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Anna Mikolon     Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Wokalno-Aktorski

Twórczość forTepiAnowA i kAMerAlnA  
Jerzego gAblenzA (1888-1937)

Jerzy Gablenz – to polski kompozytor urodzony 23 stycznia 1888 roku w Krakowie, w rodzinie 
o bogatych tradycjach muzycznych. Jego ojciec Wiktor grał na fortepianie, a dziadek ze strony 
matki był skrzypkiem (wykształconym w Konserwatorium w Wiedniu) i piastował stanowisko 
dyrektora Konserwatorium w Krakowie. W atmosferze koncertów domowych i rozmów o muzyce 
Jerzy uczył się gry na fortepianie, flecie i wiolonczeli (na organach – u organisty katedralnego 
Walentego Deca). Osiągnął w tych specjalnościach stopień biegłości, pozwalający na:

– wykonywanie partii fortepianu w czasie publicznych prezentacji własnych pieśni,

– granie w zespołach kameralnych (m.in. na fortepianie na 4 ręce), 

– grę na flecie w orkiestrze symfonicznej i operowej (dorywczo podczas gościnnych występów  
Opery Lwowskiej w Krakowie),

– prowadzenie klasy fletu w krakowskim Instytucie Muzycznym,

– regularną grę na organach w Katedrze Wawelskiej. 

Fotografia 1. Jerzy Gablenz ok. 1912 r.
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Jednak w centrum jego zainteresowań było tworzenie. Komponował już jako chłopiec. Do dziś  
zachowało się niewiele utworów dziecięcych Jerzego Gablenza, m.in. cykl 5 walców na 4 ręce  
z 1901 roku. W okresie młodzieńczym powstawały pieśni oraz miniatury fortepianowe, najczęściej  
dedykowane poznanej w 1907 roku adeptce klasy fortepianu Konserwatorium Towarzystwa 
Muzycznego w Krakowie – Małgorzacie Schoen – przyszłej żonie kompozytora (1917). Wymarzo- 
nych studiów muzycznych w Wiedniu nie podjął z powodu sprzeciwu matki, a studia prawnicze 
na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1913 roku. Równolegle dokształcał się w kompozycji 
i teorii muzyki pod kierunkiem Władysława Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego i Zdzisława 
Jachimeckiego. Na doskonalenie swego talentu muzycznego nie miał niestety zbyt wiele czasu, 
ponieważ ojciec potrzebował jego pomocy przy zakupionej w 1914 roku fabryce musztardy  
i octu. Sytuacja pogorszyła się pod tym względem, gdy rodzice z pozostałymi dziećmi wyjechali  
do Wiednia, obarczając Jerzego prowadzeniem domu i rodzinnego interesu na Zwierzyńcu. Konty- 
nuował jednak swą aktywność jako flecista, organista, pianista, kompozytor pieśni (ponad 80) 
i miniatur fortepianowych. Po zakończeniu wojny wielką sławę w środowisku krakowskim 
zyskał, odtwarzając – tzn. instrumentując z wyciągu fortepianowego – operę Straszny Dwór 
Stanisława Moniuszki. Spektakl w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w lipcu 1919 roku  
wywołał zachwyt publiczności i krytyków. Chór prząśniczek w instrumentacji Jerzego Gablenza 
trzeba było bisować. Odniesiony sukces stał się prawdopodobnie inspiracją do napisania 
w 1920 roku własnej opery Zaczarowane Koło op. 6. opartej na dramacie Lucjana Rydla.  
W recenzjach podkreślano melodyjność i dramaturgiczną sugestywność muzyki. Wtedy też 
zaczął powstawać katalog jego utworów, pomijający jednak dużą część wczesnego dorobku. 
Intensywna praca kompozytorska trwała do 1928 roku i zaowocowała znaczącymi dziełami, 
jak: poematy symfoniczne Pielgrzym op. 12, W górach op. 17, Legenda o Turbaczu op. 22, Sonata  
na wiolonczelę i fortepian  op. 15, I Symfonia op. 24, Koncert fortepianowy Des-dur op. 25, 
preludium symfoniczne Różaniec św. Salomei op. 26. Niektórych utworów nie dokończył 
(Słoneczne Pola op. 8, Walc Koncertowy op. 14, W Pustkowiu op. 20). Z żoną Małgorzatą miał 
czworo dzieci. Z myślą o nich stworzył cykl orkiestrowy Moim dzieciom – miniaturek pięć op. 23,  
którego prawykonaniem dyrygował osobiście. Dla nich również zbudował drewnianą kolejkę 
z niezwykle „dopieszczonymi” szczegółami, jak np. dzwonek elektryczny i firanki w oknach 
domku dróżnika, zmieniające się światła semaforów. Przy okazji powstały też piosenki 
dziecięce W Wojtusiowej Izbie. 

W kolejnych ośmiu latach nie udało mu się nic skomponować. Zważywszy, że w 1930 roku 
zmarł ojciec, a fabryka była rozbudowywana i unowocześniana, można wnioskować, że na pracę  
twórczą zabrakło czasu. Warto w tym miejscu podkreślić bogatą osobowość Jerzego Gablenza, 
w szczególności wielokierunkowość zainteresowań, jak: turystyka górska, wprowadzanie inno- 
wacji technologicznych w fabryce i sprawne nią zarządzanie w dobie kryzysu, samodzielne kon- 
struowanie odbiorników radiowych różnego typu i wreszcie własnoręczne naprawy kolejnych 
aut. Jeśli dodać do tej listy udział w życiu kulturalnym Krakowa w charakterze widza i słuchacza  
oraz wyjazdy na koncerty do Wiednia, nasuwa się pytanie, jak było możliwe pogodzenie tylu róż-
norodnych pasji i działań?  Z pewnością bogactwo talentu i stopień uzdolnień były nieprzeciętne. 
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Choć Jerzy Gablenz po wspomnianej przerwie wrócił do komponowania w 1936 roku (Wariacje  
Symfoniczne op. 27, Zaczarowane Jezioro op. 29, kompozycja orkiestrowa bez tytułu op. 30),  
tragiczna śmierć 11 listopada 1937 roku w katastrofie lotniczej pod Piasecznem uniemożliwiła  
dalszy rozwój jego talentu.

