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ABSTRACT: The aim of this paper is to present a theme of Orientalism in European 
classical music. After Orient and Orientalism have been shortly defined, both in the 
social and the musical context, attempts are made to analyse how the Oriental ideolo-
gy, defined by Edward Said, has affected the works of composers in various histori-
cal periods. These aspects that prove Said’s theory can be easily found in European 
classical music. Along with chronological review of the Oriental themes in European 
music what is briefly presented are the changes of Oriental musical language across 
the centuries, starting with the 17th century.
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Celem niniejszego artyku u jest przybli enie szerokiemu gronu orientalistów niezwykle 
ciekawego, a ma o znanego w polskiej literaturze przedmiotu tematu, jakim jest orientalizm 
w muzyce klasycznej Europy. Ze wzgl du na to za o enie, w tre ci artyku u ograniczono 
do mo liwego minimum specjalistyczne poj cia muzykologiczne. Wa niejsze dla autor-
ki by o ukazanie szerokiego kontekstu kulturowego, który doprowadzi  do utrwalenia 
konkretnego obrazu Orientu w muzyce, ni  szczegó owa prezentacja przemian j zyka 
muzycznego wraz z krystalizacj  stylów orientalnych na przestrzeni XVIII–XX wieku1.

EGZOTYZM I ORIENTALIZM W MUZYCE – PROBLEMY TERMINOLOGICZNE

Egzotyzm w muzyce to symboliczne przywo anie miejsca, postaci lub realiów spo-
ecznych, b d cych skrajnie odmiennymi od tych, w których powstaje dane dzie o. Nie 

zak ada ewokowania konkretnych obszarów geograficznych – to czy dzie o uznane b dzie 
za „egzotyczne” zale y od perspektywy odbiorcy2. Europejczyk zaliczy wi c do nurtu 
egzotycznego dzie o przywo uj ce muzycznie afryka skie lub india skie obrz dy, cytuj ce 
hinduskie ragi lub te  muzu ma skie nawo ywanie muezzina do modlitwy. W tym kon-
tek cie orientalizm b dzie jedn  z odmian egzotyzmu, wyst puj c  wtedy, gdy inspiracj  
danego utworu jest element rzeczywisto ci której  z kultur orientalnych. Gdy dodamy 
do tego fakt, e wspó czesna orientalistyka poszerza zakres geograficzny potocznego 
„Orientu” (tj. krajów Bliskiego, rodkowego i Dalekiego Wschodu) o Maghreb, Sahel, 
tzw. Czarn  Afryk , a nawet Oceani , mo na doj  do wniosku, e terminy „egzo-
tyzm” i „orientalizm” powinny by  traktowane synonimicznie. Tak te  cz sto zdarza si  

1 Obecnie t  tematyk  w Polsce zajmuje si  gda ska muzykolog, Renata Skupin. Zob. Renata 
Skupin, Egzotyzm i postacie egzotyki w muzyce – próba rewizji problemu, „Polski Rocznik Muzy-
kologiczny” 2010, t. VIII, s. 113–124; Izotopia semantyczna i jej zastosowanie w badaniach nad 
orientalizmem muzycznym – mo liwo ci i ograniczenia, „Aspekty Muzyki” 2010, t. I, s. 181–202.

2 Ralph P. Locke, Exoticism, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online) 
http://www.oxfordmusiconline.com [10.01.2016]. 
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w najnowszej angloj zycznej literaturze przedmiotu, gdzie orientalism i exoticism wyst -
puj  wymiennie, tym samym zacieraj c geograficzne granice „Orientu”. Autorka chcia aby 
jednak unikn  podobnych ujednolice  na gruncie j zyka polskiego, pozostaj c przy 
za o eniu, e egzotyzm jest poj ciem szerszym od orientalizmu3. 

Drugie znaczenie poj cia „orientalizm” w kontek cie muzyki wyprowadzi  mo na od 
podstawowej s ownikowej i encyklopedycznej definicji: „zwrot, konstrukcja sk adniowa 
wiadcz ce o wp ywach orientalnych; wyraz przej ty z j zyków orientalnych”4; „ rodek 

stylistyczny polegaj cy na zastosowaniu w j zykach zachodnich elementów j zyków 
wschodnich (najcz ciej s ownictwa)”5. Je li przeniesiemy te definicje z j zyka literatury 
na j zyk muzyczny, to „orientalizmem” w muzyce b dziemy nazywa  nie tylko nurt 
stylistyczny w obr bie egzotyzmu, ale tak e wykorzystany przez kompozytora wiado-
my zabieg muzyczny maj cy przywo ywa  Wschód w danym dziele. W muzyce rzadko 
mamy do czynienia z wykorzystywaniem autentycznych, przej tych z kultur b d cych 
ród em inspiracji, zabiegów muzycznych. Jest to raczej j zyk konwencji, które stworzyli 

kompozytorzy europejscy na potrzeby swoich s uchaczy i tylko dla Europejczyków s  
one „orientalne”.

Do najpopularniejszych z tych konwencjonalnych zabiegów, które ostatecznie skrysta-
lizowa y si  w XIX wieku nale : ornamentalna, figuracyjna melodyka, wykorzystuj ca 
skal  chromatyczn  i brzmienia sekundowe (szczególnie naprzemienne stosowanie sekundy 
zwi kszonej i ma ej kojarzone jest z Bliskim Wschodem), eksperymenty harmoniczne 
– wychodzenie poza system dur-moll, ostinatowe, transowe rytmy, rytmy taneczne lub 
przeciwnie – zabiegi rytmiczne zaburzaj ce regularno  metrum utworu; poszukiwanie 
orientalnej barwy przez specyficzn  instrumentacj  (np. wykorzystywanie obojów i klar-
netów, poszerzanie sekcji perkusyjnej w orkiestrze)6. 

W dzie ach muzycznych mo emy si  doszukiwa  sposobów przedstawiania Orientu 
na dwóch p aszczyznach: w samej materii d wi kowej (tj. wy ej wymienione motywy 
rytmiczne, melodyczne, zabiegi harmoniczne, itd.) oraz w my li przy wiecaj cej powstaniu 
dzie a (tj. tytu , program lub tre  libretta, zdradzaj ce inspiracje tematyk  orientaln ).

O wiadomych kompozytorskich zabiegach muzycznych, maj cych na celu przy-
wo anie kultur Wschodu, mo na mówi  dopiero od prze omu XVII i XVIII wieku. 
We wcze niejszych epokach w dzie ach wokalno-instrumentalnych wykorzystywano 
w tki egzotyczne, ale nie by y one wspomagane specjalnymi rodkami d wi kowymi. 
Tak e w czasach pó niejszych, kiedy j zyk muzyczny orientalizmu ju  si  wykszta ci , 

3 Semantyczne rozró nianie tych dwóch poj  zaleca tak e Renata Skupin (por. Renata Skupin, 
W poszukiwaniu metod analizy orientalizmu w muzyce polskiej I po owy XX wieku, w: Anna Granat-
-Janki (red.), Analiza dzie a muzycznego. Historia. Teoria. Praxis., Wydawnictwo Akademii Muzycznej 
we Wroc awiu, Wroc aw 2012, t. II, s. 125).

4 Orientalizm, w: Mieczys aw Szymczak (red), S ownik J zyka Polskiego PWN, Warszawa 1999, 
s. 519.

5 Orientalizm, w: Jan Wojnowski (red.), Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2004, t. X, s. 9.
6 O tym jak ma o wspólnego z rzeczywist  muzyk  ludów orientalnych maj  te g boko zako-

rzenione w wiadomo ci europejskich s uchaczy rodki stylistyczne, przekona  si  mo na czytaj c 
o muzycznej adaptacji wiersza „Pie  Gruzi ska” Aleksandra Puszkina autorstwa trzech kompozytorów 
rosyjskich: Michai a Glinki (wersja autentyczna, ale nie orientalna), Milija Ba akiriewa i Siergieja 
Rachmaninowa (wersje orientalne, ale nie autentyczne). Por. Richard Taruskin (red.), Chapter 39. 
Self and Other. Sex à la Russe, w: The Oxford History of Western Music, Oxford University Press, 
New York 2005, t. III, s. 393–399.
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nie wszyscy kompozytorzy wykorzystywali jego symbole. W takich sytuacjach o inspira-
cjach Orientem dowiadujemy si  z tytu u, programu lub – w przypadku dzie  wokalno-
-instrumentalnych – z tre ci libretta lub opracowanego tekstu poetyckiego. Odnajdywane 
w materii pozamuzycznej ród a inspiracji Orientem to: Orient staro ytny (zw aszcza 
Egipt, Persja); wydarzenia i postaci biblijne (starotestamentowe); zwi zane z histori  
grecko-rzymsk ; wyprawami krzy owymi; panowaniem Arabów na Pó wyspie Iberyj-
skim; wydarzenia i postaci z historii Imperium Osma skiego oraz wyimaginowany obraz 
tureckiego haremu; krajobraz i sceneria orientalna; archetyp egzotycznej kobiety, ewoko-
wany najcz ciej obrazem zmys owego ta ca; inspiracje literatur  pochodz c  z obsza-
rów Orientu, poczynaj c od Ksi gi tysi ca i jednej nocy a  po najnowsze inspiracje 
wspó czesn  poezj  chi sk , japo sk , indyjsk ; europejskie dzie a sztuk plastycznych 
inspirowane Orientem.

ORIENTALIZM W MUZYCE A SAIDOWSKA DEFINICJA ORIENTALIZMU

Sposoby wykorzystywania w tków orientalnych przez kompozytorów europejskich 
na przestrzeni wieków zdaj  si  potwierdza  Saidowsk  teori  orientalizmu7. Wszel-
kie wyobra enia Orientu w wytworach kultury muzycznej Europy, zanim w XX wieku 
pojawi o si  rzeczywiste zainteresowanie egzotycznymi kulturami, s  w gruncie rzeczy 
sztucznymi obrazami, wynik ymi z procesu, który Said nazwa  „orientalizacj  Wschodu”. 
Zachód wytworzy  kanon my lenia o wszelkich kulturach pozaeuropejskich, a wraz z nim 
ka da ze sztuk tworzy a sobie w a ciwe sposoby ich przedstawiania. Muzyka, podobnie 
jak inne sztuki, przez wiele lat nie mia a wi c mówi  Europejczykom prawdy o Oriencie, 
a jedynie wzbudza  pewne skojarzenia, przywo ywa  stereotypowe obrazy. 

