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SKRIABIN – MUZYKA FORTEPIANOWA W KONTEKŚCIE
IDEOLOGII TWÓRCZEJ KOMPOZYTORA . CZĘŚĆ II
1

W poprzednim artykule dotyczącym Aleksandra Skriabina (1872-1915) przedstawiono
życiorys kompozytora, a także jego twórczość poetycką i poglądy religijno-filozoficzne.
Ukazany został skrajny indywidualizm i subiektywizm jego światopoglądu. W artykule wykazano także, że sfery aktywności osobistej, zawodowej i artystycznej Skriabina były ze sobą ściśle
powiązane. Pojęciem występującym najczęściej w filozoficznych zapiskach2 artysty była „świadomość”
rozumiana jako wewnętrzna sfera subiektywnego doznania rzeczywistości oraz kluczowe pojęcie,
obejmujące to, co niewyrażalne w sferze intelektualnej, związane z ideą jedności wszystkich zjawisk.

Problem świadomości od zawsze stanowił dla badaczy wyzwanie, zarówno w ujęciu ontologicznym, jak i na gruncie nauk ścisłych. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, w świecie
fizycznym obowiązuje bezlitosne prawo nieustającego przyrostu entropii3. Istnieje jednak
marginalny obszar wszechświata, w którym zachodzi odwrotny proces – wzrostu złożoności
i uporządkowania – nazywany ewolucją. Wydaje się, że wszędzie tam, gdzie widoczna jest ewolucja, obecna jest również świadomość, a więc słuszne może być przypuszczenie, że to ona jest
zasadą porządkującą – niepojętym źródłem „ujemnej” entropii. W związku z tym wszystko to,
co świadomość opuści, musi z czasem rozpaść się w otchłani chaosu. Transformacja języka
muzycznego Skriabina nie była typowym procesem przemiany środków kompozytorskich
i stylistycznych. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy tę przemianę można nazywać ewolucją
w precyzyjnym tego słowa znaczeniu.
Ewolucja twórczości fortepianowej

Od najmłodszych lat fortepian był dla Aleksandra wyjątkowym środkiem komunikacji ze światem,
dzięki któremu mógł w pewnym sensie ujawniać swoje życie wewnętrzne. Twórczość fortepianowa
wyznaczała obszar nieustannych poszukiwań kompozytorskich. Styl utworów symfonicznych pozostawał prawie zawsze spóźniony4 w stosunku do stylu komponowanych równocześnie dzieł fortepianowych. Aparat orkiestrowy nie stanowił dla Skriabina źródła efektów głównie kolorystycznych,
ale miał być raczej idealnie nastrojonym instrumentem5 o rozległej skali i szerokich możliwościach
wykonawczych, który jak najpełniej ukazywałby jego twórcze zamysły. Wykorzystanie orkiestry nie było
jednak celem samym w sobie, ale środkiem do wyrażenia zasadniczej myśli dzieła. Skriabin bardzo
często przedstawiał znajomym lub dyrygentom swoje nowe kompozycje symfoniczne przy fortepianie.
Według niektórych opinii, w takim wydaniu brzmiały one lepiej niż wykonywane później przez orkiestrę6.
1
Niniejszy artykuł jest drugą częścią tekstu poświęconego osobie i twórczości Aleksandra Skriabina, powstałego na podstawie pracy doktorskiej autora, a opublikowanego w „Notesie Muzycznym” nr 9 s. 89-106.
2
A. Skriabin, Zapisi, w: Russkije Propilei, t. 6, red. M. Gershenzon, Moskwa 1919.
3
Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu i rozproszenia energii. Cyt. za: Entropia, hasło w:
Wikipedia, [online:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Entropia [dostęp: 29.06.2018].
4
M. Gliński, Aleksander Skrjabin, Warszawa 1933, s. 30.
5
Tamże, s. 31.
6
P. Żukowski, Ewolucja języka muzycznego w fortepianowej twórczości Aleksandra Skriabina, Poznań 2015, s. 109.
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Twórczość fortepianową Skriabina można podzielić na trzy okresy7, które w pewnej mierze
pokrywają się z kolejnymi etapami jego życia oraz fazami transformacji światopoglądowej.
W pierwszym etapie przeobrażenia języka muzycznego, trwającym w przybliżeniu do 1903 roku,
Skriabin nawiązywał pod względem stylistycznym i formalnym do twórczości Fryderyka
Chopina (1810-1849). Zgodność ta widoczna jest w użyciu form, charakterystycznych dla dorobku
polskiego kompozytora, takich jak: walc (op. 1), preludium (op. 2, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 27),
mazurek (op. 3, 25), nokturn (op. 5, op. 9), impromptu (op. 2, 7, 10, 12, 14), etiuda (op. 2, 8), sonata
(op. 6, 19, 23), fantazja (op. 28), polonez (op. 21), koncert fortepianowy (op. 20). Znamienna jest
analogia liczbowa 12 Etiud op. 8 oraz 24 Preludiów op. 11 (ułożonych w porządku kwintowoparalelnym). Obydwu kompozytorów łączył zbliżony stosunek względem własnej twórczości
oraz pokrewieństwo postaw psychicznych8.