W twórczości Jerzego Gablenza  można zauważyć charakterystyczną dla wielu kompozytorów  
linię rozwojową – od prostych miniatur fortepianowych i pieśni (pisanych głównie dla Ludwiki  
Jaworzyńskiej), poprzez operę, do dzieł orkiestrowych. Jednokierunkowy jest też rozwój jego 
języka muzycznego:

– od tonalności – poprzez rozszerzoną tonalność – do brzmieniowej kolorystyki impresjo-
nistycznej;

– od przejrzystych, krótkich utworów, najczęściej w formie ABA – do skomplikowanych faktu- 
ralnie, dużych form (Koncert fortepianowy i Sonata wiolonczelowa trwają każde ok. 40 minut);

– od pogodnych i rozwijanych klasycznie (poprzednik – następnik) linii melodycznych –  
do struktur opartych na krótkich motywach i ich przekształceniach;

– stopniowe zmiany faktury i techniki kompozytorskiej obejmują przede wszystkim środ-
kowe części form repryzowych oraz większe utwory cykliczne.

Cechą absolutnie indywidualną w twórczości Jerzego Gablenza jest aura tajemniczości. 
Pociągały go legendy i baśnie. Świadczą o tym wymowne tytuły utworów: Legenda o Turbaczu, 
Zaczarowane Koło, Zaczarowane Jezioro czy Es war einmal (niemiecki zwrot rozpoczynający 
opowieść). Szkoda, że utwory te nie są wykonywane. Dysponujemy jedynie recenzją Wojciecha 
Dzieduszyckiego z premiery opery Zaczarowane Koło:

[…] Przez cały spektakl melodyjna i niezwykle sugestywna muzyka Jerzego Gablenza  
i fantastyczna, nabrzmiała dramatycznymi konfliktami akcja trzymała nas w napięciu. 
Symfonicznie traktowana orkiestra kształtuje klimat utworu i stanowi niejednokrotnie 
czynnik rozwijający akcję sceniczną. Szeroko rozbudowane, bardzo melodyjne recitativa 
przechodzą swobodnie w partie liryczne o dużej śpiewności […]1.

Mimo ambicji symfonicznych Jerzy Gablenz zaistniał w recepcji społecznej głównie jako autor  
ponad 70 pieśni. Stopień komplikacji jego dzieł orkiestrowych stał na przeszkodzie w ich częst- 
szym wykonywaniu.

Niespodziewana śmierć kompozytora w 1937 roku i wybuch II wojny światowej przyczy-
niły się do tego, że daty powstania szeregu utworów nie można dziś ustalić. Ukochana żona 
Małgorzata, ze względu na wykształcenie pianistyczne, była najbardziej kompetentną osobą 
do uporządkowania spuścizny po kompozytorze. Wzięła jednak na siebie ciężar prowadzenia 
fabryki w czasie hitlerowskiej okupacji, chroniąc swoich pracowników przed wywiezieniem  

 
1 Informacja pochodzi: Thomas Gablenz: Jerzy Gablenz (ang.). University of South California Thornton School 
of Music Polish Music Center [dostęp 25.06.2013], https://www.last.fm/pl/music/Jerzy+Gablenz/ [dostęp 
11.02.2018]
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na roboty do Niemiec. Po zakończeniu wojny dzielnie walczyła z komunistyczna władzą o utrzy-
manie zakładu aż do 1953 roku, kiedy go znacjonalizowano. Małgorzata Gablenzowa miała 
wówczas 60 lat. Co przeżywała ta dzielna kobieta, gdy zabrano jej nie tylko źródło utrzymania, 
ale i piękny ogród otaczający rodzinny dom? A jednak znajdowała czas na odczytanie i przepi-
sanie części kompozycji męża. O tym, że nie była to łatwa praca, świadczą pozostałe rękopisy. 
Są to często szkice-segmenty, z których należy zrekonstruować całość. Kompozytor pisał tak 
skrótowo, jakby operował techniką „kopiuj-wklej”. Znaki przykluczowe znajdują się tylko  
w pierwszych taktach, a kasowniki i inne znaki są na tyle nieczytelne, że trzeba wielokrotnej 
analizy słuchowej całości utworu i poszczególnych struktur akordowych, aby podjąć właściwą 
decyzję. To samo dotyczy położenia nut na pięciolinii i różnych powtórzeń. Podjęłam się tego 
trudu, ponieważ pragnę oddać hołd zapomnianemu w Polsce kompozytorowi i jego wspaniałej 
małżonce. Sądzę też, że dorobek Jerzego Gablenza zasługuje na przybliżenie go melomanom  
nie tylko w Dominikanie (w 1977 roku Józef Stompel wykonał Koncert fortepianowy) i Kanadzie,  
ale przede wszystkim w Polsce, gdzie niektóre utwory jeszcze nie doczekały się swojego pra-
wykonania, mimo licznych zabiegów syna kompozytora – Tomasza Gablenza, Adama Rozlacha, 
Krzysztofa Dziewięckiego, Wiesława Ochmana i Jana A. Jarnickiego. 

Fotografia 2. Małgorzata Gablenzowa
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Utwory fortepianowe Jerzego Gablenza

4 Bagatelki op. 1 nr 1

Jest to cykl stworzony w lipcu 1909 roku i dedykowany Małgorzacie Schoen (przyszłej żonie).  
Tworzą go: I Moderato, II Vivo, III Andantino triste i IV Tempo di valse. I Bagatelka w tonacji 
As-dur ma pogodny marszowo-hymniczny charakter złagodzony dodatkowym określeniem 
dolce tranquillo. Dominuje diatonika z podkreślaniem odniesień subdominantowych. Układ 
formalny – ABA’. Kompozytor dokładnie określił przebieg dynamiczny tej miniatury. Niestety 
kolejne trzy opatrzył wyłącznie oznaczeniami agogicznymi.

W II Bagatelce w tonacji d-moll i metrum 2/4 ma miejsce oryginalne połączenie pochodów 
gamowych z miksturami trójdźwięków poprzedzonych każdorazowo przednutką krótką i prze- 
dzielonych pauzami. W wyniku zestawienia dwóch samodzielnych pasm dźwiękowych i ażurowej  
faktury powstaje klimat sprzyjający skojarzeniom impresjonistycznym. Środkowa część 
utworu – B w układzie ABA’ – jest wyraźnie skontrastowana ze skrajnymi. Tonacja D-dur, 
synkopowany akompaniament, zagęszczona faktura i chromatyzacja materiału dźwiękowego 
oraz zmienność układów rytmicznych w wariacyjnych opracowaniach głównej frazy tworzą 
napięcie, które znajduje naturalne rozwiązanie w powrocie do cząstki A’. Elementem spajającym 
całość utworu jest interwał tercji: w A i A’ użyty w efektownych pochodach tercjowych, w B jako 
stała figura pianistyczna. Ukazująca się fragmentarycznie skala całotonowa potęguje związek 
z orientem i impresjonizmem. 

