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ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ SERGIUSZA BORTKIEWICZA (1877–1952)
CZ. III – IDIOM TAŃCA W TWÓRCZOŚCI BORTKIEWICZA
Przejawów inspiracji tańcem w twórczości Sergiusza Bortkiewicza można doszukać się
w większości jego kompozycji. Wśród nich odnaleźć można wiele przykładów różnorodnych stylizacji, liczne nawiązania do formy suity, jak i utwory, gdzie zastosował on elementy
taneczne charakteryzujące się krótkotrwałym nawiązaniem do jakiegoś tańca, którego przejawy ograniczał jedynie do wybranych elementów dzieła muzycznego. Aby przeanalizować,
w jaki sposób „taniec” oddziałuje na twórczość tego kompozytora, podjęto badania mające
na celu odszukanie i określenie idiomu tańca w twórczości Bortkiewicza.
Sposoby stylizowania tańców przez Sergiusza Bortkiewicza

W poprzednim artykule wykazano, że twórczość Bortkiewicza dostarcza wiele przykładów

stylizacji tanecznych1. Jednymi z częściej stylizowanych są tańce ludowe wywodzące się z regionu, z którego pochodził twórca. Biorąc pod uwagę niejednoznaczną przynależność
narodową Sergiusza Bortkiewicza (badania na ten temat opisano we wcześniejszym artykule
autorki), uzasadnione jest poszerzenie kręgu źródła jego inspiracji do folkloru słowiańskiego,
przede wszystkim zaś do bliskiej mu muzyki polskiej, rosyjskiej i ukraińskiej, które w niemal
równym stopniu interesowały kompozytora.

Pierwszą z grup stanowią stylizacje polskich tańców ludowych i narodowych. Mimo że
kompozycji tych nie jest bardzo dużo, stanowią one interesujący materiał badawczy. Są to:
mazurki, miniatura nawiązująca do tańców polskich Capriccio alla polacca z Morceaux op. 65
oraz polonez. Jak wiadomo, mazurek jest z zasady tańcem stylizowanym, który opiera się
na polskich, ludowych tańcach trójmiarowych typu mazurowego, czyli na kujawiaku, oberku
i mazurze2. U Bortkiewicza odnaleźć je można przede wszystkim w zbiorach Morceaux op. 10,
op. 12 i suitach Der kliene Wanderer op. 21, Ein Roman op. 35, Kindheit op. 39. W pierwszym,
który można by określić jako wczesny i „młodzieńczy” mazurku opus 10, mimo zastosowania
tak zwanych „rytmów mazurkowych” (na które składa się między innymi schemat rytmiczny
dwie ósemki i dwie ćwierćnuty3), nie ma jeszcze jasno zaznaczonych cech tańców polskich. Braku wyrazistego charakteru nie można jednak zarzucić mazurkowi opus 12, w którym Bort3 utwór
kiewicz przywołuje przede wszystkim kujawiaka i oberka. Utrzymany w metrum 4
rozpoczyna się w spokojnym tempie Lento i tonacji e-moll. Melodia złożona z początkowo
1
Niniejszy artykuł jest kontynuacją tekstów poświęconych osobie i twórczości Sergiusza Bortkiewicza powstałych na podstawie pracy doktorskiej Idiom taneczny w twórczości Sergiusza Bortkiewicza obronionej w 2015
roku, opublikowanych w poprzednich numerach Notesu Muzycznego.
2
D. Wójcik, ABC form muzycznych, Kraków 1997, s. 48.
3
Tamże, s. 50.
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przerywanych pauzami motywów ma charakter melancholijny, a artykulacja legato podkreśla
jej rzewny i sentymentalny nastrój. Zostały tu zatem zachowane wszystkie, najważniejsze
cechy kujawiaka4.

Przykład 1a. S. Bortkiewicz, Morceaux op. 12, Mazurek, t. 1–8

W środkowym ogniwie utworu następuje natomiast „zagęszczenie ruchu” poprzez
rozdrobnienie wartości rytmicznych. Zaobserwować można tu także akcenty przypadające
na drugą miarę taktu oraz stopniową zmianę tempa (piu vivo) prowadzącą do fragmentu
oznaczonego jako vivace. Mimo iż nie ma tu zmiany metrum na ósemkowe można domyślać
się, że w powyższym fragmencie Bortkiewicz chciał nawiązać do oberka. Podkreśla to przede
wszystkim nagła zmiana tempa (lento-vivace), artykulacja (legato-staccato), jak i odmienny
typ melodyki. Oberkowy charakter dodatkowo uwypuklają akcenty na trzecią miarę taktu oraz
przednutki, które oprócz niewątpliwego uroku miały zapewne imitować typowe dla oberka
przyklęki i przytupy5.

4
Por. L. Zganiacz-Mazur, Tańce, Warszawa 2004, s. 122; D. Wójcik, dz. cyt., s. 48; B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce: rytm, ruch, muzyka, Warszawa 1983, s. 116; J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Formy
muzyczne, t. 2, Kraków 1987, s. 245.
5
Opis figur oberkowych odnaleźć można w: L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 156; B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, dz. cyt., s. 125–145.
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Przykład 1b. S. Bortkiewicz, Morceaux op. 12, Mazurek, t. 64–71

Omawiając nawiązania do polskich tańców, nie sposób pominąć zagadnień dotyczących
stylizacji poloneza. Początkowo znany był on jako „taniec polski”, jednakże nazwa ta nie oznaczała tańca o ściśle określonych cechach choreotechnicznych i muzycznych, a nadawana była
utworom o polskim pochodzeniu lub opartym na motywach muzycznych uważanych za polskie6. W utworze takim mogły zatem znaleźć się cechy różnych polskich tańców, nie zawsze
całkowicie spójnych ze sobą. Tego typu stylizacje zastosował Bortkiewicz we wspomnianej już w uprzedniej pracy kompozycji Capriccio alla polacca z Morceaux op. 65, w którym
na cechy poloneza zostały nałożone pewne elementy typowe dla krakowiaka. Nie znaczy to,
że Bortkiewicz nie znał bądź też nie potrafił za pomocą środków muzycznych oddać unikatowego, polonezowego charakteru. W jego zbiorze Morceaux op. 12 obecna jest bowiem nie3 , w tempie
malże wzorcowa stylizacja tego tańca. Kompozycja utrzymana jest w metrum 4
allegro, charakter utworu sugeruje zaś oznaczenie maestoso. Co ciekawe, wykazuje on dość
duże pokrewieństwo z Polonezem fis-moll op. 44 Fryderyka Chopina. W pracy magisterskiej
autorki niniejszego artykułu opisano inspiracje Bortkiewicza utworami Chopina7. Zapewne

więc, podejmując próbę stworzenia formy polonezowej, Bortkiewicz za wzór obrał właśnie
wyrosłe z nurtu narodowego polonezy chopinowskie.