Spo ród kilku stworzonych przez Edwarda Saida definicji orientalizmu szczególnie 
trafn , oddzia uj c  na wyobra ni , jest ta oparta na metaforze Orientu jako sceny teatral-
nej. Zostanie ona poni ej przytoczona w ca o ci, gdy  zdaniem autorki, jest szczególnie 
przydatna do bada  nad dyskursem orientalistycznym w sztuce.

Orient to scena, na której zamkni to ca y Wschód. (...) Na [jej] zapleczu znajduje si  
gigantyczny magazyn kulturalny; zgromadzone w nim przedmioty wywo uj  w wyobra ni 
bajecznie bogaty wiat: Sfinks, Kleopatra, Eden, Troja, Sodoma i Gomora, Astarte, Izyda 
i Ozyrys, Saba, Babilon, D inny, Mahomet i dziesi tki innych; atrapy sceniczne, czasem 
tylko nazwy, na po y znane, na po y tworzone przez wyobra ni ; potwory, diab y i herosi; 
okropie stwa, rozkosze, marzenia. Wyobra nia europejska karmi a si  obficie artyku a-
mi z tego magazynu; od redniowiecza (...) [twórcy] bogactwo Orientu wykorzystywali 
w swych produkcjach (...) wyostrzaj c szkice wcze niejszych wyobra e , idei i postaci8.
 

7 Wielow tkow  dyskusj  kontynuatorów i krytyków my li Edwarda Saida w ród autorów 
literatury kulturoznawczej, politologicznej, literaturoznawczej i dotycz cej sztuk plastycznych, 
przedstawi  w swojej ksi ce John M. MacKenzie, Orientalism: History, Theory and the Arts, Man-
chester University Press, New York 1995. W muzykologii zachodniej zwi kszenie zainteresowania 
orientalizmem zauwa y  mo na od po owy lat dziewi dziesi tych, a w ostatnich latach tematyka 
zyskuje popularno  tak e w literaturze Europy Wschodniej i rodkowo-Wschodniej (por. R. Sku-
pin, W poszukiwaniu metod analizy..., op. cit., s. 121–124). Pomimo rozwoju dyskursu orientalnego 
w innych dziedzinach nauk humanistycznych, w muzykologii nadal dla zdefiniowania orientalizmu 
najcz ciej przywo ywana jest teoria Edwarda Saida.

8 Edward W. Said, Orientalizm, Pa stwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991, s. 106.
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Nurt orientalistyczny w muzyce bezsprzecznie wykorzystuje, parafrazuj c Saida, 
przedmioty zgromadzone na zapleczu sceny teatralnej zwanej Orientem. Renata Skupin 
zauwa a jednak, e orientalizm muzyczny jest „o tyle „niesaidowski”, e Orient jest dla 
kompozytora-orientalisty fascynuj cym, o ywczym ród em inspiracji twórczych (...), 
nie ma mo no ci bycia napastniczym czy aneksjonistycznym wobec realnego Orientu9”.

Autorka niniejszego artyku u nie zgadza si  z tym ostatnim stwierdzeniem. Anali-
za spo eczno-kulturowych konotacji np. libretta i fabu y w orientalizuj cych dzie ach 
wokalno-instrumentalnych, szczególnie sprzed XIX wieku, mog aby przynie  odwrotne 
wnioski. Sposób przedstawiania orientalnych postaci mia  raczej utwierdza  odbiorców 
w przekonaniu o wy szo ci ich w asnej, europejskiej kultury.

EWOKOWANIE ORIENTU W MUZYCE XVII WIEKU

Przed pojawieniem si  w Europie Zachodniej „mody na Turcj ” (fr. turquerie10) na 
prze omie wieku XVII i XVIII, a w jej wyniku powstania w klasycyzmie pierwszego 
orientalnego stylu alla turca i Türkenoper, nie mo na w a ciwie mówi  o orientalizmie 
w muzyce sensu stricto. Zdaniem autorki, warto jednak spojrze  na wczesn  klasyczn  
muzyk  europejsk  z perspektywy wspó czesnego badacza dyskursu orientalnego i z tej 
pozycji wyodr bni  obecne w niej tropy orientalne. By  mo e syntetyczne przedstawie-
nie tego zagadnienia zach ci zainteresowanych naukowców do prowadzenia przysz ych 
bada  interdyscyplinarnych.

Genez  egzotyzmu (a wi c tak e orientalizmu) w muzyce odnale  mo na w XVII-
-wiecznej muzyce francuskiej – pierwszymi orientalnymi postaciami byli „barbarzy -
cy”, „dzikusy” (fr. savages)11. Do tej grupy nale eli wszyscy znani ówczesnej Europie 
„Obcy”: Turcy, Persowie, Chi czycy, Saraceni, a tak e rdzenni mieszka cy Nowego 

wiata. Postaci z tej grupy traktowane by y jednakowo – w zale no ci od potrzeb byli 
to bohaterowie komiczni, groteskowi, wzbudzaj cy strach lub pogard  Europejczyków. 
W kontek cie tej epoki nie mo na mówi  o rzeczywistym zainteresowaniu kompozy-
torów muzyk  kultur przywo ywanych w danym libretcie. Tym samym potwierdza si  
za o enie obecno ci europocentrycznego, saidowskiego dyskursu orientalistycznego ju  
na tym etapie rozwoju historii muzyki. 

Sceny z udzia em postaci orientalnych w utworach scenicznych XVII wieku muzycznie 
niczym nie wyró niaj  si  od reszty danego dzie a. Niektórzy libreci ci przewidywali 
jednak pos ugiwanie si  przez nie innym j zykiem – ca kowicie zmy lonym, be kotli-
wym i groteskowym (np. w Grand bal de la Douairière de Billebahaut z 1626 roku, 
autorstwa René Bordiera, do którego muzyk  skomponowa  Antoine Boesset) lub te  
w autentycznym j zyku lingua franca, jak w librettach Moliera do Balle des muses lub 
Le Bourgeois gentilhomme, skomponowanych przez Jean-Baptiste Lully’ego.

 9 R. Skupin, W poszukiwaniu metod analizy..., op. cit., s. 129.
10 Nurt w sztuce, charakteryzuj cy si  na ladowaniem sztuki osma skiej. Jego pe en rozkwit 

przypada na wiek XVIII, kiedy Turcy, ponosz c dotkliwe pora ki militarne w starciu z rodz cymi si  
europejskimi mocarstwami, przestali budzi  strach, pozostaj c ród em inspiracji w egzotyce strojów 
i zwyczajów. Podobnym nurtem, wynikaj cym z fascynacji Chinami, by o rokokowe chinoiserie, 
którego pocz tków doszukiwa  si  mo na równie  na prze omie XVII/XVIII wieku.

11 O tych i innych przyk adach obrazuj cych pocz tki egzotyzmu w muzyce przeczyta  mo na 
w artykule Miriam K. Whaples, Early Exoticism Revisited, w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic 
in Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 3–25. 
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Komedia wymieniona jako ostatnia powsta a w 1671 roku i jest najciekawszym przy-
k adem dzie a inspirowanego Orientem we wczesnym baroku. Dzie o zamówione zosta o 
przez Ludwika XIV pod wp ywem wizyty ambasadora osma skiego, Sulejmana Agi 
(tur. Müteferrika Süleyman A a), maj cej miejsce w 1669 roku. Mia o by  satyr  na 
tureckie zwyczaje, gdy  Sulejman nie wiadomie obrazi  francuskiego króla12. Komedia 
nie jest szczególnie obra liwa. Satyry doszuka  si  mo na jedynie w fakcie, e w ca ym 
balecie nie pojawia si  ani jedna posta  orientalna – wyst puj  jedynie przebrani za 
Turków Francuzi. 

Otwieraj ca pi ty akt Le Bourgeois gentilhomme tzw. „Scena turecka” stworzona 
zosta a na podstawie informacji na temat autentycznych zwyczajów osma skich, które 
dostarczy  libreci cie i kompozytorowi francuski podró nik Laurent d’Arvieux. Zainte-
resowanie rzeczywist  kultur  osma sk  sprawi o, e dzie o to jest ewenementem na tle 
epoki. Ze swoj  pe n  przepychu stylizowan  tureck  scenografi  (w odczuciu ówczesnego 
francuskiego dworu), zapowiada a maj cy si  wkrótce narodzi  nurt turquerie. 

Otwieraj cy t  scen  marsz jest szczególnie istotny dla omawianego w niniejszym 
artykule tematu, gdy  by  pierwsz  prób  wyró nienia pod wzgl dem muzycznym sceny 
inspirowanej Orientem. Wyj tkowym przejawem zainteresowania kultur  muzyczn  ewo-
kowanego kraju jest przewidziana w libretcie obecno  instrumentów tureckich. Pod koniec 
sceny zapisano w didaskaliach, e „wszyscy Turcy, podskakuj c, ta cz c i piewaj c wokó  
Muftiego, wycofuj  si  przy d wi kach kilku instrumentów à la turque13”. Niestety nie 
wiemy jakie konkretnie instrumenty tureckie mia  na my li librecista.

Twórczo  w oskich kompozytorów wczesnego baroku zdominowana by a przez w tki 
mitologiczne, jest jednak kilka dzie , które przywodz  na my l skojarzenia z Orientem. 
Do historii wojen krzy owych si gn  Claudio Monteverdi w madrigale rappresentativo 
pt. Il combattimento di Tancredi et Clorinda. Opisa  muzycznie pojedynek krzy owca 
Tankreda z Klorynd , córk  króla Etiopów, muzu mank  przebran  za m czyzn .