Z czasem, dla Skriabina, muzyka stała się środkiem do realizacji wyższych, pozamuzycznych
ideałów. W stosowanej harmonice, opartej na tonalności dur-moll, widoczne są wyraźne tendencje
do poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Melancholijny liryzm chopinowski (rezonujący
z estetyką Skriabina) prowokował do częstego wykorzystywania tonacji minorowych, które
otwierały dodatkowe możliwości harmonicznej eksploracji (np. czterodźwięki zmniejszone).
Zauważalna jest fascynacja dominantą septymową z obniżoną kwintą, której genezy szukać
można w septymowej moll subdominancie drugiego stopnia. Skriabin wykorzystuje często akord
chopinowski (dominanta z sekstą zamiast kwinty). Wydaje się, że kwinta akordu jest dla niego
czymś zbyt oczywistym i nieznośnie przewidywalnym, dlatego w pewnym sensie stara się jej
unikać. Działania te wpływają na coraz częstszą obecność trytonu we współbrzmieniach harmonicznych. Niezależne traktowanie seksty, septymy i nony w akordach ma również wartość kolorystyczną. Tendencje harmoniczne oddziałują ponadto na formowanie warstwy melodycznej
utworów fortepianowych. Poza typową dla epoki romantyzmu melodyką kantylenową,
zauważalny jest szczególny sposób kształtowania linii melodycznej, który polega na eksponowaniu charakterystycznych składników harmonicznych, co w efekcie ogranicza ją do wykorzystywania określonych sekwencji interwałowych9. Warstwa rytmiczna utworów jest również
obszarem, w którym uwidacznia się dążenie kompozytora do poszukiwania oryginalności.
Stosuje zmienne metrum, nieregularne grupy rytmiczne i ich skomplikowane zestawienia,
wprowadza zaskakujące rytmicznie rozpoczęcia frazy muzycznej (wewnątrz której zaczyna
operować krótkimi motywami). Wyznacznikiem krystalizacji jego stylu (także w późniejszych
etapach twórczości) stało się wykorzystywanie pauzy jako znaczącego środka wyrazu
artystycznego. Od strony fakturalnej kompozycje podporządkowane są właściwościom
techniki pianistycznej – widoczny jest wpływ figuracji charakterystycznej dla twórczości
F. Chopina. Można przypuszczać, że przewlekła kontuzja prawej ręki kompozytora (z powodu
której powstało Preludium i Nokturn op. 9 na lewą rękę) zaczęła w pewien sposób zaburzać
jego wyobrażenie możliwości manualnych, co w konsekwencji prowadziło do poszerzenia
rozpiętości i zagęszczenia fakturalnego partii lewej ręki.

Periodyzacja za: T. Baranowski, Skriabin, hasło w: Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, t. 9, Kraków 2007.
Z. Lissa, Studia nad twórczością Fryderyka Chopina, Kraków 1970, s. 204.
9
P. Kędzierski, Język muzyki fortepianowej Skriabina, w: Skriabin. Mistyczna droga muzyki, red. J. Szerszenowicz,
Łódź 2016, s. 259.
104
7
8

W końcowej fazie pierwszego okresu faktura stała się znacznie bardziej bogata pod względem
harmonicznym nawiązując do charakteru twórczości symfonicznej. Utwory fortepianowe z tego
okresu można określić mianem muzyki absolutnej, jedynie w sonatach można dopatrywać się
programowego czynnika wyrazowego.

W środkowym etapie działalności kompozytorskiej (1903-1908) wprawdzie nadal powstawały
formy muzyczne nawiązujące do twórczości F. Chopina10, jednak łączność z jego stylem została
definitywnie zerwana. W okresie tym szczególną uwagę zwraca użycie nowej formy – poematu
(op. 32, 41, 44), który prawdopodobnie daje Skriabinowi poczucie większej swobody twórczej11.
Pojawiają się także utwory programowe, łączone w opusach z poematami i innymi miniaturami
(op. 45, 49, 51, 52, 56, 57). W jednym z listów kompozytor stwierdził o poematach „większa ich część
ma określoną treść psychologiczną, ale nie wszystkie wymagają programu”12.
Wszelkie tendencje kompozytorskie, widoczne w pierwszym okresie twórczości, podlegają
dalszemu wzrostowi złożoności. Na pierwszy plan od strony harmonicznej wysuwa się częste
stosowanie dominanty wtrąconej. Alteracji składników oraz dodawaniu sekst, septym i non
podlegają również akordy pełniące funkcję konsonansu, co przyczynia się jakby do unikania
rozwiązań kadencyjnych i daje efekt nieustannego napięcia wyrazowego. W warstwie
melodycznej zaczęła objawiać się stopniowo tendencja porządkująca, którą sam kompozytor
zawarł w słowach: „melodia jest rozwiniętą harmonią, harmonia – skoncentrowaną melodią”13.
W związku ze stosowaniem skomplikowanych współbrzmień, eksponowanie ich nietypowych składników w melodii często skutkowało pojawianiem się szerokich interwałów, które
nadawały jej ekspresyjny charakter, aczkolwiek ujednolicenie melodyczno-harmoniczne
wpływa na obniżenie jej wiodącego statusu wobec pozostałych elementów dzieła muzycznego.
Stopniowo zanika „szeroka fraza” na rzecz krótkich motywów podporządkowanych warstwie
harmonicznej. Zjawiska te coraz bardziej uwypuklają kolorystyczne właściwości dzieła.
Pojawiają się bardziej skomplikowane figury rytmiczne i zestawienia polirytmiczne. Widoczna
jest drobiazgowa dbałość w zapisie rytmu oraz wyciąganiu wszelkich możliwych konsekwencji
w jego notacji. Kompozytor precyzyjnie projektuje zmiany agogiczne dzieła. Krystalizująca się
harmonika wpływa również na występowanie charakterystycznych elementów fakturalnych.
Przeważają struktury akordowe i linearne, złożone z kwart i septym (np. septyma mała i kwarta
zwiększona – zazwyczaj w partii lewej ręki). Zauważyć można efekty kolorystyczno-fakturalne,
polegające na zatrzymywaniu brzmienia akordu poprzez wzbogacanie go figuracjami
opartymi na składnikach skali, z której ów akord powstał14. Złożoność konstrukcyjna utworów
nierzadko skutkowała stosowaniem w zapisie trzech pięciolinii w celu bardziej czytelnego
ukazania planów fakturalnych.
10

