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„Cia o me, wkl te w korowód istnienia…”
O poszukiwaniu „s ów do pie ni bez s ów” 

Mieczys awa Kar owicza

“My body, charmed and blended into the pageant of life…” 
On seeking words for Mieczys aw Kar owicz’s eternal song without words

Mieczys aw Kar owicz i Boles aw Le mian, rówie nicy1, dojrzewali arty-
stycznie w tej samej epoce, pe nej wewn trznego rozedrgania, rozczarowa  i nie-
pokojów. Obaj nieco introwertyczni, wycofani, jakby osobni, intensywnie poszu-
kiwali w asnych dróg artystycznej ekspresji. Prawdopodobnie nigdy si  nie spo-
tkali, cho  ich drogi yciowe mog y si  przez chwil  skrzy owa  – tu  po powro-
cie Kar owicza z Berlina w 1901 roku, kiedy Le mian ju  osiad  w Warszawie, 
a jeszcze nie wyjecha  do Monachium i Pary a, co nast pi o dwa lata pó niej2. 
Musieli jednak o sobie wiedzie , gdy  obaj uwa nie ledzili, co si  w polskiej 
sztuce dzieje. Debiutowali te  w podobnym czasie. Kar owicz organizowa  swoje 
pierwsze koncerty kompozytorskie, a Le mian intensywnie wspó pracowa  z Ze-
nonem Przesmyckim i redagowan  przez niego „Chimer ” w latach 1901-1907. 

1 Kompozytor by  starszy od poety o kilka tygodni. Mieczys aw Kar owicz, ur. 11 grudnia 1876, 
zm. 8 lutego 1909; Boles aw Le mian, ur. 22 stycznia 1877, zm. 5 listopada 1937.

2 Le mian wyjecha  do Monachium wiosn  1903 roku, od pa dziernika by  ju  w Pary u 
i pozosta  tam do ko ca 1906 roku. 
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54 Renata Suchowiejko

To skrótowe zestawienie dat pozwala usytuowa  ich obu w czasie, ale nie b -
dzie mia o wp ywu na dalsze rozwa ania. Nie o chronologi  tutaj bowiem chodzi 
ani o badanie wzajemnych wp ywów, lecz o uchwycenie pewnych cech postawy 
twórczej obydwu artystów, która w du ym stopniu zosta a ukszta towana przez kli-
mat estetyczny epoki. Jednocze nie wykracza ona poza jej granice i poddaje si  
ci g ej aktualizacji, gdy  jej fundamentem jest pytanie o sens ludzkiej egzystencji. 

Poezj  Le miana cechuje g bokie zamy lenie nad tajemnic  bytu, poszuki-
wanie prawdy o cz owieku, wchodzenie w g boko osobisty, a zarazem interper-
sonalny wymiar ludzkiego istnienia, w tym równie  oswajanie mierci poprzez 
odkrywanie jej ró nych przejawów w sztuce, przyrodzie i yciu. Aspiracje meta-
 zyczne rezonuj  w poezji Le miana z niezwyk  si  i przenikaj  kolejne tomy 

wierszy: Sad rozstajny (1912), ka (1920), Napój cienisty (1936), Dziejba le na 
(1938), a tak e proz  artystyczn  i teksty publicystyczne. 

Nie zamierzam wchodzi  zbyt g boko w wiat czy te  „wielo wiat” Le mia-
nowskiej poezji. Uczyni o to wielu wybitnych znawców literatury, a w ród nich: 
Micha  G owi ski, Jacek Trznadel, Jaros aw Marek Rymkiewicz, Kazimierz 
Wyka, Artur Sandauer, Tymoteusz Karpowicz. Poezja Le miana przyci ga a te  
uwag   lozofów, na przyk ad Leszka Nowaka, który dog bnie zbada  system 
Le mianowskiej meta  zyki3. Nadal dzia a bardzo inspiruj co na badaczy, o czym 
wiadczy m.in. praca zbiorowa Twórczo  Boles awa Le miana. Studia i szkice 