Za twórcę znanej dziś formy poloneza uznaje się Michała Kleofasa Ogińskiego, który
w przebieg utworu wprowadził tak zwane trio8, czyli skontrastowaną ze skrajnymi ogniwami
część środkową. Dzięki temu forma poloneza uzyskała klarowny, trzyczęściowy, schemat
ABA. Taką konstrukcję stosowali w swoich stylizacjach Elsner, Kurpiński i oczywiście Chopin9.
Z. Stęszewska, Taniec polski, hasło w: Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995, s. 710.
Por. A. Nadolska, Stylistyka i konteksty twórczości fortepianowej Sergiusza Bortkiewicza, praca magisterska,
AM. im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2008.
8
A. Chodkowski, (red.) Polonez, hasło w: Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995, s. 703.
9
Tamże.
6
7
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Bortkiewiczowski Polonez cis-moll op. 12 jest także trzyczęściową formą repryzową. Skrajne ogniwa poloneza utrzymane są w patetycznym i majestatycznym charakterze i to właśnie
w nich zawarte są najważniejsze myśli tematyczne utworu. W środkowej części zaobserwować
można natomiast fragment o lirycznym i melancholijnym nastroju, utrzymany w tonacji
równoległej. Jest to drugi temat melodyczny kompozycji.

Rys. 1. Schemat Poloneza cis-moll op. 12 Sergiusza Bortkiewicza

W utworze tym występują zarówno odcinki o charakterze tematycznym (a, c), jak i improwizowanym (b, d, e) i łącznikowym (ł, Ł). Za formotwórczy należy tu uznać przede wszystkim
główny temat (a), którego motywy Bortkiewicz prezentuje niemal w całej kompozycji.

Przykład 2. S. Bortkiewicz, Morceaux op. 12, Polonez, t. 21–28
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Nie jest to jednak jedyny temat, którego motywy melodyczne i rytmiczne wykorzystał
Bortkiewicz w pracy przetworzeniowej. Na powyższym schemacie wyraźnie widać, że w środkowym ogniwie przeobrażeniom zostaje poddany także liryczny i melancholijny w charakterze
temat drugi (c). Stał się on bowiem podstawowym materiałem konstrukcyjnym łączników,
które umieścił kompozytor pomiędzy improwizacyjnymi w charakterze cząstkami d i e.

Mimo wielu modyfikacji zarówno tematy, jak i ich poszczególne motywy nie straciły swego wyrazistego, tanecznego charakteru. Widać to wyraźnie zwłaszcza na przykładzie tematu
pierwszego. Bortkiewicz zastosował w nim rytmy polonezowe, na które składają się umiesz-

czone w akompaniamencie grupy: ósemka dwie szesnastki i cztery ósemki. Rytm ten jest
konsekwentnie przeprowadzany przez niemalże całą kompozycję. Melodyka i rytmika tematu, poprzez zastosowanie długiej, akcentowanej wartości na pierwszą miarę taktu, podkreśla
ów charakterystyczny, polonezowy krok. Typowa dla poloneza jest również formuła zakończeniowa, zakładająca obecność dominanty tonacji wyjściowej z jej rozwiązaniem na tonikę
lub moll tonikę i rozdrobnienie rytmiczne melodii10.

Należy jednak pamiętać, że w polonezie najważniejszy jest jego charakter. Niejednokrotnie podaje się, że „cechuje go wzmożona siła wewnętrzna oraz heroiczny wyraz”11, które są
wynikiem bardzo wielu różnych czynników. Oprócz rytmiki i wyrazistej melodyki ważną rolę
odgrywa tu także artykulacja oraz faktura. Naprzemienne występowanie akcentowanych
wartości rytmicznych przedzielonych motywami legato podkreśla taneczny charakter, zaś
ekspresję utworu potęgują obecne w stylizacji liczne zdwojenia oktawowe.

W twórczości Bortkiewicza nie brak również inspiracji rosyjskimi i ukraińskimi tańcami
ludowymi. Za najbardziej znane uważa się trepaka, hopaka – zwanego także kozakiem, kołomyjkę i taniec o nazwie kamarinskaja. Pewne elementy tych tańców można odnaleźć między innymi w symfonii, koncertach i sonatach. Ich bardziej wyraziste stylizacje występują
natomiast w Russische Tänze op. 18, Russische Weisen und Tänze op. 31, Suicie op. 41, Russian
Rhapsody op. 45 oraz w jednej z miniatur wchodzących w skład cyklu Marionettes op. 54.
Ze względu na duże podobieństwo niektórych z tych tańców względem siebie, niejednokrotnie trudno jest sprecyzować, do którego z nich konkretnie odnosi się artysta. Najczęściej
bowiem zdaje się on łączyć pewne ich cechy w jednym dziele. W takich przypadkach
wskazywane będą nawiązania do tego tańca wykorzystane w utworze przez Bortkiewicza, lecz
ich dokładna identyfikacja i tym samym jednoznaczne wskazanie źródła inspiracji nie zawsze
będą możliwe.