11
12
13
14

Np. Preludia op. 31, 33, 35, 37, 39, 48; Mazurki op. 40; Walc op. 38; Etiudy op. 42; Scherzo op. 46; Sonaty op. 30, 53.
Wśród poematów programowych tego okresu należy wymienić Poème Tragique op. 34 oraz Poème Satanique op. 36.
A. Skriabin, Cały jestem pragnieniem nieskończonym! Listy, tłum. J. Ilnicka, Kraków 1976, s. 492.
Z. Lissa, dz. cyt., s. 334.
P. Kędzierski, dz. cyt., s. 262.
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Trzeci okres, zwany „prometejskim”, związany był z rozpoczęciem w 1909 roku pracy nad
Prometeuszem op. 60. Powstało w nim pięć sonat fortepianowych (op. 62, 64, 66, 68, 70),
etiudy (op. 65), preludia (op. 59, 67, 74), poematy (op. 59, 61, 69, 71), a także tańce (op. 73).
Tytuły utworów programowych odwołują się do tematyki mistycznej15. Dążenia kompozytorskie podlegały dalszej intensyfikacji, jednak wzrost złożoności języka muzycznego w trzecim
etapie został zdominowany przez tendencje porządkujące. Stosowana jest kwartowa budowa
współbrzmień harmonicznych, dla których punkt wyjścia stanowi akord prometejski
(określany również mistycznym lub syntetycznym), nazywany przez Skriabina akordem
„pleromy”16. Sześciodźwięk prawdopodobnie wywodzi się z dominanty septymowej z obniżoną
kwintą, umiejscowionej w szeregu kwartowym, do którego dodane są kolejno dwa składniki
np. c, fis/ges, b, e1 + a1, d2. Akord prometejski może być także naturalnym następstwem rozwoju
harmonicznego, który został utrudniony przez wprowadzenie stroju „temperowanego”. Strój
ten od strony harmonicznej jest „nieczysty” w stosunku do siódmego i jedenastego tonu
składowego pochodzącego z szeregu alikwotów (np. c, e, g, b, d, fis, a), dlatego – według
Mateusza Glińskiego (1892-1976) – wdrożenie do muzyki składnika septymy w charakterze
konsonansu (Beethoven, Debussy), a następnie undecymy (przez Skriabina) było dla niej
momentem przełomowym17. Warto zwrócić uwagę, że chociaż akord prometejski odgrywa
kluczową rolę w skriabinowskiej harmonii, to w późniejszych utworach kompozytor korzystał
z różnych jego wariantów18, dla których niezmienne były dźwięki podstawy np.: c, fis, b,
a dominowała forma: c, fis, b, e1, a1, des2.

Przykład 1. A. Skriabin, Feuillet d’album op. 58, t. 1-4. Przykład akordu prometejskiego zbudowanego
od dźwięku Fis. Na ilustracji oznaczono dźwięki przejściowe, które nie należą do skali (Fis, His/C, E, Ais,
Dis, Gis)

15
Np. Etrangeté (Osobliwość) op. 63 nr 2, Flammes Sombres (Ciemne Płomienie) op. 73 nr 2, Vers la Flamme
(Ku Płomieniowi) op. 72.
16
W gnostyckich systemach pleroma oznacza pełnię boskiego bytu. Według kompozytora akord został zaprojektowany tak, aby umożliwić natychmiastowe uświadomienie tj. objawienie istoty leżącej poza konceptualnymi zdolnościami ludzkiego umysłu. Cyt. za: Mystic chord, hasło w: Wikipedia, [online:] https://en.wikipedia.org/
wiki/Mystic_chord [dostęp: 29.06.2018].
17
M. Gliński, Aleksander Skrjabin, „Muzyka” 1925, nr 4-5, s. 151.
18
Z. Lissa, O harmonice Aleksandra Skriabina, Warszawa 1930, s. 9.
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W ostatnim etapie twórczości samo współbrzmienie staje się harmonicznym (akord) i jednocześnie melodycznym (skala) wyznacznikiem dzieła, stanowiącym centrum brzmieniowe
(por. przykład 1). Kompozycje zaczynają nabierać właściwości izomorficznych (wewnętrznie
odwzorowujących). Zazwyczaj oparte są na kilku motywach lub pomysłach fakturalnych,
z których zostaje wyprowadzona cała konstrukcja dzieła. Zanikają jakiekolwiek funkcyjne
następstwa akordów. Centra brzmieniowe zazwyczaj są transponowane w odległości tercji
małej lub sekundy wielkiej (transpozycje również noszą znamiona sekwencyjności).
Występują współbrzmienia złożone z identycznych struktur kwartowych, odległych od siebie
o interwał równomiernie dzielący oktawę (np. tercja mała, tercja wielka), co w wielu przypadkach prowadzi do wykorzystania skal o ograniczonej transpozycji19. Kompozytor łączy
elementy harmoniczne i rytmiczne z coraz większą misternością. Zazębiają się kontury
architektoniczne utworów, przez co forma może wydawać się mniej wyraźna (udziwniona).
Gruntowna analiza wykazuje jednak niesłychaną dbałość w opracowywaniu szczegółów
fakturalnych, wzorową konsekwencję logiczną oraz klasyczną równowagę konstrukcyjną.
Określając styl skriabinowski M. Gliński przytacza trafne sformułowanie – puryzm pod osłoną
ekstrawagancji 20. Widoczne jest zagęszczenie faktury fortepianowej w najniższym i najwyższym
rejestrze. Eksponowanie walorów brzmieniowych dzieła otwiera nową perspektywę wzbogacenia diapazonu wyrażanych uczuć. Pojawiają się wyrazowe efekty kolorystyczne związane
z tematyką mistyczną, odzwierciedlające między innymi: płomienie (tryle i tremolanda,
por. przykład 2), refleksy światła (schematyczne i delikatne figuracje w wysokim rejestrze,
por. przykład 3), jaskrawość lub ostrość (gęste akordy w najwyższym rejestrze, por. przykład 4),
efekty przypominające dzwony i gongi (gwałtowne akordowe quasi-przednutki, współbrzmienia w niskim rejestrze zawierające tryton w podstawie, por. przykład 5). Wielowarstwowa
faktura utworów oraz częsty sposób zapisu na trzech pięcioliniach budzą coraz większe
skojarzenia z partyturą orkiestrową.