III Bagatelka w metrum 6/8 i tonacji b-moll jest tak dramatyczna, pełna smutku i tragizmu, 
 że zupełnie nie pasuje do niej tytuł cyklu – Bagatelki. Jest to forma łukowa z kulminacją wyrazową 
w środkowej fazie przebiegu. Liczne progresje i paralelizmy w oparciu o pełną skalę chroma- 
tyczną i gęstą fakturę akordową znacznie osłabiają więź tonalną. Służą natomiast kolorystyce 
przez wykorzystanie skrajnych rejestrów fortepianu.

IV Bagatelka w As-dur – to walc o przejrzystym układzie formalnym – ABA+coda. Cząstka B  
rozwija się w tonacji subdominanty (w środkowej fazie schromatyzowana) i zawiera wiele połą- 
czeń sekundowych z akordami septymowymi. Jej taneczność powoduje złagodzenie napięć 
zbudowanych w poprzedzającej części cyklu.

4 Improwizacje op. 1 nr 3

Również powstały w 1909 roku w Ponicach z myślą o Małgorzacie Schoen. I Andante molto 
utrzymana w metrum 2/4. Improwizacja zaczyna się i kończy w B-dur, a w środkowej części 
dominuje es-moll. Układ formalny ABA’ jest potraktowany swobodnie pod względem tonalnym. 
Już przy powtórzeniu pierwszego zdania muzycznego zmiany chromatyczne i enharmoniczne 
w akordach tworzą odmienny klimat brzmieniowy. W środkowej części utworu zmienia się 
tempo i rodzaj figuracji, a ażurowa faktura wyraźnie kontrastuje z akordami cząstek skrajnych. 
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W całości przeważa dynamika piano łagodząca dysonansowość współbrzmień. Pojawiają się 
opisowe oznaczenia dotyczące charakteru, np. tranquillo, amoroso, melodia basso un poco 
marcato, sonante, delicatissimo con noblezza, animato, in tempo.

W II Improwizacji Allegro alla breve  tonacja c-moll jest co prawda schromatyzowana, ale wyraźna  
na początku i na końcu kompozycji. Jej forma – to swobodne wariacyjne opracowanie dwóch 
motywów: gamowego i zawierającego interwałowe skoki kwartowo-kwintowe. Wprowadzenie 
alteracji zamienia pochody diatoniczne na chromatyczne. W miejsce kwart i kwint czystych poja- 
wiają się trytony. Ciągła zmienność dynamiki, artykulacji oraz tempo rubato i  liczne fermaty 
wspomagają kształtowanie nastroju tajemniczości. Wyraźne są tu reminiscencje dramatu Peer  
Gynt Edwarda Griega. Cechą charakterystyczną tej miniatury jest ilustracyjność. III Andante  
sostenuto przebiega w metrum 3/4. Podobnie jak w poprzedniej Improwizacji, tonacja es-moll  
stanowi klamrę dla chromatyzacji w środkowej fazie rozwoju. Poziom głośności i gęstość 
akordów stopniowo narastają. Pojawia się oryginalny dialog rejestrów. Formę można określić 
jako łukową (p – fff – ppp). Zwraca uwagę rozpiętość dynamiczna.

IV Andantino romantico utrzymane w As-dur, w metrum 3/4, zaczyna się piękna linią 
melodyczną (melodia espressivo), która podlega przekształceniom w dalszym przebiegu. 
Towarzyszy im nasilenie głośności mf–ffff  i wykorzystywanie skrajnych rejestrów aż do 
powrotu głównej melodii w piano i wyciszeniu do ppp. Forma łukowa łączy się tu z układem 
wariacyjnym AA’A. Akordy zabarwione sekundami tworzą specyficzną aurę brzmieniową, 
a końcowa tonika z septymą wielką świadczy o stałym poszukiwaniu przez kompozytora 
nowych jakości sonorystycznych.

3 Improwizacje op. 1 nr 4 

Występują również pod nazwą Jak to dawniej bywało – 3 Groteski op. 1 nr 4. Powstały  
w Krakowie 2 sierpnia 1910 roku i zostały opatrzone uroczą dedykacją: 

Pannie ‘Go’ Schoenównej, ku pamięci, jak to nagłem a niespodziewanem zjawieniem się 
w Ponicach dnia 30 lipca 1910 r. prześladowałem Panią całe popołudnie paroma taktami 
walca, tegoż walca wplecionego w szereg innych melodyi ofiaruję zawsze życzliwy.

J. Gablenz

I Allegro non tanto – pierwsza Groteska ma przejrzysty układ formalny ABA w tonacji  
H-dur. Cząstka środkowa jest utrzymana w E-dur. Zawieszenie ruchu w miejscach kadencyjnych 
i diatoniczność skali dźwiękowej stanowią świadomy archaizm. Oryginalnym pomysłem  
jest podział części A na dwa kontrastowe zdania: a – w metrum parzystym, z przyspieszeniem 
tempa od allegro do vivo (t. 9) oraz stopniowym zagęszczaniem faktury, b – tempo di valse 
grazioso – walc, o którym mowa w dedykacji. Część B rozwija się w tempie vivace. Dominuje 
tu wirtuozeria typu romantycznego. Na tle rozłożonych akordów powtarza się motyw 
sekundowo-tercjowy.



129

II Con moto rozwija się w Es-dur w metrum 2/4. To konstrukcja o dynamicznym charakterze  
i układzie ABA. Środkowa część utrzymana jest tradycyjnie w tonacji subdominanty. Podobnie 
jak w I Grotesce tempo się zmienia (Molto vivo), a nowością są zmiany metrum (3/4) w miejscach 
kadencyjnych. Interesujące rozwiązania fakturalne nadają tej miniaturze „przestrzenności”. 
III Con anima – w metrum alla breve, w tonacji g-moll ukazuje się marszowy temat, będący 
podstawa rozwoju całego utworu. Lokalne zmiany agogiczne i fakturalne dzielą ten przebieg 
muzyczny na trzy fazy – AA’A”, przy czym wyraźna tonacja B-dur w A’ stanowi ukłon w stronę 
ulubionej przez kompozytora formy ABA. Wyrazem nawiązania do przeszłości jest fugowanie, 
aktywizujące melodycznie partię lewej ręki pianisty.