Inni kompozytorzy ch tnie umieszczali akcj  swoich dzie  na staro ytnym Bliskim 
Wschodzie. Fabu y utworów wokalno-instrumentalnych opierano na perypetiach postaci 
historycznych i fikcyjnych – Persów, Ormian i Arabów. Francesco Cavalli akcj  L’Or-
mindo umie ci  w Maghrebie i Egipcie, a inspiracj  dla jego Xerse by a wyprawa per-
skiego w adcy Kserksesa I na Grecj  w V wieku. Dariusz III, ostatni z tej samej perskiej 
dynastii Achemenidów, jest ojcem tytu owej bohaterki dramma per musica zatytu owa-
nej Statira, principessa di Persia, o której mi o  walcz  w adcy Arabii i Egiptu. Do 
jej historii, oprócz Cavallego, si gn li tak e Alessandro Scarlatti, Francesco Gasparini 
i Tomaso Albinioni14. Pietro Antonio Cesti na staro ytnym Bliskim Wschodzie umie ci  
akcj  La Dori, o vero La Schiava Fedele.

Dla historii klasycznej muzyki europejskiej najistotniejszym skutkiem zainteresowania 
Orientem w tej epoce nie by y jednak powstaj ce dzie a, ale poszerzenie instrumentarium 
orkiestry. W XVII wieku w Europie rodkowo-wschodniej powstawa  zacz y kapele 

12 Nieporozumienie to wynik o z wzajemnej ignorancji wobec zwyczajów i protoko u dyploma-
tycznego obu pa stw. Szeroko opisuje je Miriam K. Whaples (por. ibidem, s. 12–13). Powszechnie 
uwa a si , e roczny pobyt Sulejmana Agi w Pary u by  bezpo rednim impulsem do rozwoju stylu 
turquerie. Jemu tak e przypisuje si  zapoznanie Pary an ze zwyczajem picia kawy.

13 Ibidem, s. 18.
14 Piotr Kami ski, Tysi c i jedna opera, Pa stwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2008, 

t. I, s. 214.
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janczarskie wzorowane na osma skim mehterhane15. ród a historyczne potwierdzaj , 
e Jan III Sobieski bardzo lubi  wojskow  muzyk  tureck  i by  jednym z pierwszych 

polskich szlachciców, którzy utworzyli przy swojej armii tak  kapel  (zrobi  to b d c 
jeszcze hetmanem, nie królem). Za czasów Augusta III (zm. 1763) ka dy hetman wojska 
polskiego dysponowa  tzw. regimentem janczarskim, kilka regimentów by o te  cz ci  
wojska koronnego. Zwyczaj ten przyj  si  nie tylko w Polsce, ale tak e w Rosji, Austrii, 
a nawet we Francji i Prusach16. 

Dzi ki kapelom janczarskim w Europie upowszechni y si  instrumenty tureckie. Wkrót-
ce orkiestry wojskowe wszystkich pa stw zachodnich przyj y do swojego sk adu b bny 
wielkie, kot y, talerze, trójk ty, tamburyny, a nawet wyj tkowo egzotycznie wygl daj cy 
çevgân17. Tureckie instrumentarium szybko zosta o zasymilowane i zacz o przenika  
równie  do muzyki klasycznej – z pocz tku zaznaczaj c egzotyk  danych fragmentów 
muzycznych, a z czasem trac c orientalne konotacje, staj c si  naturalnym, „w asnym” 
elementem orkiestry symfonicznej.

Jean-Baptiste Lully jako pierwszy spo ród europejskich kompozytorów wprowadzi  
w swoim dziele parti  kot ów – w tragédie lyrique pt. Thésée (1675 r.). Po tym epizodzie 
instrumenty perkusyjne pochodzenia orientalnego nie by y wykorzystywane w utworach 
scenicznych a  do ko ca XVIII wieku18. Przedosta y si  natomiast do muzyki niescenicznej 
i od I po owy XVIII w. kot y w sk adzie orkiestry wykonuj cej muzyk  klasyczn  prze-
sta y dziwi . Ch tnie zestawiane by y z brzmieniem tr bek w uroczystych kompozycjach, 
szczególnie o charakterze marszowym, co zdradza o jeszcze ich pochodzenie od muzyki 
militarnej. W kolejnych epokach sta y si  nieodzownym elementem orkiestry symfonicz-
nej, podobnie jak talerze i trójk ty. Dzi  zapomina si  o ich osma skim pochodzeniu.

W TKI ORIENTALNE W DOJRZA YM I PÓ NYM BAROKU

Najs ynniejszym dzie em orientalizuj cym baroku francuskiego jest opera-balet Jean-
-Phillipe’a Rameau Les Indes galantes z 1735-36 roku. W czterech entrées, z których 
ka de stanowi odr bn  opowie , wygnana z Europy bogini mi o ci w druje do Turcji, 
Peru, Persji i Indii. Zmiany w podej ciu do postaci orientalnych, w porównaniu z twór-
czo ci  Lully’ego, wida  w wi kszej z o ono ci ich rysów charakterologicznych. Turecki 

15 Mehterhane – osma ska orkiestra wojskowa, z o ona z instrumentów d tych i perkusyjnych, 
Orkiestry tego typu mieli wysocy urz dnicy pa stwowi i su tan, Orkiestra by a symbolem si y armii 
tureckiej ju  w czasach seld uckich, potem w osma skich, a  do 1826 r., kiedy zosta a rozwi zana 
przez su tana Mahmuda II, a jej miejsce zaj o wzorowane na europejskiej orkiestrze wojskowej 
Bando; w 1953 r. w Turcji powo ano grup  rekonstruuj c  tradycj  mehterhane. (Ta i inne definicje 
zjawisk zwi zanych z muzyk  i instrumentarium tureckim zaczerpni te zosta y z niepublikowanej 
pracy magisterskiej autorki: Agata Pawlina, Terminologia muzyczna w j zyku tureckim. Muzyka kla-
syczna, Uniwersytet Jagiello ski, Kraków 2014). 

16 Zbigniew Chaniecki, Kapele janczarskie jako przejaw sarmatyzmu w polskiej kulturze muzycz-
nej, „Muzyka: kwartalnik Instytutu Sztuki PAN” 1971, t. XVI, nr 2 (61), s. 48–64.

17 Çevgân – instrument perkusyjny, wchodz cy w sk ad mehterhane. Przypomina bu czuk o d u-
gim drzewcu, z zawieszonymi u góry ma ymi dzwoneczkami. Gra si  na nim potrz saj c w gór  
i w dó . Jego europejskie nazwy to: ang. Turkish crescent, Jingling Johnny, niem. Schellenbaum, 
fr. chapeau chinois. W j zyku polskim nazywano go „brz kad ami” lub „szellenbaum”. Nazwy turec-
kiego instrumentarium w ród ach z epoki przysparzaj  wielu problemów (por. ibidem, s. 60–62).

18 Pod koniec XVIII w. François-Adrien Boieldieu w Zoraime et Zulnar i Le calife de Bagdad 
w rytm marszowej muzyki wprowadzi  na scen  kot y i trójk ty. Kolejne zabiegi tego typu przepro-
wadzili w swoich dzie ach John O’Keffe oraz Gaspare Spontini. Por. M.K. Whaples, op. cit., s. 18–19. 
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pasza, Osman, sta  si  równy Europejczykowi, Waleremu – odczuwa podobne emocje 
i nami tno ci wzgl dem ukochanej Emilii, a w epilogu wielkodusznie zwalnia z niewoli 
obu kochanków. W XVII wieku takie szlachetne zachowanie nie-Europejczyka by oby 
czym  zaskakuj cym, sto lat pó niej – nie jest. W czasach Rameau filozoficzn  pe ni  
osi gn  bowiem francuski topos „szlachetnego dzikusa” (fr. bon sauvage, ang. Noble 
Savage) i on w a nie inspiruje kompozytora w kolejnych entrées. 

Rameau by  kontynuatorem stylu Lully’ego i by  mo e w a nie z opisanej powy ej 
„sceny tureckiej” swojego poprzednika zaczerpn  pomys  muzycznego wyodr bnienia 
niektórych postaci i scen egzotycznych. „Taniec india ski” z czwartego entrée wyró nia 
si  zaskakuj cym, w kontek cie faktury ca ego utworu, brakiem harmonii – jego prosta 
melodia, z cz stymi repetycjami d wi ku, grana jest przez instrumenty smyczkowe uni-
sono. Ten stylizowany prymitywizm to kolejny krok w budowaniu muzycznego „j zy-
ka egzotycznego”, który ostatecznie skodyfikowany zosta  w klasycyzmie. Do w tku 
orientalnego Rameau si gn  jeszcze w tragédie lyrique pt. Zoroastre, jednak ani w tym 
utworze, ani w dzie ach innych kompozytorów tej epoki nie pojawia si  ju  adna próba 
wyodr bnienia sceny orientalnej za pomoc  rodków muzycznych. Ch tnie wykorzysty-
wane s  natomiast fabu y i toposy orientalne.

Jednym ze szczególnie lubianych by a XIV-wieczna historia starcia osma skiego su -
tana Bajazyda I B yskawicy z Timurem Chromym, chanem mongolskim. Do tego tematu, 
który popularny by  w twórczo ci dramaturgów europejskich od wieku XVI19 si gn  np. 
Antonio Vivaldi w operze Bajazyd oraz Georg Friedrich Händel w Tamerlano. 

wiat intryg haremowych orientalnego pa acu, który szczególnie inspirowa  wyobra ni  
Europejczyków w czasach pó niejszych, tj. pod koniec XVIII wieku oraz w wieku XIX, 
pojawia si  w operze La verità in cimento Vivaldiego.

Do historii star  chrze cijan z Saracenami si gn  Händel w Rinaldo. Jego Kserkses, 
Radamisto, Il Floridante oraz Siroe, król Persji to przyk ady potwierdzaj ce trwaj -
c  od pocz tku epoki popularno  umieszczania akcji dzie  wokalno-instrumentalnych 
na staro ytnym Bliskim Wschodzie – nie zawsze bli ej dookre lonym i uzasadnionym 
historycznie.