19
20

P. Sabbagh, The Development of Harmony in Scriabin’s Works, Universal Publishers, USA 2003, s. 152.
M. Gliński, Aleksander Skrjabin, dz. cyt., s. 72.
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Przykład 2. A. Skriabin, Vers la Flamme op. 72, t. 125-128

Przykład 3. A. Skriabin, IX Sonata op. 68, t. 55-58
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Przykład 4. A. Skriabin, X Sonata op. 70, t. 220-221

Przykład 5. A. Skriabin, IX Sonata op. 68, t. 179-180

„Skriabin ekspresjonistą sensu stricto nie był – jego «mantrą» było bowiem tworzenie,
a nie wyrażanie”21. W ostatnim okresie twórczości kompozytor osiągnął nadzwyczajny poziom
spójności architektonicznej dzieł oraz sugestywności przekazu artystycznego. Można
przypuszczać, że najistotniejszym czynnikiem porządkującym ewolucję języka muzycznego,
poza mistrzostwem formalnym, była jego mistyczna ideologia twórcza, która precyzyjnie
określała podejmowane działania. Późne dzieła stały się jednak trudne w percepcji oraz pod
pewnymi względami homogeniczne (jednorodne) wyrazowo. Analizowanie muzycznej drogi
będącej obrazem życia wewnętrznego kompozytora prowadzi do refleksji nad istotą jego artystycznego ukierunkowania i skłania do pytania, czy założenia często przypisywanej mu postawy
21

T. Baranowski, Profile Skriabina. Szkice z poetyki twórczości, Białystok 2013, s. 100.
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ekspresjonistycznej odpowiadały jego autentycznym intencjom twórczym. Środki kompozytorskie późnego okresu twórczości wydają się w pewnym sensie zapowiedzią techniki
dodekafonicznej opartej na serii dwunastotonowej (będącej czynnikiem systematyzującym
melodykę i harmonikę dzieła). Głównym postulatem tej techniki jest równouprawnienie
wszystkich dwunastu stopni w obrębie oktawy. W systemie centrowym materiałem nie jest
pełna skala dwunastotonowa, a tylko pewien jej wycinek, w którym dźwięki obce mają znaczenie
porównywalne do tonów chromatycznych w skali diatonicznej. Warto przy tym zwrócić uwagę,
że początki i zakończenia utworów z trzeciego okresu twórczości prawie zawsze oparte są
na tej samej skali, często przeważającej w całej kompozycji, co stanowi dalekie odwzorowanie
tonacji głównej w systemie dur-moll. Nasuwa się zatem refleksja, że dodekafonia w założeniu
mogła odzwierciedlać deterministyczny chaos ówczesnego świata, natomiast Skriabin za pomocą
swoich centrów brzmieniowych poszukiwał raczej jego pierwotnego ładu.
Ewolucja formy sonatowej

Pojęcie „sonata” (z włoskiego suonare: dźwięczeć) określało początkowo wszystkie utwory
instrumentalne. Cykliczna forma sonaty rozwinęła się z canzony, która stanowiła przeniesienie
wokalnej chanson do muzyki instrumentalnej. W połowie XVIII wieku wykrystalizował się typ
czteroczęściowej sonaty klasycznej. Zgodnie z przyjętym wzorcem przynajmniej pierwsza
część cyklu sonatowego stanowiła formę sonatową (popularnie, lecz niepoprawnie nazywaną
allegrem sonatowym), której istotą był dualizm tematyczny. Od tamtej pory kompozytorzy
wprowadzili do modelu klasycznego niezliczoną ilość modyfikacji, jednak sama koncepcja
sonaty przetrwała do czasów teraźniejszych. Według Stanisława Kosza idiomu sonaty
należałoby więc poszukiwać w sferze ponadsubstancjalnej – w sferze istnienia idealnego. Jego
zdaniem „nadrzędną ideą sonatowości jest organiczność formy [podkreślenie – M. Piechnat]22
i nieustające dążenie twórców do podporządkowania makroformy jednej, spójnej koncepcji
(muzycznej lub pozamuzycznej). W takim ujęciu sonatowość byłaby przeciwieństwem
suitowości, której istotą jest kontrast”23.

Twórczość fortepianowa Aleksandra Skriabina obejmuje dziesięć wydanych sonat. Fascynacja kompozytora wielką formą instrumentalną ujawniła się już w okresie szkolnym, w którym
powstały dwa młodzieńcze dzieła. W 1886 roku skomponował jednoczęściową Sonatę-fantazję,
zadedykowaną później Natalii Siekierinej24 (dzieło opublikowano pośmiertnie). Kolejna
trzyczęściowa Sonata es-moll została ukończona w 1889 roku. Kompozytor przeredagował25
jej pierwszą część w 1892 roku na Allegro appasionato es-moll op. 4.