Fotografia 3. Jerzy Gablenz i Małgorzata Schoenówna. Tuż przed ślubem w 1917 r.

Intermezzo a la mazurka op. 2

Powstało w 1907 roku. W tempie Moderato semplice e grazioso i w tonacji a-moll ukazuje się 
temat nawiązujący do mazurków Fryderyka Chopina. W środkowej części w tonacji F-dur 
temat jest przekształcany interwałowo i rytmicznie z zachowaniem pokrewieństwa z pierwsza 
myślą muzyczną. Układ formalny ABA’ stworzył kompozytor poprzez zmianę tonacji i wyraźną 
kadencję.
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2 Morceaux op. 3

Dwa krótkie utwory zostały skomponowane 26 marca 1907 roku w Krakowie i zadedykowane 
ojcu. I Melodia – Allegro moderato utrzymane w D-dur, w metrum 4/4 i w układzie formalnym 
ABA’+coda – jest kolejnym dowodem inwencji melodycznej autora oraz wyczucia przestrzeni. 
Wypełniają ją trzy plany dźwiękowe: melodii, synkopowanego kontrapunktu i basu. Środkowa 
część utworu rozwija się w tonacji dominantowej (z alteracjami), co w analizowanych utworach 
jest rzadkością, podobnie jak rozbudowana coda. Piękno linii melodycznych uzasadnia tytuł 
utworu i nasuwa skojarzenie z Pieśniami bez słów Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego.  
II Menuet – stanowi ukłon w kierunku muzyki przeszłości. W tonacji G-dur rozwija się 
pogodny temat z barokowym łukowaniem i ozdobnikami. Trio w tonacji subdominanty,  
w nieco żywszym tempie, ma rytmikę jednorodną (przewaga ćwierćnut), co tworzy kontrast 
w stosunku do części skrajnych. 

Fotografia 4. Jerzy Gablenz z ojcem Wiktorem



131

Dwie bagatelki op. 8

I Moderato. Po czterotaktowym zaśpiewie rozwija się w metrum 6/8 i w tonacji g-moll spokojna, 
legatowa melodia. W środkowej części utworu w tonacji B-dur ulega ona nieznacznym 
przekształceniom. Zmiany są połączone z pewnym zagęszczeniem faktury i nasileniem 
głośności, co skłania do uznania formy za ABA’+coda. Synkopowany epilog zawiera opadającą 
gamę g-moll na tle powtarzanej kwinty tonicznej w basie. 

II Scherzo w tonacji B-dur i w metrum 3/4 ma podobny układ formalny (ABA’+coda). W całości  
utworu przeważa charakter taneczny, pełen lekkości i dowcipu (dzięki dominującej artykulacji 
staccato). Środkowa część tej bagatelki rozwija się w tonacji Es-dur i jest trochę poważniejsza. 
Tworzy się tu wrażenie dialogu osoby dorosłej (część B – legato, dłuższe wartości rytmiczne) 
z bawiącym się dzieckiem (A i A’).

2 Skizzen op. 24 Es war einmal…  

To dwie miniatury dedykowane M. Ritter. Ich tytuł wiąże się ze zwrotem rozpoczynającym 
opowieści, legendy i bajki. Nawiązują do niego również archaizujące dwutaktowe zakończenia 
obu utworów.

I Szkic w tonacji Des-dur i metrum 4/4 ma swobodną formę wariacyjną z wyrazistym 
łukiem dynamicznym p – ff – pp. Temat o narracyjnym charakterze powtarza się z drobnym 
zmianami (AA’), ale ta repetycja jest oddzielona łącznikiem modulującym z tonacji b-moll 
do Des-dur, w którym wykorzystany jest motyw inicjalny tematu. W zakończeniu utworu 
pojawia się pięciotaktowa coda. Niezrozumiały wydaje się zapis ostatnich taktów: cis, e, h,  
gis, dis, fis, Des. Czytelniejszy byłby przy 5 bemolach przy kluczu zapis enharmoniczny. 
II Szkic – w tonacji Es-dur, w metrum 6/8 ukazuje się temat w środkowym rejestrze fortepianu. 
Kończy się romantyczną figuracją toniczną, a przy paralelnym powtórzeniu (c-moll) – domi-
nantową. Środkowy fragment utworu z pięknym nowym motywem przebiega w wyższym 
rejestrze. Wytwarza się tu charakter niezwykle uduchowiony. Mimo, że w dalszym przebiegu 
pojawia się echo pierwszego tematu, formę całości określić można jako ABA’+coda. Przemawia 
za nią kontrast kolorystyczny i drobna zmiana faktury akompaniamentu. 

Suita op. 35

I Andante sostenuto – w tonacji D-dur i w metrum 4/4. Układ formalny ABA’ jest jakby punktem  
wyjścia do stworzenia silnie schromatyzowanej fantazji. W środkowej fazie rozwoju dochodzi  
do kulminacji dynamicznej – fff, melodycznej – dźwięk g trzykreślne, fakturalnej – akord Es-dur  
obejmujący oktawę wielką i trzykreślną. Ta kulminacja jest jakby dojściem do celu, co pod- 
kreśla zatrzymanie ruchu i pauza generalna po uprzedniej figuracji sekundowej. Dwa takty  
mikstur akordowych prowadzą do tonacji F-dur, w której pojawia się temat w pianissimo.  
Dopiero ostatnia faza (14 taktów) powraca do tonacji D-dur.II Tempo di valse. W tonacji A-dur,  
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po jedenastotaktowym wstępie następuje błyskotliwy walc, po którym pojawia się w tonacji  
jednoimiennej bardziej refleksyjny motyw. Ta część utworu jest bardzo silnie schromatyzowana. 
Układ ABA’ kończy – również schromatyzowana – dziesięciotaktowa coda ze skalą całotonową  
i miksturami akordowymiIII Andante doloroso. W metrum 4/4 rozwija się posępna kompozycja 
na osi tonalnej: g-moll/ d-moll/ g-moll. W ekstremalnym nasileniu pojawia się chromatyzacja 
(politonalność), kontrasty dynamiczne, penetracja rejestrów i rozpiętość akordów w pionie. Mimo 
tonalnej wieloznaczności układ ABA’ jest uchwytny słuchowo. Przyczynia się do tego zmiana  
metrum w środkowej części i bardziej wyrazista linia melodyczna. Podobnie jak w poprzednim 
utworze tego cyklu kadencję końcową tworzą mikstury.