12
Trepaka opisuje się jako taniec utrzymany w szybkim tempie, metrum 2
4 , którego
jedną z cech charakterystycznych jest występowanie dwutaktowego schematu rytmiczno‑
melodycznego zawierającego zmienną akcentację, polegającą na wyeksponowaniu obu miar
w pierwszym takcie, w drugim zaś na opatrzeniu akcentem wartości przypadającej jedynie

10
11
12

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, dz. cyt., s. 240.
Tamże.
Por. D. Wójcik, dz. cyt., s. 54.
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na drugą miarę13. Inne źródło dodatkowo podkreśla, że typowe dla trepaka jest także rozdrobnienie rytmiczne imitujące drobne kroki stosowane często w układach tanecznych14.
Bardzo prawdopodobne jest, że stylizację tego właśnie tańca umieścił Bortkiewicz w drugiej
2 oraz tempa Allegro vivace obecczęści Russische Weisen und Tänze op. 31. Oprócz metrum 4
ne są tam liczne, drobne wartości, wśród których najczęściej występującą grupą jest ósemka
i dwie szesnastki – układ często pojawiający się właśnie w rytmice trepaka15.

Przykład 3a. S. Bortkiewicz, Russische Weisen und Tänze op. 31, nr 2, Primo, t. 9–20

Przykład 3b. S. Bortkiewicz, Russische Weisen und Tänze op. 31, nr 2, Secondo, t. 10–20
13
14
15

J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, dz. cyt., s. 252.
L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 226.
D. Wójcik, dz. cyt., s. 54.
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Akcentacja drugiej miary w takcie jest charakterystyczna dla kozaka – rubasznego i wyrazistego w charakterze tańca określanego także jako hopak. Taniec ten również utrzymany jest
2 16, zaś typowym dla niego schematem rytmicznym jest między
w żywym tempie i metrum 4
innymi naprzemienność grup dwóch ósemek i ćwierćnuty17 oraz ciąg cztery ósemki, dwie
ósemki ćwierćnuta18. Wszystkie powyższe cechy odnaleźć można w szóstej części przytaczanej
kompozycji, a zatem można stwierdzić, że artysta zamieścił w niej także stylizacje hopaka.
Dodatkowo przemawia za tym fakt, że w części tej kompozytor zacytował również fragment
melodii pieśni Kalinka, która, co ciekawe, uważana jest właśnie za typowy przykład tego
tańca19. Hopaka można zaobserwować również w Russian Rhapsody op. 45, gdzie w melodii
tematu kompozytor wyeksponował naprzemienny układ grup ósemkowych i ćwierćnut, które
dość gęsto opatrzył wyrazistymi akcentami.

Tańcem niewiele różniącym się od wyżej omawianych jest kołomyjka. Ją także cechuje
2 , dość żwawe tempo20, jej rytmika jest jednak bardziej zróżnicowana. Ma to oczymetrum 4
wiście ścisły związek z charakterystycznymi dla niej krokami i figurami tanecznymi, w których oprócz wyskoków i przytupów (typowych dla kozaka) obecne są także kroki „spacerowe”21. Wśród figur przede wszystkim występują różnorodne pochody po kole. W rytmice
tańca pojawiają się więc zarówno rytmy złożone między innymi z ciągu ósemek22, jak i odbitkowe rytmy synkopowane i grupy szesnastkowe. Typowy jest także układ melodii złożony
z dwóch czterotaktowych zdań muzycznych23. Takie konstrukcje odnaleźć można w trzeciej
części Russische Weisen und Tänze op. 31. Kołowy krok kołomyjki imitują tu cztery ósemki,
zaś widoczny schemat grupy dwóch ósemek i ćwierćnuty może z kolei wynikać z nawiązania
do kozaka. Niewykluczone, że nastąpiło tu więc nałożenie się pewnych cech dwóch tańców
w tym samym utworze.

Przykład 4a. S. Bortkiewicz, Russische Weisen und Tänze op. 31, nr 4, Primo, t. 33–40

16
17
18
19
20
21
22
23

Tamże.
Tamże.
J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, dz. cyt., s. 252.
kozak (taniec) [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/Kozak_%28taniec%29 [dostęp: 13.11.2013].
D. Wójcik, dz. cyt., s. 54.
L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 112–113.
D. Wójcik, dz. cyt., s. 54.
A. Chodkowski, (red.), Kołomyjka, hasło w: Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995, s. 112.
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Przykład 4b. S. Bortkiewicz, Russische Weisen und Tänze op. 31, nr 4, Secondo, t. 33–40

W twórczości Bortkiewicza widnieje również szereg stylizacji jednego z najpopularniejszych tańców europejskich – walca. Jak podają źródła, „związał się on na stałe z kulturą szeregu narodów, wywodzi się jednak z terenów austriackich i niemieckich”24. Jego ludowe formy
z czasem ulegały zmianom, później przez środowiska miejskie urozmaicano je także o coraz
to nowsze elementy i figury. Dziś można wyróżnić kilka rodzajów tego tańca. Wśród walców
użytkowych na pierwszy plan wysuwają się walc wiedeński, francuski i angielski. Spoglądając zaś na jego stylizowane formy można także wyszczególnić wykształcone przez Fryderyka
Chopina valse brillante oraz valse triste, jak również walca koloraturowego, stworzonego
przez Luigiego Arditiego25. Warto także pamiętać o tak zwanym „walcu ludowym”, którego
niejednokrotnie można było usłyszeć w wielu regionach Europy26. Na potrzeby niniejszej
pracy i omawianych tu sposobów stylizacji, autorka odniesie się jednak jedynie do tanecznych
typów tego tańca, bowiem to właśnie one stanowiły główne źródło inspiracji Bortkiewicza.