Następną dojrzałą już artystycznie próbą w tym gatunku – jednocześnie pierwszą wydaną
za życia Skriabina – była I Sonata f-moll op. 6, ukończona w 1893 roku. Sonata posiada cztery części:
Allegro con fuocoso, Crochet, Presto, Funèbre, z których na szczególną uwagę zasługuje finałowy

22

W źródle zapis wyróżniono drukiem rozstrzelonym.
S. Kosz, Symbolika formy w sonatach fortepianowych Aleksandra Skriabina, w: Prace Specjalne, Akademia
Muzyczna im. S. Moniuszki, nr 42, Gdańsk 1987, s. 66.
24
S. Nicholls, komentarz do płyty Marc-André Hamelina, Scriabin. The Complete Piano Sonatas, Hyperion Records, 1996.
25
I. Bełza, Skriabin, tłum. J. Ilnicka, Kraków 2004, s. 33.
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marsz żałobny. Pomimo względnie klasycznej struktury sonata ujawnia podporządkowanie cyklu
jednej pozamuzycznej koncepcji – odzwierciedlenia stanów rozpaczy. Idea ta wprowadza jednak
dysharmonię w kwestii narracyjnej i formalnej dzieła. Właściwym zwiastunem tragicznego
końca sonaty jest załamanie wielkiej kulminacji (nagły spadek dynamiki i nerwowe wtrącenia
trybu minorowego, por. przykład 6) w repryzie Allegro con fuocoso, po którym następuje część
druga, będąca wyrazem modlitwy.

Przykład 6. A. Skriabin, I Sonata op. 6, t. 159-169
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Kolejne dwie części sonaty (oddzielone jedynie podwójną kreską taktową) są jakby pogłębionym
powtórzeniem tej relacji. Muzycznych korzeni dzieła można doszukiwać się w Sonacie b-moll
op. 35 Fryderyka Chopina. Dodatkowym nawiązaniem do twórczości polskiego kompozytora,
poza warstwą stylistyczną, wydaje się (jedyny optymistyczny) ostatni fragment ekspozycji Allegro
con fuocoso (t. 47-57), który przywołuje na myśl charakterystyczny „marsz” z Fantazji f-moll op. 49.
Pod tym względem allegro jest podobne także do skriabinowskiej Fantazji op. 28 (powstałej
w 1900 roku, uważanej za brakujące ogniwo pomiędzy III a IV Sonatą). Filozoficzny ból istnienia
zawarty w pierwszej sonacie stanowił bodziec zwrotny, mający wpływ na całe przyszłe życie kompozytora. W słynnej notatce z tego okresu zapisał:
Najpoważniejsze zdarzenie w moim życiu… Problem z ręką. Przeszkoda w osiągnięciu
najwyższych celów – CHWAŁY, SŁAWY. Nie do przezwyciężenia według lekarzy. To była
pierwsza prawdziwa porażka mojego życia. Pierwsze poważne rozmyślanie: Początek
samoobserwacji. Zwątpienie, czy mógłbym NIGDY nie wyzdrowieć, wciąż jeszcze moja najczarniejsza godzina. Początek rozmyślania na temat wartości życia, religii, Boga. Nadal
silna wiara w Niego (Jahwe raczej niż Chrystusa). Modliłem się z głębi serca, z zapałem,
chodziłem do kościoła… Buntowałem się przeciwko przeznaczeniu, przeciwko Bogu.
Skomponowałem I Sonatę z „marszem żałobnym”26.

Napisana w latach 1892-1897 II Sonate-fantaisie gis-moll op. 19 została ujęta w formę dyptyku,
który niesie zupełnie inną symbolikę. Obie części (Andante, Presto) oparte są na schemacie formy
sonatowej. Występująca pomiędzy nimi zasada wzajemnego uzupełnienia całości może być
interpretowana jako przejaw dążenia do ujednolicenia cyklu. Jest to pierwsza sonata, do której
kompozytor napisał notę programową. Dzięki niej wiadomo, że dzieło inspirowane było
tematyką natury27 (część pierwsza oddaje impresje nocy, druga odzwierciedla ogrom oceanu
wzburzonego w czasie sztormu).

Kolejna, III Sonata fis-moll op. 23, skomponowana w 1898 roku, wykazuje podobieństwo
do pierwszej sonaty w kontekście powrotu do zamysłu formy cyklicznej. Złożona jest z czterech
części: Drammatico, Allegretto, Andante, Presto con fuoco (dwie ostatnie następują attacca).
W tym przypadku przebieg makroformy zmierza do kulminacji w ostatniej części (Presto
con fuoco). Utwór przepełnia heroiczna siła, a w fakturze można zauważyć oddziaływanie
cech twórczości symfonicznej. Wzniosłe motywy narastania (rytmy punktowane, progresje
wznoszące) ukazują się w jej poszczególnych częściach (por. przykład 7), wskutek czego
pesymistyczna kapitulacja, zawarta w kodzie części finałowej, stanowi dla słuchacza
zaskoczenie. Kilka lat po skomponowaniu dzieła Skriabin określił jego program, według
którego sonata przedstawia przemianę stanów duszy28.

F. Bowers, Scriabin A Biography, Nowy Jork 1996, t. I, s. 168. „Gravest event in my life... Trouble with my hand.
Obstacle to my supreme goals – GLORY, FAME. Insurmountable, according to doctors. This was my first real
defeat in life. First serious thinking: Beginning of self-analysis. Doubted, however, that I will NEVER recover,
but still my darkest hour. First thinking about the value of life, religion, God. Still a strong faith in Him (Jehova
rather than Christ). I prayed from the bottom of my heart, with fervor, went to church... Cried out against fate,
against God. Composed First Sonata with its ‘Funeral March’”. To i dalsze tłumaczenia z języka angielskiego
wykonał autor artykułu.
27
S. Nicholls, dz. cyt.
28
W ostatniej części rodzi się potężny głos półboga, którego zwycięska pieśń rezonuje triumfalnie! Ale na razie
26
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Przykład 7. A. Skriabin, III Sonata op. 23, t. 125-130