Kameralistyka fortepianowa

Canzona op. 1 nr 2 na flet z towarzyszeniem fortepianu

Powstała 22 kwietnia 1908 roku. W tempie Moderato tranquillo rozwija się refleksyjna, śpiewna  
i nieco orientalna melodia fletu z towarzyszeniem synkopowanego akompaniamentu fortepiano-
wego. Układ formalny ABA’ tylko potęguje silne pokrewieństwo tej miniatury z twórczością 
wokalną. Skrajne części Canzony różnią się tym, że w A’ fortepian przejmuje rolę wiodącą, 
natomiast flet oplata melodię girlandami figuracji, zakończonej kadencją. Całość integruje 
jednokierunkowa linia rozwojowa  – równomierne i stopniowe zagęszczanie faktury.

Sonata op. 15 na wiolonczelę i fortepian

To dzieło cykliczne powstało na początku 1924 roku: I Allegro deciso – 16 stycznia, II Moderato 
scherzando – 24 stycznia i III Andante – vivace con bravura – 3 lutego. Według syna kompozytora, 
było dedykowane konkretnemu wiolonczeliście: Włodzimierzowi Stępińskiemu, a do pra-
wykonania doszło w 1925 roku2. Jest to kompozycja monumentalna z wielkim bogactwem tema- 
tycznym i fakturalnym. Jej kolejne części obejmują 383, 189 i 444 takty. Układ formalny 
kształtuje się następująco: cz. I i III allegra sonatowe (w tonacji D-dur), cz. II – AA’ (w cis-moll). 
Plany tonalne w całej Sonacie charakteryzuje ogromna zmienność i chromatyzacja materiału 
dźwiękowego, przy czym w cz. II zaznacza się wyraźnie bitonalność. Wszystkie człony cyklu 
kończą się zwolnieniem ruchu i wyciszeniem dynamiki. W ogólnych zarysach sonata ma schemat  
klasyczny: cz. I jest dramatyczna, cz. II – żartobliwa, cz. III – brawurowa. Jednak całość cyklu  
wymaga najwyższych umiejętności artystycznych, zarówno wirtuozowskich, jak i pod wzglę-
dem dojrzałego przekazu dramaturgii utworu. Kompozytor do granic możliwości wykorzystuje 
potencjał wiolonczeli i fortepianu. 

I Allegro deciso. W metrum 4/4 w partii wiolonczeli ukazany jest temat I w tonacji cis-moll.  
Przy powtórzeniach w ramach płaszczyzny tematycznej zmieniają się nie tylko tonacje, ale i sam 
temat – dzięki różnego rodzaju przekształceniom interwałowym i rytmicznym – przechodzi 
swoistą metamorfozę od pełnej rubat kantyleny do ukształtowania bardziej energicznego, pełnego 
2 B. Goliński, Nota redakcyjna do wydania Sonaty op. 15 J. Gablenza, Gdynia 2017, s. 78.
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rozmachu w stylu Rachmaninowa. W t. 108 zaczyna się płaszczyzna tematu II będącego przeci- 
wieństwem fakturalnym i wyrazowym tematu I. Przeważa motoryczność, krótkie motywy,  
niepokój synkop w partii fortepianu, zróżnicowana artykulacja, częste wzajemne przechwyty-
wanie motywów przez partnerów (nerwowy dialog). W takcie 148 fortepian inicjuje niezwykłej 
piękności myśl końcową, kontynuowaną przez wiolonczelę. Przetworzenie potęguje konflikt 
pomiędzy czynnikiem motorycznym a kantylenowym. Wyraża się on m.in. w rozczłonkowaniu 
tematów i rozdzieleniu ich pomiędzy wykonawców podobnie jak w płaszczyźnie tematu II. 
W repryzie płaszczyzna tematu II przebiega o cały ton wyżej, a uzgodnienie tonacji D-dur 
przynosi myśl końcowa. Koda doprowadza do uspokojenia i wyciszenia konfliktu.

II Moderato scherzando – to żart muzyczny, ilustracyjnym charakterze, utrzymany w me-
trum 2/4, w rytmach uzupełniających, z przewagą krótkiej artykulacji (staccato, pizzicato). 
Zmienność tonalna objawiająca się sukcesywnie w poprzedniej części cyklu przybiera w Moderato 
scherzando postać wertykalną. W ostinatowym rytmie „przekomarzają się” akordy w pokrewieństwie 
tercjowym, a na ich tle pojawia się skala całotonowa. Kontrastuje z nimi romantyczny temat 
nawiązujący ekspresją do skrajnych części sonaty. Część ta pełna jest lekkości i wdzięku.