Innym typem postaci ewokuj cych Orient w muzyce klasycznej baroku byli boha-
terowie biblijni, a ci lej – starotestamentowi. Nale y pami ta , e wspó czesny Bliski 
Wschód, kojarz cy si  przede wszystkim z islamem, obejmuje tereny historycznej Mezo-
potamii. Jest to miejsce rozwoju pierwszych wielkich cywilizacji – Sumeru, Babilonu 
i Asyrii, pó niej podbitych przez imperium Persów. Jest to tak e kolebka tradycji judeo-
-chrze cija skiej. 

Poniewa  ta ostatnia sta a si  g ównym elementem kulturotwórczym cywilizacji 
europejskiej, nadu yciem by oby nazywanie takich biblijnych postaci, jak król Salomon 
czy Jezus „orientalnymi”, pomimo tego, e ich historia toczy a si  na terenach Bliskie-
go Wschodu. Potoczny „Orient” jest poj ciem intuicyjnym. Intuicja Europejczyka nie 
podpowiada mu klasyfikowania postaci tak ci le zwi zanych z jego w asn  tradycj  
kulturow  (jak Jezus lub Salomon) jako „obcych”, „egzotycznych” czy „orientalnych”. 
Przedstawicielami Orientu w Biblii b d  dla niego natomiast np. babilo scy i perscy 
królowie, kap ani, a wi c postaci wyst puj ce obok, ale pozostaj ce poza tradycj  judeo-
-chrze cija sk .

19 P. Kami ski, op. cit., s. 565–566.
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Przedstawicieli Orientu biblijnego atwo odnale  mo na w twórczo ci wokalno-instru-
mentalnej Händla, np.: Królowa Saby w Salomonie, tytu owy król babilo ski w Baltazarze 
wraz z jego przeciwnikiem, w adc  Persji, Cyrusem. Charakterystyczne s  te  postaci 
zbiorowe: chór M drców Babilonu i chór Persów w Baltazarze, chór Perskich o nierzy 
w Esterze, który pojawia si  obok perskiego w adcy Achaszwerosza, czyli Kserksesa I. 
Wcze niej Rameau si gn  w Samsonie do starotestamentowej historii, która szczególnie 
orientalnych cech nabierze dopiero w XIX wieku (np. C. Saint-Saëns, Samson i Dalila). 
W wersji XVIII-wiecznej my l o Oriencie przywo ywana zosta a jedynie miejscem akcji 
(Bliski Wschód), podobnie jak mia o to miejsce we wszelkich dzie ach inspirowanych 
histori  cywilizacji grecko-rzymskiej (np. Egipt w Juliuszu Cezarze lub Judea w Berenice 
oraz Athalii Händla).

ORIENTALIZYM W KLASYCYZMIE ALLA TURCA I TÜRKENOPER

Na prze omie wieku XVII i XVIII turquerie i chinoiserie w architekturze, sztukach 
plastycznych i sztuce u ytkowej, w strojach i dekoracjach, rozprzestrzeni y si  na ca  
Europ . Powierzchowna fascynacja Orientem znalaz a swoje odbicie równie  w muzyce, 
a powsta y orientalny j zyk muzyczny – pod niew tpliwym wp ywem obecno ci wojsko-
wej muzyki osma skiej na terenach europejskich – zamkni ty zosta  w stylu, a raczej 
toposie muzycznym nazwanym alla turca (tj. „na sposób turecki”).

W literaturze muzykologicznej alla turca traktowany jest przede wszystkim jako euro-
pejska imitacja muzyki tureckiej20. Dla orientalisty bardziej interesuj ce jest analizowanie 
go jako pierwszego skodyfikowanego przejawu saidowskiego orientalizmu w muzyce. 
Mary Hunter trafnie porówna a te dwa podej cia badawcze: 

Je eli styl alla turca traktowany jest g ównie jako imitacja orygina u [tj. muzyki tureckiej], 
to podstawowy problem badawczy dotyczy adekwatno ci tej imitacji. Odpowied  na to 
pytanie zazwyczaj koncentruje si  na wzgl dnie niewielkich segmentach muzyki. Je eli 
natomiast topos alla turca traktowany jest jako [europejski] przek ad percepcji tureckiej 
muzyki, podstawowe pytanie nie dotyczy ju  poszczególnych figur muzycznych, tylko 
zasady t umaczenia i charakteru percepcji, na której ono bazuje21.

Naj atwiejsz  do odnalezienia cech  stylu jest specyficzna instrumentacja. Kompozy-
torzy zaznaczali w partyturach obecno  tzw. batterie turque – zestawu charakterystycz-
nych instrumentów perkusyjnych kojarzonych z muzyk  janczarsk . Ciekawym wynikiem 
fascynacji brzmieniem tureckiego instrumentarium by o konstruowanie (a  do pocz tków 
XIX wieku) fortepianów z tzw. tureckim lub janczarskim peda em22. 

Je li chodzi o elementy dzie a muzycznego, to styl alla turca charakteryzuje si  
wykorzystywaniem parzystego metrum, z mocnym, przerysowanym akcentem na pierwsz  

20 Por. Eva Badura-Skoda, Turca, alla, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians 
(online), http://www.oxfordmusiconline.com [16.01.2016]; R.P. Locke, op. cit.; M.K. Whaples, op. cit., 
s. 44.

21 Mary Hunter, The Alla Turca Style in the Late Eighteenth Century: Race and Gender in the 
Symphony and the Seraglio, w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic In Western Music, Northeastern, 
Boston 1997, s. 48.

22 Michael Pirker, Janissary stop, w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians (online), 
http://www.oxfordmusiconline.com [16.01.2016].
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miar  taktu oraz repetytywnymi grupami rytmicznymi. W melodii wyst puj  skoki ter-
cjowe, cz ste repetycje d wi ku, powtarzanie nuty s siaduj cej, opisywanie d wi ków, 
stosowanie ozdobników (acciaccatury, mordenty, grupetta). Harmonia jest prosta, statycz-
na, czasem daj ca wra enie pustego brzmienia (powtarzanie tego samego akordu przez 
kilka taktów, nag e zmiany na inny, kadencje plagalne, puste oktawy). Kompozytorzy 
wykorzystywali nawet brzmienie unisono – pomi dzy grupami instrumentów w muzyce 
instrumentalnej lub pomi dzy g osem solowym i parti  instrumentaln  w operach23. We 
frazowaniu odnale  mo na d enie do rozbijania symetrii klasycznych form, np. zaska-
kuj ce amanie budowy okresowej przez rozszerzanie fraz nawet o kilka taktów, daj ce 
wra enie „dziwno ci”, „nieadekwatno ci”. Ten sam efekt dawa  mia y te  nag e zmiany 
dynamiki oraz orkiestracji danych fragmentów. Charakterystyczne jest tak e kilkakrotne 
dos owne powtarzanie motywów melodycznych, unikanie rozwijania i modyfikowania 
my li muzycznych, jakby brakowa o inwencji, pomys ów.

W utworach alla turca nie wszystkie te cechy musz  wyst powa  obok siebie naraz. 
Wymienione elementy j zyka muzycznego s  efektem – by skorzysta  z trafnego okre-
lenia Mary Hunter – procesu „t umaczenia” lub interpretacji muzyki tureckiej przez 

na wskro  europejski, orientalistyczny pryzmat. ród a historyczne z epoki daj  nam 
poj cie, w jaki sposób wojskowa muzyka osma ska by a postrzegana przez odbiorców 
europejskich – jako prymitywna (bo monofoniczna), ha a liwa (ze wzgl du na odmien-
ne instrumentarium, przeznaczone do gry na otwartej przestrzeni i w zgie ku bitwy), 
nieracjonalna (brak notacji muzycznej, du e znaczenie indywidualnej improwizacji). 
W polskich ród ach odnale  mo na wiele ciekawych reakcji na wyst p osma skiej 
kapeli janczarskiej. Jeden z ciekawszych komentarzy ukaza  si  w 1790 roku na amach 
„Gazety Warszawskiej”. Jego autor, ksi dz uskina, nie kryje emocji: „Na zmi owanie 
Pa skie! Brakuje tylko, by my s uch ca kowicie postradali, jak ju  pewnie z niejednym 
si  sta o, co musia  owej straszliwej kapeli janczarskiej wys uchiwa 24”. Nawet pierwsze 
para-naukowe orientalistyczne dzie a teoretyczne (z których najs ynniejszym jest dzie o 
Charles’a Fontona pt. Essay sur la musique orientale comparée à la musique européenne 
z 1751 roku) nie by y pozbawione negatywnych ocen i podkre lania wy szo ci sztuki 
europejskiej nad orientaln . 

ród a prowadz  nas wi c do wniosku, e ówcze ni Europejczycy nie chcieli na la-
dowa  tak „prymitywnej” muzyki. Woleli stworzy  w asny j zyk, który mia  wzbudza  
w s uchaczach skojarzenia z egzotyk , ale jednocze nie odpowiada by ich „wy szym” 
estetycznym warto ciom. Z rzeczywist  muzyk  osma sk  europejskie alla turca mia o, 
poza nazw , niewiele wspólnego. wiadczy o tym równie  to, e styl ten zosta  szybko 
zasymilowany – jeszcze w tej samej epoce, w której powsta . Elementy stylu, kojarz ce 
si  z muzyk  wojskow  (np. marszowe metrum, wykorzystywanie „g o nych” d tych 
instrumentów oraz podkre lanie roli sekcji perkusyjnej w orkiestrze) odnale  mo na 
tak e w dzie ach, w których kompozytorzy nie u yli terminu alla turca w nazwach 
cz ci (np. druga cz  Symfonii G-dur „Wojskowej” nr 100 Josepha Haydna, fragmenty 
dzie  Ludwika van Beethovena). Pozosta e elementy stylu straci y konotacje „tureckie”, 

23 Unisono mi dzy g osem solowym a grup  basso continuo oraz swego rodzaju instrumentalne, 
„kanciaste” brzmienie linii g osu w ariach basowych (kiedy dana posta  ma pochodzenie poza-euro-
pejskie), odnale  mo na ju  w twórczo ci Lully’ego. Szczytowym osi gni ciem tej tradycji s  arie 
Osmina w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta (por. M.K. Whaples, op. cit., s. 21).