Cykliczny model sonatowy zostaje zaburzony w IV Sonacie Fis-dur op. 30, napisanej w 1903 roku.
Składa się ona z dwóch części (Andante, Prestissimo volando) następujących attacca. Jednak
części te nie tylko się uzupełniają, ale również wzajemnie konstytuują (żadna nie może istnieć
w oderwaniu od drugiej). Utwór przezwycięża charakterystyczny dla pierwszego okresu twórczości pesymizm. Przedstawia nową treść ideową – wolę transcendencji – intencję nieustannego
dążenia, która znajduje swoje ujście w finałowej kodzie. Materiał kody pokrywa się tematycznie
z materiałem części pierwszej i stanowi temat przewodni całej sonaty29. Jej zakończenie wywołuje
jednak pewien koncepcyjny niedosyt. Dzieło, wyrażające zamysł nieustannego dążenia, nie powinno
w sensie ideologicznym posiadać zakończenia, gdyż jest ono zaprzeczeniem owego zamysłu.
Nie istnieje dostateczne rozwiązanie kadencyjne, które byłoby w stanie zwieńczyć taki imperatyw. Być może z tego względu dotychczasowy język muzyczny staje się dla Skriabina niewystarczający i już w następnej sonacie wykorzystuje bardziej adekwatne rozwiązanie formy
polegające na dematerializacji – uleceniu w nicość.

V Sonata Fis-dur op. 53 jest kolejnym przełomowym dziełem. Wraz z nią wszystkie następne
sonaty przyjmują formę jednoczęściowego poematu. Czynnikiem wyróżniającym jest muzyczny
fragment przewodni – Allegro. Impetuoso. Con stravaganza – ujmujący całą kompozycję w filozoficzną klamrę będącą poświadczeniem nowego podejścia konstrukcyjnego. Jest pierwszą wielką
formą fortepianową, w której kompozytor zastosował na większą skalę nowo rozwijany język
muzyczny i jednocześnie ostatnią sonatą, w której wykorzystał znaki przykluczowe (aczkolwiek
utwór nie posiada rozwiązań kadencyjnych). Sonata powstała w grudniu 1907 roku, w euforycznym
jest zbyt słaba, by osiągnąć szczyt i zapada się w otchłani niebytu. Za: tamże.
29
Szerzej na ten temat w ostatniej części cyklu.
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okresie zakończenia pracy nad Poematem Ekstazy op. 54. Skriabin opatrzył ją filozoficznym
mottem zaczerpniętym z tekstu wspomnianego poematu: „Przyzywam was do życia, siły tajemne!
Zatopione w ciemnych głębinach twórczego ducha, bojaźliwe Zalążki życia, ja wam śmiałość
przynoszę!”30.

Kolejnych pięć sonat zostało skomponowanych na przestrzeni trzech lat (1911-1913). Poza
jednoczęściową formą łączy je zastosowanie harmoniki kwartowej (której nie sposób interpretować
przez pryzmat tercjowej budowy akordu). Wszelkie warianty akordu prometejskiego stosowane
są w charakterze konsonansu. Język muzyczny determinuje nową koncepcję pojmowania czasu,
który jest w pełni podporządkowany esencjonalnej treści dzieła. Wszelka łączność z zewnętrznym,
dotychczasowym światem muzycznym zostaje zerwana. Przetworzenie formy sonatowej zostaje
podniesione do najwyższej rangi, ponieważ w nim kompozytor urzeczywistnia założenia swojej
mistycznej ideologii. Dzieła te charakteryzuje nieustanna praca motywiczna i przetworzeniowa –
metamorfoza sama w sobie staje się ich treścią.

W 1911 roku powstają jednocześnie sonaty VI oraz VII, które łączy wzajemnie przeciwstawna atmosfera wyrazowa. VI Sonata op. 62 w tempie Modéré jest postrzegana przez kompozytora jako przerażająca, ponura i tajemnicza, wręcz nieczysta i niebezpieczna (ocena ta częściowo
znajdują swoje odbicie w określeniach wykonawczych)31. Utwór nie posiada skonkretyzowanego
programu. Zakończenie dzieła przedstawia efekt zastygnięcia w bezruchu. Antytezę tego nastroju
stanowi Sonata VII op. 64, zatytułowana „Biała msza”. W nutach rozpoczyna się w tempie Allegro,
jednak oryginalne oznaczenie kompozytora brzmiało Prophétique (z francuskiego: proroczy).
Sonata jest pełna gwałtownych kontrastów i ekscytujących efektów „dźwiękonaśladowczych”
(por. przykład 8), które można porównać do błysków, fanfar, migotań lub dzwonów (określenia
wykonawcze odwołują się do sfery zmysłowej oraz duchowej). Utwór kończy tryl w wysokim
rejestrze, co w połączeniu z określeniem smorzando sugeruje dematerializację (por. przykład 9).

30
S. Nicholls, dz. cyt., „I call you to life, mysterious forces! Drowned in the obscure depths of the creative spirit,
timid Embryos of life, to you I bring audacity!”.
31
Oznaczenia wykonawcze w VI Sonacie op. 62: Sombre; de plus en plus entraînant, avec enchantement;
épanouissement de forces mystérieuses; l’épouvante surgit, elle se mêle à la danse délirante.
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Przykład 8. A. Skriabin, VII Sonata op. 64, t. 313-316
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Przykład 9. A. Skriabin, VII Sonata op. 64, t. 331-343

VIII Sonata op. 66 (Lento – Allegro agitato) została ukończona w 1913 roku jako ostatnia,
z powodu skomplikowanego i obszernego zapisu partytury. Skriabin nigdy nie wykonał jej publicznie, podobnie jak VI Sonaty (utwory łączy również zbliżony sposób zakończenia formy).
O VIII Sonacie wypowiadał się jednak z dużym entuzjazmem, przedstawiając jej quasi geometryczną organizację jako połączenia („relacje”) pomiędzy tym, co widzialne („naturalny świat”)
i niewidzialne („sfera koncepcyjna, artystyczne królestwo”)32.