III Andante – vivace con bravura. Od poprzednich części różni ją większa ilość fragmentów 
solowych i kadencyjnych obu instrumentów. Introdukcję rozpoczyna niezwykle melancholijne  
i śpiewne solo wiolonczeli w tonacji fis-moll. Ten temat ukazywany jest kilka razy ze zmianami  
wariacyjnymi, kumulując napięcie emocjonalne, którego rozwiązanie przynosi dopiero 
początek vivace. Tonacja D-dur, zmiana metrum z 6/8 na 3/4 oraz wyraźne wydłużenie zdań 
muzycznych z melodią o kierunku wznoszącym (płaszczyzna tematu I) dają efekt „rozjaśnienia” 
charakteru kompozycji. Temat II jest bardziej kapryśny od poprzedniego i towarzyszy mu charak- 
terystyczny akompaniament fortepianowy „um-pa-pa”. W przetworzeniu – poza wspomnianymi 
już wirtuozowskimi kadencjami – wyróżnia się mroczny w charakterze fragment polifoniczny, 
utrzymany w niskim rejestrze fortepianu. Główna kulminacja oparta jest na materiale tematu I,  
przeprowadzonego grandioso w partii fortepianu, na tle karkołomnych figuracji wiolonczeli. 
Swobodne traktowanie formy ujawnia się w braku symetrii poszczególnych faz przebiegu, 
a także w zastosowaniu repryzy lustrzanej – najpierw pojawia się temat główny, a dopiero 
później – poboczny. Samo zakończenie jest jednak bliźniaczo podobne do tego z cz. I: na tle  
fortepianowego akordu D-dur wiolonczela w ruchu sekundowo-tercjowym wznosi się i wygasa. 
Harmonika całego cyklu sonatowego op. 15 jest tak rozbudowana, że powoduje – być może –  
nadmierną monumentalizację formy. Liczne pokrewieństwa tercjowe między akordami, progresje,  
mikstury oraz zwodnicze rozwiązania akordów dysonansowych potęgują klimat niepokoju  
i wywołują skojarzenia z niekończącymi się melodiami Wagnera. Zauważalne są wpływy roman-
tycznych i neoromantycznych kompozytorów europejskich, jak Czajkowski, Rachmaninow, 
Schubert, Strauss i in. 
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5 Walców op. 28 na fortepian na 4 ręce

Cykl walców powstał 9 lutego 1901 roku i jest znakomitym przykładem muzyki salonowej. 
Tonacje kolejnych części cyklu, to: I A-dur, II D-dur, III h-moll, IV E-dur, V A-dur. Każdy z walców 
poprzedzony jest wstępem. Wszystkie mają budowę ABA’, przy czym ostatni walc nawiązuje 
do pierwszego, tworząc udaną klamrę spinającą cały cykl. Są bardzo pogodne w charakterze. 
Jedynie III walc jest bardziej sentymentalny, z wpływami chopinowskimi. 

Arabesque op. 28 nr 6 na obój i fortepian 

Powstała 23 kwietnia 1937 roku. Utrzymana jest zasadniczo w metrum 6/8 i w tonacji „ramowej” 
E-dur. Podstawą rozwoju tej miniatury jest praca motywiczna, łącząca się z niestabilnością tonalną. 
Układ formalny jest zbliżony do swobodnej fantazji, w której frazy partii instrumentalnych 
wzajemnie się zazębiają. Pełna chromatyzacja skali dźwiękowej, akordy zwiększone i przewaga 
następstw sekundowych tworzą impresjonistyczną aurę brzmieniową.

Ostatnie takty Arabeski oparte są na akordach septymowych w pochodzie opadających 
półtonów: Gis7, G7, Fis7, F7, E7, Es7, D7, E.

Fotografia 5. Jerzy Gablenz i jego Lancia Lambda, ok. 1933 r. pod domem na Zwierzyńcu
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Tercety na trzy głosy żeńskie z fortepianem do słów Leopolda Staffa

Z oczywistych względów nie sposób w artykule omówić całej kameralistyki wokalnej Jerzego 
Gablenza, która obejmuje prawie 80 pozycji. Pieśni solowe zostały już przeanalizowane w pracy  
magisterskiej Adama Rozlacha (AM Katowice 1981)3. Dlatego w niniejszej publikacji omówienia 
są 3 tercety wokalne z fortepianem – a właściwie kwartety – jako kolejny przykład twórczości 
kameralnej. 2 tercety op. 4 powstały 31 marca 1918 roku (skopiowane przez Tomasza Gablenza 
we wrześniu 1983 roku), natomiast Tercet op. 19 został ukończony 29 listopada 1924 roku. 

W majową noc op. 4 nr 1

Kompozycja ma układ formalny ABA’. Obejmuje 122 takty. Wyraźną budowę trzyczęściową 
podkreśla metrum: 5/4 w skrajnych częściach i 3/4 – w środkowej oraz tempo, analogicznie 
– lento i tempo di valse. Partia fortepianu od początku uczestniczy w dramaturgii nocnych 
marzeń i wyobrażeń. Pięciotaktowy wstęp w tonacji a-moll wprowadza nastrój tajemniczości 
dzięki tremolo w niskim rejestrze. Na jego tle w planie prawej ręki kolejne akordy tworzą 
chromatyczną linię tematu, który przejmują w trzygłosie sopran, mezzosopran i alt. W częściach  
lento dominuje gęsta faktura homofoniczna i tutti głosów wokalnych. Natomiast w tempo  
di valse wszystkie głosy (wokalne i fortepianowe) uniezależniają się, tworząc prostsze struktury  
rytmiczne, a kształtowany imitacyjnie przebieg muzyczny staje się bardziej „ażurowy” i roz-
jaśniony. Dzieje się tak m.in. w efekcie użycia tonacji C-dur. Diatoniczny materiał dźwiękowy 
ulega jednak stopniowej chromatyzacji i w końcowej fazie rozwoju następuje zwrot do tonacji 
a-moll, w której – z pewnymi zmianami – powraca główny chromatyczny temat (A’). Zarówno 
w zakresie makroformy, jak i mikroformy szalenie istotne są kontrasty fakturalne. Omówiona 
pieśń stawia wykonawczyniom wysokie wymagania pod względem dykcji (zawiera zbitki 
spółgłosek: „w pełń księżyca”, „wsłuchany w tęskną głusz”, ,,biel szat twych mgłą obłoku”), 
intonacji i wrażliwości słuchowej (dysonansowe współbrzmienia). Partia fortepianu 
rozwarstwiona na kilka planów brzmieniowych i obejmująca całą skalę  fortepianu jest 
dodatkowo skomplikowana częstą przemiennością figuracji pasażowo-sekundowej i techniki 
oktawowo-akordowej, w połączeniu ze zmianami rejestrów. Reasumując – młodopolski klimat 
dźwiękowy poezji Leopolda Staffa stworzony przez Jerzego Gablenza może się urzeczywistnić 
tylko dzięki interpretacji dojrzałych artystów.

W majową noc, wśród woni róż,  
W ogrodzie, w pełń księżyca  

Siedzę wsłuchany w tęskną głusz,  
Co snami pierś nasyca, 

I nagle błyska mi wśród drzew  
Biel szat twych mgłą obłoku,  
Rozlega się twój cichy śpiew...  
Już mnie dojrzałaś w mroku... 