24 Cyt. za: Z. Chaniecki, op. cit., s. 63.
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staj c si  uniwersalnie „egzotycznymi”, „barbarzy skimi”. Mary Hunter podsumowuje 
to zjawisko w nast puj cy sposób:

Muzyczna tre  niesiona przez styl alla turca reprezentuje ‘orientalistyczne’ nastawie-
nie do muzyki tureckiej, ale sposób w jaki ten topos by  wykorzystywany obrazuje tak e 
charakterystyczne dla orientalizmu zacieranie granic mi dzy ró nymi rodzajami Innych. 
(...) W zwi zku z t  etniczn  nieokre lono ci , niektóre elementy stylu alla turca by y 
równie  wykorzystywane jako symbol ogólnego barbarzy stwa [postaci], a nie turecko-
ci jako takiej. (...) [Równie ] muzyka instrumentalna tej epoki pe na jest fragmentów, 

w których sugerowana jest barbarzy sko  lub odmienno , nie identyfikowana jednak 
z ‘turecko ci ’ – nie s  wykorzystywane charakterystyczne [dla stylu] instrumenty perku-
syjne, nie ma tak e pozamuzycznych wskazówek kompozytorskich [okre lenia ‘turecki’]25.

Wspomniany w przytoczonym cytacie charakterystyczny dla epoki brak termino-
logicznego rozró nienia pomi dzy muzyk  ewokuj c  ró ne orientalne grupy etniczne 
ma swoje odbicie tak e w XVIII-wiecznym terminie Türkenoper – „opera turecka”. 
A  do II po owy XX wieku muzykolodzy zachodni pos ugiwali si  nim dla nazwania 
rodzaju opery, która wykorzystuje w tki orientalne lub egzotyczne – bez dookre lenia 
granic etnicznych czy geograficznych26. Uprowadzenie z Seraju Wolfganga Amadeusza 
Mozarta, którego akcja rzeczywi cie zwi zana jest z Turcj  osma sk , by o wi c tak 
samo „tureck  oper ” jak np. historia tytu owej chi skiej ksi niczki Turandot w dziele 
Giacomo Pucciniego.

Orientalizuj ce opery II po owy XVIII wieku bywaj  nazywane „operami serajo-
wymi” (ang. seraglio opera). Na j zyk polski mo na by równie  przet umaczy  ten 
termin jako „opery haremowe”, gdy  w a nie wokó  ycia orientalnego w adcy i jego 
dworu w prywatnych komnatach pa acu budowana by a akcja tych dzie . Ulubion  
XVIII-wieczn  fabu  by o porwanie kobiety-Europejki „do haremu” i jej ratunek z niewoli 
despotycznego su tana przez ukochanego-Europejczyka. Najlepiej znanymi przyk adami, 
obok Uprowadzenia z Seraju Mozarta, jest La rencontre imprévue Christopha Wilibalda 
Glucka oraz pó niejsza wersja tej samej historii skomponowana przez Josepha Haydna 
(L’incontro improvviso).

Popularno  tej tematyki nie dziwi, kiedy we mie si  pod uwag  szerszy kontekst 
fascynacji Orientem w sztuce schy ku XVIII wieku i pó niej wieku XIX-go. W wyobra ni 
Europejczyków ycie w pa acu orientalnym (przede wszystkim niezrozumia y dla nich 
„harem” i krystalizuj cy si  pod wp ywem wyobra enia o nim topos zmys owej, rozwi -
z ej kobiety orientalnej) sta o si  pewnego rodzaju fantazj  uosabiaj c  pragnienia, które 
represjonowane by y przez ich w asn  kultur . Od pierwszego europejskiego t umaczenia 
Ksi gi tysi ca i jednej nocy, które ukaza o si  w j zyku francuskim w 1717 r., ycie 
w haremie nap dza o europejsk  wyobra ni  twórcz  przez wieki, staj c si  swoistym 
paradygmatem Orientu.

Obszerno  tematyki nie pozwala na zamieszczenie szczegó owej analizy fabu  oper 
serajowych b d  te  spo eczno-kulturowych konotacji wykorzystywanych w nich rodków 
muzycznych na amach niniejszego artyku u. Pod wzgl dem cech muzycznych wykorzy-
stuj  one elementy stylu opery buffa oraz stylu alla turca. Najciekawszym elementem kon-
strukcji dzie  tego gatunku jest fakt wiadomego ró nicowania pod wzgl dem muzycznym 

25 M. Hunter, op. cit., s. 52–54.
26 M.K. Whaples, op. cit., s. 4.
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p ci oraz pochodzenia etnicznego i klasowego mieszka ców orientalnego pa acu. Po 
niezwykle interesuj cej analizie przyk adów muzycznych, Mary Hunter komentuje to 
zjawisko nast puj co:

Egzotyzm muzyczny pó nego XVIII wieku (...) jest bardzo silnie zgenderowany. (...) 
Ka da z p ci (...) aktywuje [w europejskiej wyobra ni] ogromn  ilo  dychotomicznych 
opozycji, zarówno pomi dzy postaciami jak i w samej naturze danej postaci. Do najbardziej 
oczywistych opozycji nale : atrakcyjno –wstr t; sympatia–drwina; pod o –szlachet-
no ; prostota–z o ono  [charakteru]; zmys owo  [i rozwi z o ] seksualna–przyzwoito  
i trzymanie si  konwenansów. W tych opozycjach nie ma równowagi, jedna strona jest 
zawsze lepsza lub bli ej poznana ni  druga27.

Ta w a nie sk onno  do tworzenia bia o-czarnych opozycji, w których Europejczyk 
zawsze stawiany jest powy ej przedstawiciela kultury orientalnej, pozwalaj  nazwa  
XVIII-wieczne opery serajowe kolejnym przejawem kultury muzycznej, który ukazuje 
Orient w sposób potwierdzaj cy teori  Edwarda Saida, w my l wybranej na potrzeby 
niniejszego artyku u definicji. Nieprzystawalno  potwierdzonych historycznie realiów 
ycia w osma skim czy arabskim haremie do europejskiego wyobra enia o nim, który 

utrwalony zosta  w sztuce XVIII i XIX wieku, potwierdza ten fakt28. Twórcy oper sera-
jowych, podobnie jak cz  malarzy czy pisarzy, woleli korzysta  z utrwalonego na 
gruncie ich w asnej kultury stereotypu ni  si gn  do róde , skonfrontowa  ten stereotyp 
z rzeczywisto ci .

ORIENTALIZM W XIX WIEKU

W XIX wieku skrystalizowa a si  ostatecznie wi kszo  rodków muzycznych, które 
wywo uj  skojarzenia z egzotyk  w wyobra ni europejskiego s uchacza muzyki klasycznej 
do dnia dzisiejszego, nie maj ce wiele wspólnego z kultur  muzyczn  ludów Wschodu 
(podobnie jak alla turca)29. Pojawi y si  jednak tak e pierwsze próby zamieszczania 
autentycznych elementów muzyki ludów orientalnych, inspirowane osi gni ciami roz-
wijaj cej si  dynamicznie orientalistyki naukowej. 

XIX-wieczni podró nicy i dyplomaci zacz li zwraca  uwag  na obyczaje i kultur , 
tak e muzyczn , spotykanych ludów. Pierwsze dzie a proto-kulturoznawcze i proto-etno-
muzykologiczne dotycz ce obszarów Orientu powsta y we Francji, gdy  podbój Egiptu 
przez Napoleona (1791–1801) i ch  utrzymania tam w adzy zmusi a Francuzów do 
przyjrzenia si  mieszka com tego kraju.

27 M. Hunter, op. cit., s. 73.
28 Inne przyk ady orientalizuj cych dzie  klasycystycznych to: Ludwig van Beethoven – Die 

Ruinen von Athen; François-Adrien Boïeldieu – Le calife de Baghdad, Zoraïme et Zulnar; Nicolas 
Dalayrac – Gulistan ou Le Hulla de Samarcande, Koulouf ou Les Chinois, Les Trois Sultanes; Chris-
toph Wilibald Gluck – Le cadi dupé, Artaserse; André Grétry – La Caravane du Caire, Zémire et 
Azor; Wolfgang Amadeus Mozart – Rondo „Alla Turca” (tzw. Marsz turecki) z Sonaty fortepianowej 
A-dur KV 331, Zaide.

29 Te w a nie, aktualne do dzi , rodki stylistyczne zaprezentowane zosta y w formie listy na 
pocz tku niniejszego artyku u (por. s. 2).
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Osi gni cia naukowców i artystów wysy anych przez Napoleona do Egiptu zebrane 
zosta y w zbiorowym dziele Le Description de l’Égypte (1809–1826). Dla kompozytorów 
XIX wieku, którzy chcieli si ga  do autentycznej muzyki kultur Wschodu, istotniejszym 
ród em by  jednak starszy szkic proto-muzykologiczny, zawieraj cy m.in. zapis melodii 

orientalnych – Essai sur la musique ancienne et moderne (1780), autorstwa francuskiego 
kompozytora Jean-Benjamina de Laborde’a30.

Rozkwit imperializmu przyczyni  si  do rozwoju orientalistyki naukowej w ca ej 
Europie. Potrzebni byli wykszta ceni t umacze j zyków orientalnych, którzy cz sto pod-
czas swojej codziennej pracy badawczej stawali si  pierwszymi kulturoznawcami, antro-
pologami kultury, muzykologami. T umaczenia literatury perskiej, arabskiej, tureckiej, 
indyjskiej, japo skiej, itd., by y jednymi z g ównych róde  inspiracji dla kompozytorów 
nurtu orientalnego w muzyce XIX i XX wieku. Najistotniejszym z tych t umacze  by  
nowy przek ad Ksi gi tysi ca i jednej nocy. Arabsko-perskie ba nie w wersji angielskiej 
autorstwa Edwarda Williama Lane’a, po raz pierwszy opublikowane zosta y w 1838 roku31.