IX i X Sonata (op. 68 i 70) pochodzą także z 1913 roku. Łączy je pewien rodzaj swobody
wypowiedzi muzycznej, uzyskanej dzięki uwolnieniu myśli artystycznej od intelektualnych
założeń kompozytorskich. Obie sonaty prezentują klamrowe ujęcie formy sonatowej
i posiadają charakterystyczne (łatwo rozpoznawalne) tematy. W IX Sonacie nazwaną
przez publiczność „Czarną mszą” dominującym czynnikiem jest demoniczny nastrój oraz
dramaturgiczne pojmowanie narracji dzieła. X Sonata, niekiedy określana w literaturze jako
„panteistyczna”, przedstawia odrealnioną wizję świata pozbawionego pierwiastka ludzkiego.
Według L. Sabaniejewa kompozytor miał stwierdzić:
32

Tamże.
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Wszystkie rośliny i małe zwierzęta są wyrazem naszej psychiki. Ich oblicze koresponduje
z zachowaniem naszego ducha. Są one symbolami [...] Moja dziesiąta Sonata to sonata owadów.
Owady zrodzone są ze słońca… są pocałunkami słońca… Jak zunifikowane jest pojmowanie
świata, jeśli patrzeć na wszystko w ten sposób33.

Dziesięć sonat fortepianowych Aleksandra Skriabina to bezprecedensowy zbiór utworów
stanowiący doskonały obraz ewolucji jego języka muzycznego. Początkowe sonaty opierają
się na założeniach estetycznych epoki romantyzmu oraz cyklu sonatowym, w którym parzysta
liczba części zestawiona jest na zasadzie kontrastu (op. 6, 19, 23), a głównie „program” dzieła

(nie zawsze przedstawiony wprost) stanowi czynnik spajający. W drugim okresie twórczości
kompozytor zaczyna oddalać się od stylistyki romantyzmu (IV Sonata op. 30). Ujednolica
materiał tematyczny i motywiczny w obrębie cyklu, wskutek czego naturalnym wydaje się
przyjęcie modelu jednoczęściowego (V Sonata op. 53). Styl dojrzały, znamionujący trzeci
okres twórczości, przejawia się w fascynacji systemem harmonicznym (VI Sonata op. 62). Dalszy
rozwój wielkiej formy dotyczy elementów fakturalno-kolorystycznych (op. 64, 66), coraz bardziej
pogłębiając osobliwy charakter utworów. W ostatnich dwóch dziełach (op. 68, 70) dochodzi
do rozluźnienia techniki centrowej na rzecz pierwiastka wyrazowego.

Ewolucja sonaty polega na dążeniu do ujednolicenia cyklu (w sferze harmonicznej, motywicznej i programowej), poszerzeniu funkcji przetworzenia i nieustannym poszukiwaniu
oryginalności środków wyrazu celem wypracowania dzieła łączącego spójność architektoniczną ze swobodą narracyjną poematu. Każda z sonat (pisanych na przestrzeni całego życia)
wnosi do zbioru unikalne cechy rozwojowe, stając się jednocześnie arcydziełem w skali całej
twórczości34. Forma sonatowa znajduje swoje mistrzowskie zastosowanie także w dziełach
orkiestrowych. Zasadne jest stwierdzenie, że jej założenia mogły być w jakimś sensie bliskie
Skriabinowi, stanowić odzwierciedlenie jego światopoglądu oraz sposobu myślenia. Dualizm
tematyczny mógł korespondować z tendencją umysłu do spostrzegania antytetycznych wartości
rządzących światem, natomiast nadrzędna idea sonatowości, rozumiana jako organiczność
formy (ścisłe, nierozerwalne zorganizowanie), prawdopodobnie wpisała się w jego ideologię
unifikacji, a więc dążenie do podporządkowania rzeczywistości jednej, spójnej koncepcji.

33
F. Bowers, dz. cyt., t. 2, s. 245, „All plants and little animals are expressions of our psyches. Their appearance corresponds to movements of our souls. They are symbols [...] My Tenth Sonata is a sonata of insects. Insects are born
from the sun... they are the sun’s kisses... How unified world-understanding is when you look at things this way”.
34
P. Żukowski, dz. cyt., s. 153.
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Zakończenie
W ogólnym ujęciu twórczość Skriabina odzwierciedla rozwój muzyki europejskiej od połowy
XIX wieku aż po lata dwudzieste XX wieku. Początek jego drogi twórczej opiera się na zdobyczach
kompozytorskich wczesnego romantyzmu i nawiązuje do muzyki F. Chopina. Odniesienia
formalno-stylistyczne zauważalne są głównie w stosowaniu przez Skriabina podobnych form
muzycznych, chopinowskich rozwiązań harmonicznych oraz w sposobie kształtowania melodyki i figuracji. Pod koniec pierwszego etapu twórczości kompozytor wypracował w pełni
indywidualne cechy języka muzycznego. Wraz z opusami 30-42 (rozpoczynającymi drugi etap)