Wspólną cechą muzyki walca wiedeńskiego, francuskiego i angielskiego jest oczywiście
metrum 3
4 , różni je zaś przede wszystkim tempo i charakter. Wiedeński „utrzymany jest
w szybkim tempie i skonstruowany na zasadzie szeregowania odcinków o budowie okresowej. Bywa poprzedzony powolnym wstępem i zakończony kodą, wykorzystującą zwykle
materiał melodyczny poprzednich części”27. Podstawą konstrukcji formalnej są natomiast
szesnastotaktowe tematy28. Walc wiedeński ponadto posiada charakterystyczną formułę
melodyczno-rytmiczną akompaniamentu, składającą się z nuty basowej występującej na
pierwszą miarę taktu oraz z dwóch następujących po niej ćwierćnut, które najczęściej
stanowią dopełnienie akordowe do poprzedzającej je prymy w basie. Ta odmiana walca jest
najczęściej stylizowana przez Bortkiewicza. Można go odnaleźć w fortepianowych zbiorach
i suitach (między innymi op. 21, 27, 48), utworach kameralnych (op. 25 oraz zapewne w op. 41,
którego partytura aktualnie jest niedostępna) i dziełach orkiestrowych (op. 51, 58). Jednym
z przykładów jest Wiener Walzer z Österreiche Suite op. 51.
24
25
26
27
28

B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, muzyka, dz. cyt., s. 226.
L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 231–244.
R. Iżykowski, Formy muzyczne, cz. 1, Taneczne formy homofoniczne, Łódź 1962, s. 17.
D. Wójcik, dz. cyt., s. 55.
L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 233.
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Przykład 5. S. Bortkiewicz, Österreiche Suite op. 51, Wiener Walzer, t. 13–28

Na uwagę zasługuje również cykl Trois Valses op. 27. Pierwszym utworem jest tu walc
3 , który zdaje się korespondować z francuską odLa Gracieuse, utrzymany w metrum 4
mianą tego tańca. Tempo utworu jest szybkie (vivace), a jego akompaniament stosunkowo
zróżnicowany29. Forma miniatury również zbliża ją do francuskiego pierwowzoru, dla którego charakterystyczne są: forma repryzowa z trio w części środkowej, szesnastotaktowa
konstrukcja poszczególnych cząstek, obecność cody oraz łącznika przed powrotem części A30.
Trzeci z cyklu walc La Viennoise to kolejna stylizacja walca wiedeńskiego. Utwór składa się
z dwóch skontrastowanych ze sobą pomysłów melodyczno-rytmicznych. Te dwa pomysły
Bortkiewicz przeplata ze sobą, przez co tworzy formę opartą na zasadzie szeregowania –
także typową dla walca wiedeńskiego. Walc La Melancolique, drugi w zbiorze op. 27, wyraźnie kontrastuje z powyżej omówionymi. Utrzymany w minorowej tonacji, powolnym tempie
i rzewnym charakterze (na początku utworu kompozytor zamieścił oznaczenia lentamente
oraz dolce, dolente), zdaje się nawiązywać do angielskiej odmiany walca31. Termin ten głównie używany jest jednak w odniesieniu do użytkowego tańca towarzyskiego. Analizując artystyczne formy tego tańca, niniejszy utwór należy raczej określić jako valse triste. Uważa się,
że jest to stworzona przez Chopina liryczna i melancholijna odmiana walca32, której cechą
charakterystyczną jest między innymi powolne tempo i sentymentalny, a niekiedy właśnie
wręcz rzewny, nastrój.

29
Bardziej zróżnicowany akompaniament traktuje się jako cechę charakterystyczną właśnie dla walca
francuskiego. Por. R. Iżykowski, dz. cyt., s. 18; A. Chodkowski, (red.), Walc, hasło w: Encyklopedia muzyki,
Warszawa 1995, s. 942.
30
R. Iżykowski, dz. cyt., s. 18.
31
Charakterystykę walca angielskiego opisano w: B. Bednarzowa, M. Młodzikowska, Tańce, rytm, ruch, muzyka, dz. cyt., s. 228–231; L. Zganiacz-Mazur, Tańce, dz. cyt., s. 235.
32
L. Zganiacz-Mazur, dz. cyt., s. 235.
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Przykład 6. S. Bortkiewicz, Trois Valses op. 27, La Melancolique, t. 1–16

W twórczości Bortkiewicza podobnie skonstruowane walce można odnaleźć w trzeciej
i piątej części Russische Weisen und Tänze op. 31, jak również w zbiorze Morceaux op. 6,
w skład którego wchodzi między innymi miniatura Valse triste. Warto także wspomnieć o walcu
z cyklu Morceaux op. 24 zatytułowanym Valse grotesque (Satyre), który – poprzez zastosowanie licznych akcentów na trzecią, słabą część taktu oraz inklinację do kwinty bourdonowej
w akompaniamencie – można uznać za stylizację walca ludowego.

Spuścizna kompozytorska Bortkiewicza zawiera interesujące przykłady stylizacji tańców
ludowych także z innych europejskich krajów. Zapewne były one pisane pod wpływem
inspiracji muzyką regionów, które w swoich licznych podróżach odwiedzał kompozytor.
Na uwagę zasługują przede wszystkim tańce pochodzenia hiszpańskiego, wśród których
znalazły się między innymi paso doble, tango, habanera oraz malaguena. Stylizacje te odnaleźć
można w suitach op. 21, 41, 54 i 63, w których kompozytor umieszcza grupy rytmiczne
charakterystyczne dla powyższych tańców i wykorzystuje typowe zabiegi melodyczne mające
na celu jak najbardziej klarowne odniesienie do klimatu i nastroju muzyki hiszpańskiej. Jednym z ciekawszych przykładów jest kompozycja España pochodząca z Suity na skrzypce i fortepian op. 63. W melodyce partii skrzypiec twórca zastosował oparte na nieregularnych grupach
rytmicznych ornamenty i ozdobniki, charakterystyczne dla hiszpańskich serenad. Ze względu
na jej wokalny charakter można stwierdzić, że Bortkiewicz nawiązał tu właśnie do malagueny – tańca wywodzącego się z pieśni hiszpańskiej, charakteryzującej się bardzo silnym nasyceniem emocjonalnym. Utrzymany był on w tempie umiarkowanym i metrum trójdzielnym33.
33

Tamże, s. 130–131.
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Przykład 7. S. Bortkiewicz, Suita op. 63, cz. IV, Espana, t. 6–21
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W twórczości Bortkiewicza odnaleźć można także tańce cygańskie, taniec szkocki –
écossaise, taniec tyrolski, pochodzącą z Czech polkę oraz francuski kadryl.