Pierwszym kompozytorem, który cytowa  w swoich utworach autentyczne melodie 
zas yszane podczas podró y po Bliskim Wschodzie i Maghrebie by  pianista i pedagog 
George Joseph Vogler (1749–1814), który wyprzedzi  w tej dziedzinie swoj  epok 32. Za 
ojca nowo ytnego orientalizmu w muzyce powszechnie uwa any jest bowiem Félicien 
David (1810–1876), twórca m.in. Le Désert, Lalla-Roukh, Mélodies orientales (Le Brises 
d’Orient, Les Minarets). 

Wy cigi kolonizacyjne mocarstw europejskich i dynamicznie zmieniaj ce si  interesy 
poszczególnych pa stw na danych terytoriach sprawi y, e orientalizm w muzyce przesta  
by  zjawiskiem jednorodnym dla ca ej Europy. Uniwersalny by  jego j zyk muzyczny 
– twórcy nurtu orientalistycznego si gali do tych samym rodków muzycznych w celu 
ewokowania Orientu. W zale no ci od kraju pochodzenia kompozytora odmienne by y 
jednak programowe za o enia powstaj cych dzie  oraz konkretne ród a inspiracji.

Kompozytorzy francuscy najcz ciej inspirowali si  Egiptem i Bliskim Wschodem. Na 
skutek fascynacji tym obszarem geograficznym od czasów wyprawy napoleo skiej, przez 
ca y wiek XIX i cz  wieku XX, orientalizm by  bardzo istotnym nurtem w klasycznej 
muzyce francuskiej. W a ciwie ca kowicie zapomniana dzisiaj twórczo  Davida, który 
d c do muzycznego przedstawienia „prawdziwego” Egiptu, wykorzystywa  autentycz-
ne melodie arabskie, inspirowa a do poszukiwa  orientalistycznych kolejne pokolenia 
francuskich kompozytorów33. 

30 Por. Henry G. Farmer, The Oriental Impingement on European Music, „Islamic Studies” 1963, 
t. II, nr 3, s. 139–140.

31 Ostateczna wersja w formie ksi ki opublikowana zosta a oko o 1859 roku. Od 1838 frag-
menty przek adu Lane’a ukazywa y si  na amach prasy angielskiej. Lane napisa  równie  dzie o 
naukowe dot. kultury i spo ecze stwa egipskiego pt. Modern Egyptians (1835), w którym zawar  
tak e informacje o muzyce egipskiej.

32 Por. J.M. MacKenzie, op. cit., s. 147.
33 Przyk ady orientalizuj cych dzie  francuskich XIX wieku to: Hector Berlioz – La Mort de 

Cléopatre, Le Cheval arabe; Georges Bizet – Djamileh, Les Pêcheurs de perles; Louis-Albert Bour-
gault-Ducoudray – Danse égyptienne, Trente mélodies populaires de Grèce et d’Orient; Jules Mas-
senet – Le Roi de Lahore, Thaïs; Giacomo Meyerbeer – Abu Hassan, Il crociato in Egitto, L’esule 
di Granata; Jacques Offenbach – Ba-ta-clan; Ernest Reyer – Le Selam, Saccountala; Camille Saint-
Saëns – Samson et Dalila, Suite Algérienne, op. 60, V koncert fortepianowy F-dur, op. 103 „Egipski”.
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Równie  we Francji, w operze Lakmé Leo Delibesa, po raz pierwszy w muzyce 
pojawi  si  nowy orientalizuj cy temat – panowanie brytyjskie w Indiach. Sami Bry-
tyjczycy dopiero pod koniec XIX wieku zacz li interesowa  si  ewokowaniem Orientu 
w muzyce. Zgodnie z interesami swojego kraju, najch tniej si gali do tematów zwi zanych 
z Indiami i Dalekim Wschodem (np. opera komiczna Arthura Sullivana The Mikado; or, 
The Town of Titipu).

W Niemczech orientalizm pozostawa  nurtem marginalnym. Brzmieniowe poszuki-
wania Carla Marii von Webera w orkiestrowej uwerturze Turandot, op. 37, inspirowanej 
histori  mi o ci okrutnej chi skiej ksi niczki o tym imieniu, by y niezrozumia e dla 
ówczesnej publiczno ci. Zapomnieniu uleg o tak e oratorium Roberta Schumanna Das 
Paradies und die Peri, op. 50, oparte na niemieckim t umaczeniu tzw. eposu orientalnego 
Lalla-Rookh Thomasa Moore’a. Akcja dzie a rozgrywa si  w Egipcie, Indiach i Syrii, 
a g ówn  bohaterk  jest peri, jedna z istot duchowych w perskiej mitologii. Niemcy do  
pó no przy czyli si  do kolonialnego wy cigu, a ich XIX-wieczna muzyka zdominowana 
zosta a przez wagnerowski nacjonalizm, kieruj cy wyobra ni  twórców niemieckich do 
poszukiwa  w obr bie kultury germa skiej. Nieliczne pozosta e przyk ady dzie  orientali-
zuj cych epoki to: Der Barbier von Bagdad Petera Corneliusa, Die Maurische Rhapsodie 
Engelberta Humperdincka, Jessonda Ludwiga Spohra.

Muzyczny nacjonalizm rosyjski, rozkwitaj cy z za o eniem opozycyjno ci do niemiec-
kiej my li Wagnera zaowocowa , co ciekawe, kolejn  odmian  orientalizmu. Do róde  
uwa anych na zachodzie za orientalne si gali kompozytorzy, którzy poszukiwali idiomów 
szko y narodowej34. Cel kompozytorów rosyjskich by  te  ca kowicie odmienny od za o e  
Francuzów. Dzie o inspirowane kultur  orientaln  nowych mieszka ców rozwijaj cego si  
imperium rosyjskiego (np. Azerów, Uzbeków lub Gruzinów), nie mia o by  „orientalne”, 
ale „panrosyjskie35”. Muzyczny idiom orientalny zosta  zasymilowany i przekszta cony 
w idiom narodowy ju  w dzie ach tzw. Pot nej Gromadki36. Proces ten zapocz tkowa  
Michai  Glinka (g ównie w pie niach, ale tak e w operze Rus an i Ludmi a), a dojrza e 
formy orientalizmu rosyjskiego s yszymy w najs ynniejszych dzie ach epoki, np. w operach 
Knia  Igor Aleksandra Borodina oraz Borys Godunow Modesta Musorgskiego, a tak e 
suicie orkiestrowej Niko aja Rimskiego-Korsakowa pt. Szeherazada37.

Wydaje si , e najbardziej „klasycznymi” w podej ciu do orientalizmu pozostali kom-
pozytorzy w oscy. We W oszech tradycje „opery serajowej” pozostawa y silne – dzie a 
wokalno-instrumentalne wykorzystywa y te same w tki i fabu y, co opery XVIII wieku. 

34 Napisano kilka ciekawych artyku ów na temat wp ywu rosyjskiego orientalizmu XIX wieku 
na muzyk  klasyczn  w stylu europejskim w pa stwach Azji rodkowej, por. Marina Frolova-Walker, 
„National In Form, Socialist in Content”: Musical Nation-Building in the Soviet Republics, „Journal 
of the American Musicological Society” 1998, t. 51, nr 2, s. 331–371; Jean During, Power, Authority 
and Music in the Cultures of Inner Asia, „Ethnomusicology Forum” 2005, t. 14, nr 2, s. 143–164.

35 Por. R. Taruskin, op. cit. oraz R. Taruskin, „Entoiling the Falconet”: Russian Musical Ori-
entalism in Context, w: Jonathan Bellman (red.) The Exotic In Western Music, Northeastern, Boston 
1997, s. 194–217. 

36 Tak nazwani zostali kompozytorzy uwa ani za twórców rosyjskiej szko y narodowej XIX 
wieku: Aleksandr Borodin, Milij Ba akiriew, Cezar Cui, Modest Musorgski, Niko aj Rimski-Korsakow.

37 Inne przyk ady rosyjskiego orientalizmu: Piotr Czajkowski – Taniec Arabski z baletu Dziadek 
do orzechów; Aleksandr Borodin – Arabskaja melodija, W Sriedniej Aziji; Milij Ba akiriew – Is amej, 
Symfonia c-moll; Michai  Ippolitow-Iwanow Szkice kaukaskie; Niko aj Rimski-Korsakow – Skazka 
o carie Sa tanie.
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Najciekawszym utworem w oskiego nurtu orientalnego jest Aida Giuseppe Verdiego, a to 
ze wzgl du na próby realistycznego podej cia kompozytora do muzyki egipskiej podczas 
tworzenia dzie a. Opera skomponowana zosta a z okazji otwarcia Kana u Sueskiego, na 
zamówienie ówczesnego kedywa Egiptu, Ismaila Paszy. Pierwotna wersja zak ada a nawet 
wykorzystanie egipskich instrumentów d tych, z pomys u jednak zrezygnowano. Inne 
przyk ady w oskich dzie  orientalizuj cych XIX wieku to: Luigi Cherubini – Ali Baba; 
Pietro Mascagni – Iris; Gioacchino Rossini – Il Turco in Italia, L’Italiana in Algeri, 
Maometto secondo, Mosè in Egitto; Giuseppe Verdi – Nabucco.

Du o ciekawszym aspektem muzycznych kontaktów W och i Orientu jest obecno  
w oskich muzyków na dworze osma skim i przeprowadzane przez nich reformy kultury 
muzycznej Imperium Osma skiego. Ojcem muzyki europejskiej oraz edukacji muzycznej 
w stylu zachodnim w Imperium Osma skim by  Giuseppe Donizetti, starszy brat s ynnego 
twórcy oper, Gaetano Donizettiego38. Inni w oscy dzia acze muzyczni w XIX wiecznym 
Konstantynopolu to np. nast pca Donizettiego w s u bie su tana, Callisto Guatelli, a tak e 
artystyczna rodzina Stravolo, obecna na scenach stambulskich pa aców i teatrów39.