zaczął stopniowo odchodzić od konwencji romantycznych poprzez skomplikowanie form akordowych, rozluźnianie stosunków funkcyjnych, obniżanie wiodącego statusu melodyki na rzecz
warstwy kolorystycznej. Muzyka drugiego okresu kompozytorskiego (przepełniona treściami
euforycznymi, a niekiedy erotycznymi) budzi skojarzenia z dziełami F. Liszta lub R. Wagnera,
aczkolwiek inspiracje ich twórczością nie są jednoznaczne. Obok edukacji muzycznej,
okoliczności życiowych i doświadczeń duchowych, istotny wpływ na ewolucję języka muzycznego Skriabina mogło mieć zainteresowanie rosyjską poezją srebrnego wieku (Wiaczesław
Iwanow), malarstwem symbolicznym (Wasyl Kandyński), filozofią oraz teozofią, które
stanowiły typowy przedmiot uwagi rosyjskich myślicieli i artystów przełomu XIX i XX wieku.
Czynniki te zaowocowały zwróceniem się kompozytora w stronę transcendencji, dążeniem do
stworzenia sztuki, która mogłaby oczyścić i uwznioślić ludzkość. Zwiastunem ostatniego okresu
twórczości było świadome i konsekwentne użycie centrów brzmieniowych w Feuillet d’album
op. 58. Stanowiły one podstawę nowego języka, który całkowicie zerwał łączność ze spuścizną
romantyzmu, zapewniając ścisłe uporządkowanie atonalnego materiału dźwiękowego. Technika
centrowa otworzyła Skriabinowi drogę do czystej i nieskrępowanej dwunastotonowości, dzięki
czemu efekty jego indywidualnego kierunku stały się zbieżne z rezultatami rozwoju ówczesnej
muzyki europejskiej.

Mocno subiektywny charakter dorobku, hermetyczna postawa artystyczna oraz ponadludzkie aspiracje twórcze prawdopodobnie wpłynęły na to, że Skriabin nie doczekał się zbyt
wielu kontynuatorów swojej muzycznej linii rozwojowej. Na wspomnienie zasługuje twórczość
najmłodszego syna kompozytora Juliana Skriabina (1908-1919, zmarł w wieku 11 lat w wyniku
nieszczęśliwego wypadku). Zachowały się cztery kompozycje Juliana – niezwykle dojrzałe
preludia fortepianowe, w których z łatwością podjął osiągnięcia pianistyczne i kompozytorskie
ojca (charakterystyczne dla trzeciego okresu twórczości). Znaczącym kompozytorem
rosyjskiego modernizmu był Nikołaj Rosławiec (1881-1944), czasem określany „rosyjskim
Schoenbergiem”, który zainspirowany ideami i harmoniką Skriabina, stworzył i propagował
„nowy system organizacji dźwięku” oparty na akordach syntetycznych (zawierających od sześciu
do dziewięciu dźwięków stanowiących wertykalno-horyzontalny wyznacznik dzieła). Rosyjski
kompozytor i dyrygent Aleksander Nemtin (1936-1999), wykorzystujący w swojej twórczości
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Syntezator ANS35, rozpoczął w 1970 roku rekonstrukcję Akcji Wstępnej Skriabina na podstawie
zachowanych notatek i szkiców partytury. Monumentalne trzyczęściowe36 opus vitae (na orkiestrę,
bezsłowny chór i solistów, organy, fortepian i klawiaturę świetlną) zatytułowane Preparation
for the Final Mystery ukończył w 1996 roku.

Do powstania „skriabinowskiej legendy” przyczyniły się w głównej mierze: dążenie kompozytora do osiągnięcia syntezy dźwięków i kolorów zawarte w Prometeuszu op. 60 oraz fakt
niespełnienia jego ostatniego projektu Misterium. Za sprawą tego przepełnionego artystycznym
mistycyzmem dzieła, planowanego jako synteza dźwięku, obrazu, zapachu i tańca, Skriabin

zapisał się w historii jako jeden z inicjatorów koncepcji multisensualnego doświadczenia
estetycznego. Z punktu widzenia odbiorcy XXI wieku, można go także uznać za prekursora
współczesnej sztuki multimedialnej.

35
Muzyczny instrument optoelektroniczny otrzymał nazwę w hołdzie Skriabinowi (ANS – pierwsze litery imion
i nazwiska kompozytora). Został stworzony przez rosyjskiego inżyniera Jewgienijego Murzina (1914-1970)
w latach 1937-1957. Urządzenie opiera swoje działanie na metodzie fotooptycznego nagrywania dźwięku (stosowanej w początkach kinematografii) i umożliwia syntezowanie dźwięku ze sztucznie wygenerowanego spektrogramu dźwiękowego (w tym przypadku ze szklanej płytki, z której artysta zdrapuje czarną powłokę i pozwala
falom o określonej długości przejść przez szkło).
36
Części: Universe, Mankind, Transfiguration.
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SCRIABIN – PIANO MUSIC IN THE CONTEXT
OF THE COMPOSER’S CREATIVE IDEOLOGY. PART 2
The article is the second part of the text devoted to the profile and piano works of Alexander
Scriabin. The composer had an extraordinary piano talent and the ability of coloured hearing.
He worked out an innovative musical language based on a unique harmonic style. He was
an unprecedented visionary of art, he had knowledge on philosophical topics, he was also
a mystic who wanted to save the mankind thanks to his creative output. Throughout the period
of around 20 years, Scriabin’s musical language transformed drastically, which is most fully
shown in his piano pieces, especially miniatures and sonatas.
The second part of the article presents a general characterisation of Scriabin’s piano
compositions and musical language in subsequent stages of his creative work. The analysis
refers to style and form-related topics, melodics and harmony he used, texture and timbre
phenomena and the connections between piano and symphonic pieces. The author of the
article reflects on the essence of Scriabin’s artistic orientation and the fact whether the change
of his musical language can be called an “evolution” as such. An important element of the
article is the presentation of the structure of each piano sonata. The included characterisation
of the change of his musical language is an addition to the first part of the cycle, enabling
the reference to the stages of the composer’s life juxtaposed there with the description of the
transformation of his artistic views.
Keywords: Scriabin, piano works, musical language, evolution, harmony development,
structure of sonata form.
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