Ostatnią grupą tańców, do których w ramach swoich stylizacji sięgał artysta, były tańce
dawne, a przede wszystkim menuet i gawot. Spuścizna kompozytorska Bortkiewicza zawiera
kilka ich przykładów: gawoty zamieszczone w zbiorach op. 3, 12 i 25 oraz menuety wchodzące w skład opusów 7, 21, 54. W opracowaniach tych zachowano takie cechy, jak metrum, tempo, symetryczna i przejrzysta, najczęściej ośmiotaktowa, konstrukcja tematów. Zdarza się
jednak, że w utworze stylizacja posłużyła jedynie za punkt wyjścia do dalszych przetworzeń

prowadzących w konsekwencji do powstania coraz to nowych pomysłów muzycznych. Umożliwiło to stworzenie przez Bortkiewicza kompozycji o charakterze improwizacyjnym, w której
jednak wyraźnie słychać nawiązanie do danego tańca. Za przykład posłużyć tu może GavotteCaprice z Morceaux op. 3, gdzie z tanecznych motywów tematu wyprowadza Bortkiewicz
odcinki o charakterze improwizacyjnym i swobodniejszej konstrukcji.
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Przykład 8. S. Bortkiewicz, Morceaux op. 3, nr 3, Gavotte-Caprice, t. 69–88

82

***

Jak widać, Bortkiewicz poddaje stylizacji bardzo różnorodne tańce, a w swoich utworach
nie korzysta jedynie z jednego, sprawdzonego sposobu ich opracowania. Procesy te wydają
się niezwykle przemyślane, co niewątpliwie dowodzi wysokiego poziomu jego warsztatu kompozytorskiego. Mnogość i różnorodność tych nawiązań świadczy o jego głębokim zainteresowaniu tańcem, który stał się dla niego niemalże niewyczerpanym źródłem inspiracji. Dlatego
też tak ważne zarówno dla badacza, jak i wykonawcy jego twórczości jest ich dostrzeżenie
oraz prawidłowa interpretacja zgodna z kanonami wykonawczymi i obyczajami charakterystycznymi dla kultury muzycznej regionu, z którego wywodzi się stylizowany przez Bortkiewicza taniec.
Charakterystyka suity w twórczości kompozytora

W dorobku Bortkiewicza dostrzec można cykle taneczne, jak również nietaneczne utwory,
których poszczególne części wykazują dużą integrację ze sobą, a także zbiory mniej spójne,
lecz mimo wszystko posiadające taneczny charakter. Analizując dorobek tego XX-wiecznego
artysty, trzeba mieć na uwadze zarówno fakt, że w owym czasie istniało wiele różnych tendencji, stylów i kierunków, które w znaczący sposób wpływały na twórczość ówczesnych
muzyków, jak i pamiętać o tym, że suita jest formą, która od dawna widnieje na kartach
historii muzyki i dość dynamicznie zmieniała swą strukturę. Stankiewicz zauważa, że często
„poszczególne jej części są samodzielnymi organizmami formalnymi, podczas gdy całości
nie łączy nawet jedność tonacyjna. Z kolei luźne zbiory utworów [...] wykazywały niekiedy
tak znaczną jednolitość formalną, że można je uważać za przykład suity”34. Warto więc najpierw spróbować odpowiedzieć na pytanie, jaki cykl w XX wieku można traktować jako suitę.
Wiadomo, że nie zawsze nazwa tej formy umieszczana była przez twórców w tytułach utworów; można również odnaleźć przykłady kompozycji nazwanych suitą, pomimo że ich poszczególne części nie wykazują związków z tradycją taneczną35. Aby jednak móc to stwierdzić,
należy odwołać się do samej formy suity oraz sposobów jej postrzegania w poszczególnych
etapach rozwoju.
Suitę, jako formę, można zdefiniować na wiele sposobów. W głównej mierze zależy to od
jej przemian w danym momencie w historii. Za jej wstępne formy uważa się już zestawienie
dwóch tańców skontrastowanych metrorytmicznie i agogicznie, z których pierwszy miał tempo wolniejsze i utrzymany był w metrum parzystym, drugi natomiast w szybkim tempie i metrum trójdzielnym36.Wiadomo również, że istotną rolę w kształtowaniu suity odegrały tabulatury lutniowe, w których obserwowano obecność trzech lub więcej tańców wykonywanych
po sobie37. Można stwierdzić, że od tego czasu definiowano ją jako formę cykliczną złożoną
z kilku bądź kilkunastu części o charakterze tanecznym, utrzymanych w tej samej tonacji
34
35
36
37

A. Stankiewicz, Suita, hasło w: Encyklopedia muzyki, dz. cyt., s. 857.
Tamże. Za przykład podaje się tu kompozycję M. Spisaka – Suita na smyczki.
Tamże, s. 856.
Tamże.
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lub z ewentualną zmianą trybu38. Definicja ta doskonale oddaje ideę suity barokowej, zakładającej następstwo czterech tańców (allemande, courante, sarabanda, gigue) stosunkowo
samodzielnych formalnie39, której głównym sposobem na zapewnienie integralności cyklu
była zasada naturalnego kontrastu poszczególnych części i ich jedność tonacyjna40. Powyższy
opis trudno odnieść do suit Bortkiewicza ze względu na wspomniane tu zależności tonalne.
Jeśli jednak za suitę uważa się „utwór muzyczny o charakterze tanecznym złożony z kilku
kontrastujących ze sobą części”41 tworzących jakąś spójną całość podkreśloną na przykład poprzez ich wzajemne zależności tonacyjne, to za przykład tej formy można uznać: Morceaux
op. 12, w skład którego wchodzą miniatury o tytułach Mazurek, Gawot, Polonez, Morceaux
op. 25, gdzie obok nietanecznego Preludium odnaleźć można Gawota i Walca, złożony z różnorodnych tańców ludowych Russische Tänze op. 18 i Russische Weisen und Tänze oraz oczywiście Suitę op. 41 na wiolonczelę solo. W kompozycjach tych nie należy jednak dopatrywać
się dosłownego przeniesienia barokowego modelu suity, lecz jedynie traktować go jako swoistą inspirację. Bortkiewicz umieszczał bowiem w swoich cyklach zupełnie inne tańce, niż
zakładał wzór barokowy. Za przykład suit można by także uznać bardziej jednorodne zbiory,
takie jak Im 3/4 Takt op. 48, złożone, jak sugeruje tytuł, z utworów utrzymanych jedynie
w metrum trójdzielnym, jak również cykl Troi valses op. 27, który zawiera trzy różnorodne
pod względem charakterów i konstrukcji formalnej walce: La gracieuse, La melancolique oraz
La viennoise. Cykl ten bowiem, podobnie jak inne zbiory tańców, oprócz kontrastu wyrazowego, widocznego tu już w tytułach miniatur, został zintegrowany przez Bortkiewicza poprzez
dobór tonacji poszczególnych walców. Przedstawiają się one następująco:

Rys. 2. Schemat zależności tonalnych w zbiorze Troi valses op. 27 S. Bortkiewicza
38

Tamże.
S. Łobaczewska, Zarys historii form muzycznych, próba ujęcia socjologicznego, Kraków 1950, s. 93.
40
Zazwyczaj pierwszą parę tańców różniło właściwie jedynie metrum, następną zaś zarówno metrum,
jak i charakter oraz faktura, co powodowało zaistnienie naturalnie silniejszego i bardziej wyrazistego kontrastu. S. Łobaczewska, dz. cyt., s. 99.
41
M. Szymczak, (red.), Suita, hasło w: Słownik języka polskiego, Warszawa 1998, s. 342.
39
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Również i cykl Morceaux op. 12 wykazuje podobne zależności tonacyjne. Tu trzy, całkiem
odmienne od siebie tańce, kontrastujące ze sobą zarówno metrycznie, agogicznie, jak i wyrazowo, zostały scalone właśnie poprzez dobór ich tonacji. Co ciekawe, układ widocznych
tu kontrastów poszczególnych elementów dzieła także zdaje się być wynikiem przemyślanej
koncepcji kompozytora.

Rys. 3. Schemat zależności tonalnych, agogicznych i metrycznych w zbiorze Morceaux op. 12 S. Bortkiewcza

Wyszczególnione tu utwory nawiązują do idei suity barokowej także poprzez fakt, że poszczególne miniatury wchodzące w skład powyższych cykli są samodzielne formalnie. Dzięki
temu możliwe jest także ich wykonanie w oderwaniu od pozostałych części cyklu, jako
niezależne kompozycje. Jednym z częściej prezentowanych w ten sposób utworów jest Polonez
wchodzący w skład cyklu op. 12.

Nie wszystkie zbiory należy jednak traktować w powyższy sposób. W twórczości Bortkiewicza dostrzec można bowiem kompozycje, które mimo pozornie swobodniejszej formy,
w rzeczywistości stanowią niezwykle zwartą i niekiedy wręcz nierozerwalną konstrukcję.
Często zbiory te noszą nadany przez kompozytora tytuł, rzadko wskazujący na tradycję
taneczną. Istotny jest także fakt, że niektóre jego części w ogóle nie zawierają nawiązań do jakiegoś tańca. Mimo to kompozycjom tym nie można zarzucić braku tanecznego charakteru.
Wzorem do konstrukcji tego typu cykli była zapewne suita romantyczna. Liczba części bywała
w niej różna i nie zawsze wszystkie z nich musiały mieć taneczny charakter (mogły należeć
na przykład do liryki instrumentalnej). Potrzeba ich zestawiania, czy to na zasadzie kontrastu, czy wzajemnego podobieństwa, przestała mieć nadrzędne znaczenie. Aby zachować
integralność konstrukcji, czasem wykorzystywano wspólny materiał melodyczny, lecz najczęstszym sposobem na osiągnięcie spójności cyklu było zastosowanie koncepcji pozamuzycznej. Stąd cechą dość charakterystyczną zarówno dla suity romantycznej, jak i dla
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większości suit Bortkiewicza jest nawiązanie do programowości muzyki. Idea ta może przejawiać się poprzez umieszczenie programu literackiego mającego na celu nakierowanie percepcji słuchacza na konkretny przebieg fabularny, jak również przez zastosowanie bardziej
subtelnych koncepcji odwołujących się do idei charakterystyczności muzyki42. Różnicę między
nimi trafnie oddał Dahlhaus, głosząc, że „za muzykę programową uważa się na ogół opis,
czy tylko zarysowanie pewnych zdarzeń i fabuł, ale nie obrazowanie stanów. To ostatnie
uważa się za typową cechę utworów charakterystycznych”43. Bortkiewiczowi bliższa była
raczej druga z powyższych koncepcji. Świadczyć może o tym zwyczaj zaopatrywania swoich
utworów tytułami, który według Poniatowskiej „[...] miał tworzyć kontekst poetycki, literacki,
czy metafizyczny w przebiegu dzieła”44 i stanowił pierwszorzędny element treściowy utworu.
Za utwory wyrosłe z tego typu założeń można uznać Impressions op. 4, Marionettes op. 54 –
nawiązujące do idei charakterystyczności muzyki oraz programowe Der kleine Wanderer
op. 21, Ein Roman op. 35, Kindheit op. 39 i inspirowane dziełami literackimi From Andersen’s
Fairy Tales op. 30, Tausend und eine Nacht op. 37 oraz zaginione The Adventures of Tom Sawyer
op. 68. W kompozycjach tych pozamuzyczność odgrywa nadrzędną rolę i jest elementem scalającym utwór. To właśnie idei programowej podporządkowywał tu Bortkiewicz poszczególne
elementy dzieła. Niezwykle interesujący jest fakt, że do odzwierciedlenia pozamuzycznych
odniesień używał również „tańca”. Najlepiej obrazującym to przykładem jest cykl Der kleine
Wanderer op. 21. Poszczególne części utworu składają się na kolejne etapy podróży. Utwór
rozpoczynają miniatury o tytułach: Przygotowanie do podróży, W saniach, Pożegnanie oraz
Odjazd pociągu, w którym zastosował Bortkiewicz elementy ilustracyjne, takie jak sygnał
gwizdka konduktora czy stukot lokomotywy. Wśród dalszych miniatur znalazły się muzyczne
pocztówki kolejnych odwiedzanych krajów i regionów. Aby przybliżyć odbiorcy odwiedzane
miejsca, do ich muzycznych ilustracji wykorzystano przede wszystkim tańce. Miniaturę
zatytułowaną W Polsce scharakteryzowano więc poprzez mazurek, z kolei utwór Mała
Cyganka jest ciekawą stylizacją węgierskiego w charakterze tańca cygańskiego, a w częściach
Nad Dunajem oraz Neapol pojawia się walc. Wśród odwiedzanych krajów nie zabrakło także
znanych ośrodków muzycznych takich jak Francja, którą „opisuje” Bortkiewicz poprzez
stylizację menueta, Hiszpania zilustrowana przez passo doble i Anglia, której najbardziej
typowym, muzycznym odpowiednikiem dla Bortkiewicza stał się taniec szkocki écossaise.