Trudno w tak krótkim szkicu omówi  szerzej orientalizm muzyczny w twórczo ci 
kompozytorów pozosta ych XIX-wiecznych szkó  narodowych, gdy  wszelkie wnioski 
zale  od przyj tej przez badacza perspektywy. We Francji, gdzie slawistyka jest cz ci  
orientalistyki, szko a czeska lub polska mo e by  traktowana w ca o ci jako przejaw 
orientalizmu muzycznego, co dla Polaka lub Czecha mo e by  zaskakuj ce. Czy mo na 
mówi  o orientalizmie w pie niach Moniuszki inspirowanych orientalizuj cymi balla-
dami Adama Mickiewicza? Czy poemat symfoniczny pt. Step Noskowskiego mo emy 
uwa a  za orientalny, skoro mia  by  uwertur  do opery opartej na „Ogniem i mieczem” 
Sienkiewicza? Czy w takim razie trylogia Sienkiewicza, któr  uwa amy za na wskro  
„polsk ” mo e by  jednocze nie „orientalna”? Porusza przecie  wielokrotnie w tki orien-
talne i opowiada o losach bohaterów wywodz cych si  z orientalnych ludów. Tego typu 
pytania mog yby skierowa  w stron  zaskakuj co brzmi cej odpowiedzi, e ca a kultura 
polska od XVIII wieku, poprzez bliskie kontakty ze wschodem sta a si  kultur  orientaln . 
To z kolei prowadzi oby do konieczno ci badania muzycznego orientalizmu polskiego 
XIX wieku przyjmuj c odmienn , ni  w przypadku muzyki zachodniej lub rosyjskiej, 
perspektyw  badawcz  w przysz o ci.

Istnieje jednak kilka utworów polskich, które nie wzbudzaj  tego typu kontrowersji, 
poniewa  ich tytu y bezpo rednio sygnalizuj  inspiracje w tkami orientalnymi: Nurzahad 
i Szeredin czyli cz owiek nie miertelny; Su tan Wampum czyli nieroztropne yczenie Józefa 
Elsnera oraz Marcinowa z Dunaju w Stambule w seraju Karola Kurpi skiego. adna 
z tych oper nie doczeka a si  jeszcze wydania krytycznego. Analiza wyst puj cych w nich 
postaci orientalnych z pewno ci  przynios aby ciekawe wnioski na temat postrzegania 
przedstawicieli Orientu w ówczesnej Polsce.

38 Gaetano Donizetti skomponowa  opery, które stanowi  podstaw  repertuaru teatrów do dzi , np.: 
ucja z Lamermoore, Don Pasquale, Lucrezia Borgia, Napój mi osny. Giuseppe Donizetti natomiast 

nie tylko zreformowa  system edukacji muzycznej na dworze osma skim, ale komponowa  tak e 
utwory na cze  su tanów, którym s u y , np. Mahmudiye, Mecidiye, Inno Popolare di S. M. Imperiale 
Il Sultano Abdul Medgid Kan. Wariacje fortepianowe na temat marszu Mecidiye napisa  Franciszek Liszt 
podczas swojej wizyty w Konstantynopolu w 1847 roku i zatytu owa  je Grande Marche Pharaphrase.

39 Por. Agata Pawlina, Muzyka klasyczna Europy w Imperium Osma skim „Przegl d Orientali-
styczny” 2014, nr 1–2, s. 61–76.
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ORIENTALIZM W XX I XXI WIEKU

Na pocz tku XX wieku inspiracje coraz szerzej rozumianym Orientem okaza y si  
niezwykle istotne dla kompozytorów poszukuj cych nowych brzmie , eksperymentuj cych 
w celu stworzenia muzyki, odpowiadaj cej nowym, kosmopolitycznym czasom. John 
M. MacKenzie opisuj c tendencje muzyki pó nego XIX i XX wieku, które sk ania y 
twórców do si gania twórcz  wyobra ni  poza Europ , stwierdza: 

Nowa sztuka mia a opiera  si  na ucieczce od form narodowych (...) i na jedno ci, nie 
tyle tekstu i muzyki (chocia  tekst nadal cz sto by  wykorzystywany), ile filozofii lub 
duchowo ci i muzycznej inwencji. Najbardziej radykalni [kompozytorzy] zacz li nawet 

czy  muzyk  z elementami wychodz cymi poza zmys  s uchu: z kolorami, a nawet zapa-
chem. (...) Inni pozostali na bardziej konwencjonalnej cie ce, ale uda o im si  tworzy  
zupe nie nowe (...) muzyczne wiaty40.

Wed ug MacKenziego kompozytorzy umieszczali akcj  swoich dzie  na wschodzie, by 
uwolni  si  od europejskich konwenansów i da  upust twórczej inwencji41. Henry George 
Farmer wysnuwa podobne wnioski. Co wi cej – twierdzi, e to w a nie orientalne inspi-
racje przyczyni y si  do powstania nowej muzyki atonalnej na pocz tku XX wieku. Skala 
temperowana i system harmoniczny dur-moll przesta y wystarcza  potrzebom twórczym 
Europejczyków. Si gaj c do autentycznej muzyki kultur Wschodu, zdali sobie spraw , e 
mo na wychodzi  poza ramy systemu tonalnego na wiele ró nych sposobów42. 

Wydaje si , e post p technologiczny u atwiaj cy dalekie podró e sprawi , e obszary 
Bliskiego i rodkowego Wschodu oraz Afryki Pó nocnej zosta y twórczo wyeksploato-
wane w wieku XIX, staj c si  zbyt „bliskimi” a czasem nawet, jak zauwa ono powy ej, 
asymiluj c si  z europejsk  kultur . W XX w. kompozytorzy si gali wi c wyobra ni  
w dalsze regionu Orientu. Na muzyk  francusk  szczególny wp yw mia y organizowane 
w Pary u Wystawy wiatowe, (1889, 1900). Mo na by o ogl da  na nich osi gni cia 
wiatowego przemys u i nauki, a tak e spotka  przedstawicieli orientalnych ludów przy-

by ych ze skolonizowanych krajów. Na wystawie z 1889 roku Claude Debussy, jeden 
z najwa niejszych kompozytorów francuskich, po raz pierwszy us ysza  indochi sk  
muzyk  gamelan, która sta a si  dla niego bardzo istotnym ród em inspiracji. Przyczy-
ni a si  do stworzenia charakterystycznego j zyka muzycznego, który pó niej (nazwany 
stylem impresjonistycznym) inspirowa  kolejne pokolenia kompozytorów europejskich 43. 

W XX wieku pojawiaj  si  utwory inspirowane poezj  i filozofi  chi sk , japo sk , 
hindusk . Akcja wielkich dzie  wokalno-instrumentalnych ch tnie umieszczana jest na 
odleg ych terenach Japonii, Chin, Indii i Indochin. Filozofia buddyjska i hinduistyczna 
sta a si  bod cem do poszukiwa  duchowych, którymi inspirowali si  nowocze ni, eks-
perymentuj cy kompozytorzy (np. Igor Strawi ski, Aleksander Skriabin, John Cage). 

40 J.M. MacKenzie, op. cit., s. 157.
41 Ibidem, s. 165.
42 H.G. Farmer, op. cit., s. 341.
43 Najwa niejsze orientalne utwory Debussy’ego to Khamma, Kwartet smyczkowy g-moll, op. 10, 

La soirée dans Grenade i Pagodes z cyklu Estampes oraz No-ja-li. Inne przyk ady orientalizuj cej 
muzyki francuskiej XX wieku to: Maurice Ravel – Schéhérazade, Kaddich; Albert Roussel – Deux 
Poèmes Chinois, op. 12, op. 35, op. 47, Padmâvatî.
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Now  Ksi g  tysi ca i jednej nocy sta a si  Ksi ga d ungli Rudyarda Kiplinga, pod 
której wp ywem powsta o wiele utworów, szczególnie francuskich44.

Nale y te  pami ta , e ju  na pocz tku XX wieku etnomuzykologia by a pr nie 
rozwijaj c  si  dziedzin . Cz  spo ród kompozytorów inspiruj cych si  Orientem bada o 
muzyk  ludow  danych kultur na w asn  r k  lub czerpa o z powstaj cych dzie  nauko-
wych. Ci w a nie kompozytorzy zacz li stopniowo odchodzi  od XIX-wiecznego j zyka 
tropów orientalnych, coraz cz ciej cytuj c autentyczne melodie lub wzorce rytmiczne 
na podstawie przeprowadzonych wcze niej bada  lub rozmów z przedstawicielami danej 
kultury orientalnej. W ten sposób pracowa  np. Olivier Messiaen z muzyk  japo sk  (Sept 
hai „kai”) i hindusk  (Cantéyodjayâ, Turangalîla-symphonie), Giacomo Puccini z muzy-
k  chi sk  (Turandot) i japo sk  (Madama Butterfly) czy Granville Bantock z muzyk  
Bliskiego Wschodu (Omar Khayyám, Arabian Nights, Four Chinese Landscapes, Salome, 
The Dance of the Seven Veils). W gierski kompozytor Bela Bartók bada  ludow  muzyk  
tureck  i pozostawi  po sobie dzie a etnomuzykologiczne45.

Pod wp ywem wzrastaj cych wp ywów Stanów Zjednoczonych na Bliskim i Dalekim 
Wschodzie w XX wieku tak e kompozytorzy ameryka scy zacz li podejmowa  w tki 
orientalne (np. Nixon in China, China gates Johna Adamsa; Songs from the Chinese, 
The Prince of the Pagodas, fragmenty War Requiem Benjamina Brittena; In the Harem, 
The Pleasure-Dome of Kubla Khan, Five Poems of Ancient China and Japan Charlesa 
Griffesa). Orientalizm nigdy nie sta  si  jednak nurtem dominuj cym w ameryka skiej 
muzyce klasycznej, gdy  ch tniej si gano tu do egzotyki bli szej – jazzu, muzyki afry-
ka skiej, muzyki latyno-ameryka skiej czy india skiej46.

