktury ma również marsz. Wiąże się to oczywiście ściśle z jego 
rytmiką, która zakłada miarowo występujące, najczęściej równe wartości rytmiczne, wśród 
których te przypadające na mocną część taktu są mocniej artykułowane. Kompozytorzy osią-
gają to niejednokrotnie poprzez podkreślenie podstawy basowej, na przykład dzięki zdwo-
jeniu oktawowemu. Takie rozwiązanie spotkać można w drugiej części Sonaty fortepianowej 
H-dur op. 9, w której Bortkiewicz poprzez melodykę, rytmikę i fakturę nawiązał do marsza 
żałobnego. Wskazuje na to także charakter i ekspresja przytaczanego fragmentu utworu: 
zastosowanie tempa andante i oznaczeń wykonawczych mesto e molto espressivo. 
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Przykład 18. S. Bortkiewicz – Sonata fortepianowa H-dur op. 9, cz. II, t. 1–12

Dla faktury marszowej charakterystyczna jest także dwuplanowość składająca się z linii 
melodycznej i jednostajnego akompaniamentu, utrzymanego często w miarowych wartoś-
ciach rytmicznych. Tego typu sytuacja występuje między innymi w trzeciej części Koncertu 
skrzypcowego d-moll op. 22. 
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Przykład 19. Koncert skrzypcowy d-moll op. 22, cz. III, t.  39–46

Kompozycją, w której także odnaleźć można nawiązanie fakturalne do marsza, jest wspo-
mniana miniatura Wenn ich erst groβ bin z cyklu Aus Meiner Kindheit op. 14.  

Jedynymi przykładami wpływu elementu tanecznego na samą fakturę utworu są kompo-
zycje, w których Bortkiewicz w akompaniamencie wykorzystuje tak zwane burdony. Naj-
częściej są to kwinty umieszczone jako dwudźwięki, które mają imitować charakterystyczne 
instrumentarium ludowe. Mimo że geneza tego typu burdonów nie jest całkowicie taneczna, 
ich obecność ma związek z tańcem. Muzyka wykonywana przez kapele ludowe, w których 
składzie mogły występować na przykład „kwintujące” basy lub posiadające stojącą nutę  
pedałową dudy i kozioł, była grana również na wielu zabawach ludowych, a ich niemal 
nieodłącznym elementem był taniec. Zatem tam, gdzie mowa jest o muzyce ludowej, tam  
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w dużej mierze można doszukiwać się powiązań z regionalnymi tańcami. Stąd, chcąc pod-
kreślić nawiązanie do muzyki ludowej (w tym także do muzyki tanecznej), kompozytorzy 
umieszczają w swoich utworach właśnie burdony. Przypadków zastosowania ostinatowo 
pojawiających się wielodźwięków w twórczości Bortkiewicza jest dość dużo. Jednym z przy-
kładów jest miniatura Russisches Bauernmädchen z cyklu Marionettes op. 54. 

Przykład 20. S. Bortkiewicz – Marionettes op. 54, Russisches Bauernmädchen, t. 15–29

***

Analizując spuściznę kompozytorską Sergiusza Bortkiewicza, możemy dostrzec, jak moc- 
ny wpływ na jego twórczość wywarła inspiracja tańcem. Oprócz znacznej liczby utworów 
będących stylizacją konkretnego tańca zaobserwować można wiele dzieł, w których kompo- 
zytor umieścił jakiś wybrany element taneczny. Ich ilość i różnorodność jednoznacznie 
dowodzi, że Bortkiewicz wykorzystywał je całkowicie świadomie. Niejednokrotnie bowiem 
elementy taneczne miały znaczny wpływ na konstrukcję poszczególnych motywów czy tema- 
tów utworu, a niekiedy nawet i całej kompozycji. Analizy te wykazują, że to właśnie inspira-
cja tańcem jest jednym z naczelnych elementów inicjujących aktywność twórczą Sergiusza 
Bortkiewicza. 
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tHe LiFe AND worKS oF Sergei BortKiewicz (1877–1952), 
PArt 2 – cLASSiFicAtioN oF DANce-iNSPireD PieceS 

SUMMaRY

It is widely thought that the main source of composition inspiration of Sergei Bortkiewicz 
(1877–1952), an artist of a Polish origin who was born and raised in the territory of the pre-
sent-day Ukraine, was the need to add some variation to his concert piano repertoire1. Over 
time, writing music became more and more inspiring for him to finally turn into a priority 
element of his music activity. His whole creative output covers a few dozen pieces of different 
kinds, the style of which is mostly defined by the late Romantic genre that was present  
in the Russian music. Bortkiewicz’s compositions include, among others, an opera, sympho-
nies, instrument concertos, orchestra and piano suites, songs, chamber works and piano 
miniatures. The variety of genres is not the only interesting aspect of his artistic heritage.  
The analysis of the currently available pieces showed that the dominant element in his cre-
ative output is the inspiration by dance. This inspiration is demonstrated in the composer’s 
tendency to create dance genres and stylisations, and in the use of certain selected dance 
elements in his works. It can also be noticed in many pieces which do not exemplify dance 
genres or forms and it is represented – among others – in the rhythmisation of main themes  
of a piece thanks to which a given fragment acquires a dynamic and dance-like character.

This article touches on the problem of classification of works by Sergei Bortkiewicz inspi-
red by dance. It was also aimed at determining the range of this inspiration in pieces varied 
in terms of their genres. The author has singled out the compositions which are examples 
of stylisations specified by the composer in the title, as well as the pieces which were not  
named “dance” as such but are dance stylisations nonetheless. The article also includes the 
compositions in which the dance element only occurs in selected spheres of a music piece. 
Its manifestations were analysed on the basis of the melodics, rhythm, modal structures 
being part of harmony and tonal basis of a piece, and texture. The research material were  
all Bortkiewicz’s compositions currently available.

Key words: Bortkiewicz, dance, music

1  S. Bortkiewicz, Erinnerungen,  ‟Musik des Ostens“ 1971, No. 6, p. 136–169.