3 P. Markuszewski, Gablenz, w: Kompozytorzy polscy 1918-2000, red. M. Podhajski, Gdańsk-Warszawa 2005, s. 222-223.
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A słowik w bzach zawodzi w głos,  
Śpiew niesie się po perłach ros  

I noc srebrzystobiała  
Miłością dyszy cała. 

A ty, jak nocy śnieżny kwiat,  
W miesięcznych lśnień błękicie,  

Skradasz się w szmerze lekkich szat,  
Zachodzisz z tyłu skrycie, 

Kryjesz mi oczy dłońmi rąk,  
Śmiejąc się jasnym śmiechem,  
A pusta twoja radość w krąg  
Przeczystym dzwoni echem. 

A słowik w bzach zawodzi w głos,  
Śpiew niesie się po perłach ros,  

I noc srebrzystobiała  
Miłością dyszy cała. 

Do serca garnę twoją dłoń  
I miękki splot warkoczy,  

Przechylam w tył ku tobie skroń  
I widzę twoje oczy. 

Cień znika z czoła mego bruzd  
I długi jako wieki  

Łączy nas pocałunek ust – 
Otwarłem ze snu powieki... 

To zmilkł słowika słodki głos,  
Przybyło kilka kropel ros,  

Jeno noc srebrnobiała  
Samotne łzy widziała. 

Gdy ranek majowy op. 4 nr 2

Utwór ten jest nieco prostszy od poprzedniego, krótszy (110 taktów), w tempie andantino. 
Tonacja D-dur jest wyraźnie uchwytna, szczególnie w skrajnych częściach układu ABA’ (nuta 
pedałowa D w kodalnym fragmencie pieśni jest powtarzana w 22 taktach). Środkową, imitacyjną 
część pieśni poprzedza 12-taktowe interludium fortepianowe, modulujące z b-moll do D-dur. 
Zakończenie tworzy jednak klasyczna kadencja doskonała w tonacji h-moll. Drugie interludium 
(6-taktowe) jest łącznikiem powracającym do tonacji głównej, w której pojawia się A’. Podobnie 
jak w poprzedniej pieśni zmiany przebiegu muzycznego – w porównaniu z początkiem – mają 
silny związek z nostalgiczna puentą wiersza. Słowa końcowe są jakby oddzielone od poprzed-
nich 4-taktowym solo fortepianu, który również kończy utwór 6-taktową kadencją połączoną 
z wyciszeniem brzmienia. Warto zwrócić uwagę na to, że urozmaicone formy figuracji forte-
pianowych mieszczą się konsekwentnie w przyjętym i stałym metrum 6/8.
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Gdy ranek majowy  
mgłą srebrną mgłą lekką 
kwiateczki zroszone otuli 

Wyjdź dziewczę ze świtem  
na łąkę, nad rzekę 

tam ciebie pożegnam najczulej.

Gdy w lesie drzew czoła  
zapłonią się lekko 

i świergot się zbudzi ptaszęcy 
pożegnam cię dziewczę  

i pójdę daleko 
i nigdy nie wrócę już więcej.

A dokąd? – zapytasz, 
uśmiechniesz się lekko 

i rzucisz dokoła spojrzeniem.

Dzieweczko, dzieweczko 
kraj, dokąd ja idę daleko. 

A zwie się ów kraj  
zapomnieniem.

Dobranoc op. 19

Pieśń powstała 4 lata później niż poprzednie, ale łączy je fascynacja poezją Staffa – a ściślej – 
tematyka wierszy i impresjonistyczne przedstawienie miłości w związku z przyrodą. Dobranoc  
należy do cyklu wierszy wydanych w 1910 roku pod wspólnym tytułem Gałąź kwitnąca. 
Podobnie jak w tekstach dwóch poprzednich pieśni – na przekór tytułowi – dominuje motyw 
poranka, który obok motywu wiosny wyrażał typowa dla poety afirmację życia. Gabriela 
Drabik stwierdziła m.in., że: 

Tę porę dnia kojarzy się z jasnymi kolorami, często z bielą śniegu. Zarówno barwy,  
jak i czas symbolizują pozytywne wartości: młodość, niewinność, optymizm, wiarę, 
nadzieję, podejmowanie nowych wyzwań. Niemal stałym elementem tych opisów jest 
rosa – zalegająca łąki i czyniąca świat bajkowym. Jej krople wprowadzają do pejzażu 
pierwiastek ruchu4

Ilość kolorów w omawianym wierszu jest zdumiewająca: zielony las, słoneczne rano, złota róża,  
błękit, biel rąk, złoto słońca, sperlona rosa. Barwy wplecione w metafory tworzą wysubli-
mowany klimat, w którym ukochana kobieta jest uwielbiona, choć odnoszą się do niej bezpo-
średnio nieliczne słowa tekstu. I właśnie to niedopowiedzenie – moim zdaniem – urzekło kompo- 
zytora, człowieka szczególnej wrażliwości. 

4 G. Drabik, Motyw poranka w poezji Leopolda Staffa, w: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 7/1,  
Łódź 2005, s. 322.
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Dobranoc! Śnij, Że w las zielony wiosną  
W słoneczne idziesz rano,  

Gdzie pośród drzew  
Mchy i paprocie rosną  
Muskając twoje szaty. 

Słoneczny blask,  
Przesiany przez brzóz włosy,  

Jak płatki złotej róży  
Pada na biel  

Twych rąk, a perły rosy  
U twoich lśnią podnóży. 

W gałęziach ptak,  
Co z drzew szelesty strąca  
Ruszywszy je skrzydłami,  

Rzuca swój śpiew  
Pod błękit w złoto słońca,  
By spadał ros kroplami. 

A kiedy w krąg  
Za źródłem patrząc bliskiem  

Sperlone ujrzysz zdroje,  
Obudzisz się  

Objęta mym uściskiem  
I znajdziesz usta moje. 