42
C. Dahlhaus, Charakterystyczność jako kategoria estetyki XIX w., w: tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne
studia, Kraków 1988, s. 201.
43
C. Dahlhaus, Tezy o muzyce programowej, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej i inne studia, dz. cyt., s. 209.
44
I. Poniatowska, Oddziaływanie idei estetycznych i inspiracje literackie w muzyce fortepianowej, w: tejże,
Muzyka fortepianowa i pianistyka XIX wieku, Warszawa 1991, s. 148–149.
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Przykład 9. S. Bortkiewicz, Der kleine Wanderer op. 21, Abfahrt des Zuges, t. 1–9

Odmienną rolę odgrywa „taniec” w suicie inspirowanej znanymi podaniami i legendami
pt. Baśnie z tysiąca i jednej nocy45. Ten zbiór opowiadań cieszył się dużą popularnością również wśród muzyków, dla których częstym natchnieniem była między innymi postać Szeherezady. Warto wspomnieć tu choćby Karola Szymanowskiego, Maurice’a Ravela czy Nikołaja
Rimskiego-Korsakowa. Do grona wielbicieli tych indyjsko-perskich opowieści dołączył także
Bortkiewicz, czego dowiódł swą suitą Tausend und eine Nacht op. 37. Analiza składających się
na nią miniatur wykazuje obecność wielu interesujących aspektów. Ze względu na charakter
i tematykę niniejszej pracy najważniejszą z nich jest oczywiście obecność tańców. Utwór ten
składa się z dziesięciu części, z których pięć posiada ewidentne cechy taneczne, pięć pozostałych można natomiast określić jako części nietaneczne. Rozmieszczone są one w swego
rodzaju blokach: pierwsze dwie miniatury są częściami nietanecznymi, kolejne dwie tanecznymi, piąta i szósta znów nietaneczne, siódma, ósma i dziewiąta – zwiastujące nadejście finału
– ponownie są częściami tanecznymi, ostatnia zaś – kończąca utwór – nietaneczna. Prawdopodobne jest, że tego typu ich rozplanowanie miało związek z przeznaczeniem suity. Wiadomo bowiem, że kompozycja ta powstała w dwóch wersjach – orkiestrowej i fortepianowej,
a każdą z nich opatrzono informacją, że jest to suita baletowa. Być może taki układ części
umożliwiał lepszą dramaturgię całości zarówno pod kątem tematyki i ekspresji całego cyklu,
jak i zaplanowanych popisów tancerzy. Niestety nie można jednoznacznie stwierdzić, czy dzieło to doczekało się swojego scenicznego wykonania.
Z racji tematyki dzieła za interesujące należy uznać tu również aspekty pozamuzyczne.
Jest ono przykładem utworu programowego, jednakże jego program nie został podany w dosłowny, bezpośredni sposób. Bortkiewicz zarówno tu, jak i w innych swoich suitach inspirowanych dziełem literackim, nie umieszcza tekstu w partyturze. Nawiązując do utworów,

Księga tysiąca i jednej nocy [online], http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_tysi%C4%85ca_
i_jednej_nocy [dostęp: 4.02.2014].
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które były uznane jako „pozycje obowiązkowe”, zapewne zakładał, że znajomość ich treści
przez przyszłego odbiorcę utworu jest dostateczna. Bortkiewicz obrazuje tu zarówno konkretnych bohaterów niniejszych podań, np. osobę kalifa – przywódcy narodu (Der Kalif
Harun-al-Raschid), którego postać oddają motywy imitujące fanfary, czy postać dżina (Der böse
Zauberer entschlüpft aus der Flasche) zobrazowanego poprzez użycie licznych tryli, tremolo
i szybkich przebiegów szesnastkowych, opartych głównie na skali całotonowej.

Przykład 10. S. Bortkiewicz, Tausend und eine Nacht op. 37, Der Kalif Harun-al-Raschid, t. 1–4

Przykład 11. S. Bortkiewicz, Tausend und eine Nacht op. 37, Der böse Zauberer entschlüpft aus der
Flasche, t. 1–12
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Interesująca jest również miniatura Geschichte des armen Fischers, w której Bortkiewicz
za pomocą środków muzycznych obrazuje fabułę tej znanej legendy. Kompozycja składa się
z dwóch pomysłów melodycznych przeplatanych ze sobą. W miarę trwania utworu są one
jednak poddawane wariacyjnym modyfikacjom, dzięki którym każdy z nowych pokazów
jest bardziej dynamiczny i ekspresyjny. Kompozytor osiąga to poprzez wzrost dynamiki,
powiększanie ambitusu, przenosząc tematy do wyższych rejestrów i zagęszczając fakturę
między innymi przez zdwojenia oktawowe i artykulację. Środki te mają na celu zobrazowanie historii biednego rybaka, który za każdym razem, gdy zarzucał swoją sieć, zamiast
ryb wyławiał jedynie niezdatne mu przedmioty (Baśń o rybaku i dżinie). Dobór powyższych
środków jest tu całkowicie uzasadniony. Czynność, jaką wykonuje główny bohater legendy,
jest powtarzalna, zaś efekty jego starań są coraz bardziej przygnębiające. Stąd też najwłaściwszą techniką dla twórcy miniatury wydało się właśnie wariacyjne opracowywanie motywów.
Dzięki tym zabiegom w utworze odbiorca dzieła „odczuwa” zarówno upływ czasu, jak i narastające emocje bohatera. Miniaturę tę można uznać więc za przykład utworu programowego,
w którym to właśnie element fabularny zdominował jego konstrukcję.