Niezwykle interesuj ce badania nad orientalizmem w muzyce polskiej XX i XXI wieku 
prowadzi obecnie Renata Skupin. W kr gu jej zainteresowa  jest twórczo  np. Marcina 
B a ewicza, Ludomira Rogowskiego (Bibelots chinois, Trois poèmes de Yuan-Tseu-Ts’ai), 
Konstantego Regameya (Alpha..., Pie ni perskie), Aleksandra Tansmana47. Najlepiej zna-
nym polskim kompozytorem-orientalist  pozostaje jednak twórca wcze niejszego poko-
lenia – Karol Szymanowski. Skomponowa  on m.in. cykle pie ni inspirowane poezj  
Bliskiego Wschodu (Pie ni mi osne Hafiza, Pie ni muezina szalonego) i Indii (Cztery 
pie ni do s ów Rabindranatha Tagore), III Symfoni  Pie  o nocy, w której opracowa  

44 Np. Trois chants de la jungle Maurice’a Delage; Le livre de la jungle: Trois poèmes de Kipling, 
op. 18 Charlesa Koechlina.

45 W 1936 roku Bartók by  kierownikiem ekspedycji naukowej po Anatolii, której wynikiem by o 
zebranie i opisanie ponad 100 utworów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych z okolic Adany 
i Izmiru. W sk ad ekspedycji wchodzili tak e pierwsi tureccy kompozytorzy stylu europejskiego: 
Ahmet Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar, Necil Kâzõm Akses oraz Ulvi Cemal Erkin.

46 Por. Gunther Schuller, Jazz and Musical Exoticism, w: Jonathan Bellman (red.), The Exotic 
In Western Music, Northeastern, Boston 1997, s. 281–291.

47 Renata Skupin, Alpha... Konstantego Regameya – orientalizm a uniwersalizm, w: Ryszard 
Daniel Golianek i Piotr Urba ski (red.), Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki, Wydawnic-
two Rhytmos, Pozna  2010, s. 309–324; Koncepcja „polskiej wschodnio ci” w teorii i w praktyce 
kompozytorskiej Ludomira M. Rogowskiego, w: Teresa Brodniewicz i Hanna Kostrzewska (red.), De 
musica commentarii, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Poznaniu, Pozna  2010, t. 2, s. 93–108; 
Reprezentacje Orientu w Le Tour du Monde en Miniature Aleksandra Tansmana, w: Anna Nowak 
(red.), Dzie o muzyczne jako znak, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 
2012, t. 10, s. 127–139; W poszukiwaniu transcendencji – sacrum a orientalne inspiracje w twórczo ci 
Marcina B a ewicza, w: Bogumi a Mika i Krystyna Turek (red.) Muzyka religijna – mi dzy epokami 
i kulturami, Wydawnictwo Uniwersytetu l skiego, Katowice 2008, t. I, s. 138–148.
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fragmenty poezji perskiego poety D alaleddina Rumiego w polskim przek adzie Tadeusza 
Mici skiego, oraz orientalnie zabarwion  oper  Król Roger. Witold Lutos awski napisa  
muzyk  baletow  do dramatu Harun al-Raszyd Janusza Makarczyka, niestety partytura 
utworu zagin a w czasie wojny. Orientalizuj ce elementy mo na tak e odnale  w twór-
czo ci Krzysztofa Pendereckiego (np. Siedem bram Jerozolimy).

W wieku XXI trudno ju  mówi  o „orientalizmie w muzyce”. W dobie post puj cej 
globalizacji, orientalizm przekszta ci  si  i w a ciwie stopi  z innymi kosmopolitycznymi 
tendencjami w kulturze i sztuce europejskiej. Zdaniem autorki, najciekawszym zjawiskiem 
w zglobalizowanej kulturze muzycznej czasów najnowszych jest twórczo  kompozytorów 
wywodz cych si  z kultur orientalnych, ale tworz cych muzyk  w stylu zachodnim. Na 
skutek przemian geopolitycznych na wiecie, w XX wieku wi kszo  pa stw Wschodu 
uleg a westernizacji. Europeizacja kultury muzycznej by a zwykle jednym z kluczowych 
elementów reform spo eczno-politycznych, których celem by o wprowadzanie takich kra-
jów jak np. Republika Turecka czy Japonia do czasów wspó czesnych48. W ród powstaj -
cych dzi  gatunkowych hybryd orientalno-europejskich wyró ni  mo na: koncerty solowe 
na instrumenty orientalne z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej (np. Hasan Ferit Alnar, 
Kanun Konçertosu – „Koncert na kanun”); utwory programowe na europejskie instrumenty 
solowe lub zespo y kameralne, odwo uj ce si  do tematyki zwi zanej z kultur  danego 
kraju (np. Ulvi Cemal Erkin, Duyu lar, Köçekçe; Takashi Niigaki, I Symfonia Hiroshi-
ma), wielkie dzie a wokalno-instrumentalne (opery, oratoria) oraz balety poruszaj ce 
w tki orientalne z perspektywy autentycznego mieszka ca „Wschodu” (np. Ahmet Adnan 
Saygun, Özsoy; Yunus Emre Oratoryosu; Üzeyir Hacõb yli, Leyli v  M cnun; Naresh 
Sohal, Gautama Buddha), a nawet orientalne wersje utworów nale cych do gatunków 
tak ci le zwi zanych z kultur  europejsk  jak pasja (np. Tan Dun, Water Passion) lub 
msza (np. II cz  mszy Karla Jenkinsa The Armed Man – A mass for peace, gdzie 
cytowany jest muzu ma ski ezan). Dla analizy tych utworów konieczne b dzie przyj cie 
ca kowicie odmiennej definicji orientalizmu/egzotyzmu ni  ta, która dyskutowana by a 
na amach niniejszego artyku u.

*

Wiele zagadnie  z pogranicza nauk spo ecznych i politycznych w kontek cie powsta-
wania i odbioru muzyki ewokuj cej egzotyczne kraje, które w zaprezentowanym chro-
nologicznym przegl dzie w tków orientalnych w muzyce europejskiej zosta y jedynie 
zasygnalizowane, pozostaj  otwarte na dyskusje w przysz o ci.

Jednym z najciekawszych z nich jest analiza sposobu asymilacji klasycznych form 
muzyki europejskiej z elementami rodzimymi w twórczo ci kompozytorów pochodzenia 
orientalnego. Nale a oby je podda  dog bnej analizie – tak, jak ka de orientalizuj ce 
dzie o sztuki europejskiej – pod wzgl dem: intencji kompozytora i librecisty (co sk o-
ni o ich do si gni cia wyobra ni  do postaci lub miejsc orientalnych), merytorycznej 
i muzycznej zawarto ci dzie a (jakie elementy s  „autentyczne”, zaczerpni te z muzyki 
ludów orientalnych, a jakie s  „orientalne” wy cznie wed ug Europejczyka), reakcji 

48 Por. Karl Signell, The Modernization Process in Two Oriental Music Cultures: Turkish and 
Japanese, „Asian Music” 1976, t. VII, nr 2, s. 72–102; Renee Woringer, “Sick Man of Europe” or 
“Japan of the Near East”?: Constructing Ottoman Modernity in the Hamidian and Young Turk Eras, 
„International Journal of Middle East Studies” 2004, t. XXXVI, nr 2, s. 207–230; A. Pawlina, op. cit. 
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odbiorców, do których dzie o by o skierowane (czy twórca osi gn  swój cel wywo u-
j c odpowiednie skojarzenia) oraz jaki wp yw na to wszystko mia  konkretny moment 
historyczny, w którym dzie o powsta o49.

Innym zagadnieniem jest mo liwo  dodania do dyskursu orientalnego w muzy-
ce europejskiej wp ywów muzyki ydowskiej i cyga skiej. Obie te kultury obecne s  
w Europie od wieków i zosta y do pewnego stopnia zasymilowane, wywodz  si  jednak 
z geograficznych obszarów Orientu, a co najwa niejsze – w wiadomo ci europejskiej 
zawsze pozostawa y „obce”, „egzotyczne”. Przyj cie tego za o enia pozwoli oby uzna  
za „orientaln ” muzyk  twórców narodowej szko y w gierskiej, w której s ycha  silne 
wp ywy cyga skie oraz kompozytorów pochodzenia ydowskiego z ró nych krajów euro-
pejskich, którzy w swoich utworach zamieszczali elementy charakterystycznego, tzw. 
„klezmerskiego” brzmienia (np. Gustav Mahler).

Podobny tok my lenia sk ania niektórych muzykologów do nazywania „orientaln ” 
muzyki hiszpa skiej, ze wzgl du na niew tpliwe wp ywy arabskie, pozosta e po siedmiu 
wiekach panowania Maurów na Pó wyspie Iberyjskim. Z tego punktu widzenia istnieje 
mo liwo  przyj cia perspektywy orientalistycznej dla analizy twórczo ci np. Manuela de 
Falli, Enrique Granadosa, Izaaca Albéniza, hiszpa skich utworów francuskiego kompozy-
tora Maurice’a Ravela czy te  s ynnej Carmen Georgesa Bizeta50. ledz c lady muzyki 
arabskiej w Europie zachodniej mo na cofn  si  a  do redniowiecza, by odnale  je 
w chorale mozarabskim51. Niektórzy naukowcy przesuwaj  dat  pojawienia si  pierwszych 
elementów egzotyzmu-orientalizmu z po owy wieku XVII, na koniec XVI w. – odnaj-
duj c zapo yczenia z muzyki arabskiej w twórczo ci kompozytora w oskiego renesansu 
Claudio Monteverdiego52.

Orientalizm w muzyce polskiej szczególnie zas uguje na dog bne zbadanie w przy-
sz o ci, gdy  – jak zaznaczono powy ej – perspektywa kulturowa polskich kompozytorów 
by a ewenementem na tle europejskim. Jest to szczególnie ciekawe pole badawcze dla 
orientalisty, gdy  wielowiekowe bezpo rednie kontakty z Imperium Osma skim odcisn y 
swoje pi tno na kulturze polskiej i z pewno ci  ciekawa by aby obserwacja tego procesu 
w muzyce XVII–XVIII wieku, kiedy kontakty polsko-tureckie by y szczególnie intensywne. 
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