Każda z pięciu zwrotek składa się z dwóch tercyn o stałej liczbie sylab 4+7+7. Kompozytor 
zrezygnował z tekstu IV zwrotki, a I i II oddzielił od III i V interludium fortepianowym. Na końcu 
dodał „dobranoc” z analogicznym do początku pieśni motywem, tworząc w ten sposób klamrę 
spinającą szereg obrazów muzycznych w jedną całość. Liczne powtórzenia pojedynczych słów, 
wersów i pierwszej tercyny spowodowały znaczne powiększenie rozmiarów kompozycji, która 
liczy 267 taktów i trwa 10 minut. Jest to więc poemat wokalno-instrumentalny o swobodnej 
strukturze wewnętrznej, z dwiema kulminacjami dynamicznymi (forte po II i III zwrotce, przy 
przeważającym piano). Bogatą kolorystykę brzmieniową tworzą m.in. różne konfiguracje 
układu głosów wokalnych. W partii fortepianu pojawiają się elementy ilustracyjne:

– tremolo, tremolando oktawowe imitujące szelest liści;

– akordy staccato przedstawiające skaczącego ptaka;

– zredukowanie gęstej faktury, gdy tekst odnosi się do „kropli rosy”.

Do stworzenia pogodnego klimatu w całej pieśni przyczynia się również tonacja E-dur  
i przewaga trójdźwięków. Odchylenia od tonacji i alteracje wprowadza kompozytor w taki 
sposób, że partia fortepianu tylko nieznacznie je wyprzedza lub wspomaga. Dlatego utwór ten  
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jest bardzo trudny pod względem intonacyjnym nawet dla świetnie wyszkolonych wokalistek. 
Faktura instrumentalna wymaga zaś podobnych umiejętności jak w op. 4 nr 1. To najbardziej 
wirtuozowski z omówionych tu tercetów.

Wnioski z analizy twórczości fortepianowej i kameralnej Jerzego Gablenza

Stałe cechy techniki kompozytorskiej Gablenza to:

– Pasja tworzenia i odkrywcze poszukiwania kolorystyczne. 

– Preferowanie w zakresie formy układu trzyczęściowego z różnymi modyfikacjami. 

– Wprowadzanie archaizacji, programowości oraz elementów tanecznych (szczególnie wal- 
ców) i ilustracyjnych.

– Rozwój języka muzycznego od diatoniki poprzez rozszerzoną tonalność do bitonalności. 
Przewaga relacji tercjowych i sekundowych między tonacjami i akordami.

– Poszukiwania w zakresie zwrotów kadencyjnych od kadencji klasycznych po indywidualne 
rozwiązania zakończeń utworów. Preferowanie rozwiązań zwodniczych, powodujące efekt 
oczekiwania i niepokoju.

– Zarysowana tendencja do syntezy tonacji równoległych i pokrewnych.

– Konstruowanie krótkich tematów, ulegających ciągłym metamorfozom.

– Wykorzystanie pełnej skali fortepianu, z dominacją wirtuozowskich figuracji pasażowych 
oraz gęstej techniki akordowej w stylu Rachmaninowa.

– Śpiewność, wokalność partii instrumentalnych.

Ze względu na fakt, że opusowanie utworów nie zawsze jest zgodne z chronologią ich powsta- 
wania, nie można dokładniej przedstawić linii rozwojowej stylu kompozytora.

Twórczością Jerzego Gablenza zainteresował się przed laty dyrektor wydawnictwa i fir my 
fonograficznej Acte Préalable Jan A. Jarnicki. Uzyskał od Tomasza Gablenza większość partytur. 
Inne – udostępniła Biblioteka Narodowa. Podjął się wspaniałego dzieła – zaplanował wydanie 
płytowe wszystkich dzieł tego nieznanego szerszemu gronu melomanów i wykonawców 
kompozytora. Zaproszona do udziału w tym niezwykłym projekcie miałam okazję dokonać 
przeglądu i analizy bezcennych kopii rękopisów. Poszukiwanie adekwatnej interpretacji 
muzyki wcześniej nieznanej i cały proces przygotowania do nagrania były działaniami 
pionierskimi. Serdecznie dziękuję za tę wspólną przygodę muzyczną moim kameralnym 
partnerom: Błażejowi Golińskiemu (wiolonczela), Annie Liszewskiej (duet fortepianowy), 
Marcie Różańskiej (obój), Katarzynie Czerwińskiej-Gosz (flet), Barba rze Lewickiej (sopran), 
Beacie Kosce (mezzosopran) oraz Donacie Zuliani (alt).
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Fotografia 6. Okładka CD – Jerzy Gablenz – Piano and Chamber Works, Acte Prealable 0412 (Word  

premiere recording)

Fotografia 7. Okładka CD – Jerzy Gablenz – Songs 1, Acte Prealable 0419 (Word premiere recording)
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piAno And chAMber works by Jerzy gAblenz (1888-1937)

The article is aimed at presenting piano and chamber music written by the forgotten composer 
of the period of the Young Poland. Born in Cracow to a family with rich music traditions, Jerzy 
Gablenz learned to play the piano, flute, cello and organ. But his main interest was to write 
music himself. As early as in his youthful years, he wrote songs and piano miniatures mainly 
dedicated to Małgorzaa Schoen, his future wife. He graduated from law school, but he also 
studied composition and theory of music with Władysław Żeleński, Feliks Nowowiejski  
and Zdzisław Jachimecki. His main occupation was managing the vinegar and mustard factory. 
Despite that, he found time for writing symphonic, opera, chamber, piano and vocal pieces.

His piano works – due to their tunefulness, diversified texture, mysteriousness and ballroom  
elegance – are unquestionably worth promoting. They include: 4 Small Bagatelles op. 1 no. 1,  
4 Improvisations op. 1 no. 3, 3 Improvisations op. 1 no. 4, Intermezzo a la mazurka op. 2,  
2 Morceaux op. 3, Two Small Bagatelles op. 8, 2 Skizzen op. 24 Es war niemal…, or Suite op. 35.

Gablenz’s chamber works cover: Canzona op. 1 no. 2 for flute and piano, Sonata op. 15 for cello  
and piano, 5 Waltzes op. 28 for piano 4 hands, Arabesque op. 28 no. 6 for oboe and piano, Trios  
for three female voices and piano to lyrics by Leopold Staff op. 4 and op. 19.

Unfortunately, Gablenz’s tragic death on 11 November 1937 in a plane crash near Piaseczno 
made the further development of his great talent impossible. I believe that his creative output 
deserves promoting among music lovers not only in the Dominican Republic and Canada,  
but first of all in Poland, where some of his works still have not had their premiere performances, 
despite numerous efforts of Tomasz Gablenz, the composer’s son. 

Keywords: piano miniature, chamber music, Cracovian composers, Young Poland, plane crash, 
mustard factory in Zwierzyniec.