Analizowana suita posiada jeszcze jeden aspekt, niezwykle interesujący i ważny zwłaszcza
dla konstrukcji całego zbioru. Oprócz wspomnianej koncepcji pozamuzycznej cykl ten scala
również motywika: jeden z motywów tematu melodycznego trzeciej części – Tańca młodych
dziewcząt – wykorzystał Bortkiewicz do konstrukcji tematu części dziewiątej – Bacchanale.
Aby podkreślić spójność motywów, kompozytor zachował metrum, relacje interwałowe,
ich kierunek melodyczny i akcentację. Zmianie uległy przede wszystkim rytmika, rejestr,
dynamika, artykulacja i oczywiście agogika. Zabiegiem tym Bortkiewicz udowodnił, że omawiany cykl od razu postrzegał jako integralną i zamkniętą całość. Dlatego też suitę Tausend
und eine Nacht, w przeciwieństwie do niektórych opisanych wcześniej, warto traktować jako
kompozycję w pełni spójną, którą należy wykonywać całościowo, bez wydzielania poszczególnych miniatur od kontekstu nadanego im przez kompozytora.

Integracja cyklu za pomocą motywiki jest obecna także w innych suitach Bortkiewicza.
Ciekawymi tego przykładami są Aus Meiner Kindheit op. 14 i Kindheit op. 39. W pierwszym
z nich przejawia się ona w zastosowaniu motywiki głównego tematu części zatytułowanej
Erste Liebe w ostatniej miniaturze z cyklu Wenn ich erst groβ bin. Co ciekawe, motyw ten
pojawia się niemal w identycznej postaci, a w miejscu jego wystąpienia można zauważyć
krótki komentarz: „Ona będzie moją żoną”.

W kompozycji Kindheit op. 39 spójność motywiczna wystąpiła pomiędzy częściami Maman
i Der Tod der Mutter. Biorąc pod uwagę już same tytuły niniejszych miniatur, zastosowanie wspólnego materiału tematycznego jest tu całkowicie uzasadnione. Interesującym jest
również fakt, że w tym przypadku temat ten wykorzystał Bortkiewicz w niezmienionej wersji.
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***

Przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy analizy wykazały, że wiele cykli Bortkiewicza
to przykłady formy suity. Kompozytor głównie odnosi się do wzoru suity romantycznej.
Przejawia się to przede wszystkim w zamiłowaniu artysty do tworzenia cykli o charakterze
programowym i stosunkowo swobodnej budowie. Bortkiewicz tworzy suity z różną liczbą
części, nie wszystkie z nich mają jednak taneczny charakter. Taneczność odgrywa tu zazwyczaj
rolę dominującą i wpływa na specyfikę dzieła. Interesujący jest także sposób integracji cyklu.
Każda z suit wykazuje bowiem cechy spójności, lecz mogą się one przejawiać w różnorodny
sposób. W dorobku tego twórcy odnaleźć można zarówno suity, w których obecna jest klarowna zależność tonacyjna poszczególnych części względem siebie, suity zintegrowane dzięki
wspólnemu materiałowi tematycznemu, jak i utwory, które scala przede wszystkim koncepcja pozamuzyczna. Wszystkie z nich zawierają jednak przemyślaną strukturę i zwartą konstrukcję formalną.

Rys. 4. Tabela przedstawiająca sposoby integracji poszczególnych cykli w twórczości Bortkiewicza
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THE LIFE AND WORKS OF SERGEI BORTKIEVICH (1877-1952),
PART III – DANCE IDIOM IN BORTKIEVICH’S OEUVRE
Manifestations of dance inspirations can be found in most of Sergei Bortkievich’s works.
Among them are both numerous examples of different stylisations, frequent references to
the suite form and pieces in which the composer used dance elements characterised by short
references to some dance. In order to analyse how “dance” influenced his creative output,
the author of the article attempted to do a research to find and determine the dance idiom
in Bortkievich’s works.
One of the topics analysed in the article is the way how the artist elaborated on various
types of folk and national dances. In his works, we can notice stylisations of dances from
almost all European countries. Their analyses show that in his pieces Bortkievich does not
use just one well-tried way of elaborating on them. These processes seem very deliberate,
which without any doubt proves his high-level composition skills. The number and variety
of such references is in turn a proof for his deep interest in dance, which became an almost
infinite source of inspiration for him.

Bortkievich’s works also include numerous cycles, both of dance and non-dance character.
In some of them, separate movements are greatly integrated, in others they are less coherent
but of dance-like character. There are collections which, despite their freer form, are in fact
cohesive and sometimes even inseparable in terms of construction. These compositions often
have a title given by the composer, which rarely refers to dance tradition. The cycles frequently
have a programme nature. Due to such a diversity in this composer’s oeuvre, the article also
characterises the form of suite in Bortkievich’s works. Their analyses show that Bortkievich
wrote suites with different numbers of movements, not always preserving their dancelike character. Despite that, danceability often plays a dominant role in their construction
as a whole and influences the specificity of a piece. The way of integrating a cycle is interesting
as well as each of the suites has coherence features but they can manifest themselves
in different ways, e.g.: clear key dependencies of separate movements one upon another,
common thematic material, and there are also collections connected by an extra-musical concept.
Key words: Bortkiewicz, dance, dances, music
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