pod redakcj  Tomasza Cie laka i Barbary Stelmaszczyk4. 
Próba dorzucenia czegokolwiek do tych wnikliwych analiz by aby niezr cz-

nym posuni ciem, zwa ywszy na ogrom wiedzy posiadanej w tej dziedzinie przez 
znawców tematu. Pozwol  sobie jednak na kilka re  eksji uczynionych z pozycji 
„zwyk ego czytelnika”, który da  si  oczarowa  wierszom Le miana i uchwy-
ci  w nich pewne w tki, które mog  by  bardzo inspiruj ce dla muzykologa. 
W poetyckim „ piewie” Le miana dostrzegam mo liwo  otwarcia perspektywy 
interpretacyjnej dla muzycznych zjawisk, gdy  zawiera on w sobie uniwersalne 
tre ci, które s  duchem inspiruj cym zarówno poezji, jak i muzyki. Oto jeden 
z Le mianowskich wierszy: 

3 L. Nowak, (Unitarna) meta  zyka Boles awa Le miana, „Pozna skie Studia z Filozo  i 
Humanistyki”, 1996 nr 3 (16). 

4 Twórczo  Boles awa Le miana. Studia i szkice, red. T. Cie lak, B. Stelmaszczyk, Kraków 
2000. 
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55„Cia o me, wkl te w korowód istnienia…” O poszukiwaniu „s ów do pie ni bez s ów” ...

Cia o me, wkl te w korowód istnienia 
(ze zbioru Dziejba le na, po m. 1938)

Cia o me, wkl te w korowód istnienia,
Wzruszone s o cem od stóp a  do g ów,
Zna ruchy dziwne i znieruchomienia,
Które ze  w piewie przechodz  do s ów.

Zna pl sy gwiezdne, wszech wiatów taneczno
I wir i turkot rozszala ych jazd –
Pie ni  jest ycie i pie ni  jest wieczno
W takt mego serca i nie moich gwiazd!

Gdy wieczór na noc do snu si  uk ada,
Zmierzchami t umi c purpurowy al,
Bóg niby z nieba str cona kaskada,
W pier  m  uderza i rozdzwania w dal…

I drgaj  w piersi rozdzwonione losy,
Bije do g owy roz piewana krew,
I pie ni  ca e ogarniam niebiosy,
I ziemi  ca  widz  poprzez piew!

Idea „ piewu” czy „pie ni” pojawia si  u Le miana bardzo cz sto, m.in. 
w wierszach: Rozmowa, Zamy lenie, S owa do pie ni bez s ów, Romans, Niedo-
pita czara, a tak e w artyku ach po wi conych problematyce rytmu5. Wi e si  to 
z estetyk  symbolizmu, a zarazem jest fundamentem Le mianowskiej koncepcji 
sztuki. W piewie widzi poeta ród o czystej ekspresji, autentycznej i twórczej, 
nietkni tej jeszcze formu  s owa. Dopiero na drodze j zykowej konkretyzacji 
przyjmuje ona zewn trzny kszta t, przeistacza si  w s owo. Traci przy tym swoj  
pierwotn  moc, ale dzi ki temu przenika w wiat realny. Pisze o tym Le mian 
w znakomitym szkicu, zatytu owanym Przemiany rzeczywisto ci: 

„I poza ja ni  istnieje w duszy jaki  ton; jaka  pierwotna pie  bez s ów, 
która czeka na przyj cie w godzinie twórczej s ów niezb dnych, ale dla któ-
rej te s owa s  zawsze czym  innym od niej samej. […] Owa pie  bez s ów 
pochodzi nie z dziedziny logiki, sk d ka de s owo pochodzi, lecz z innych, 
nielogicznych dziedzin, gdzie mo e istnie  bez s ów i gdzie poj cie istnienia, 
wyzwolone z wi zów gramatyki i sk adni, przestaje by  logicznym zdaniem, 

5 B. Le mian, Rytm jako wiatopogl d (1910), U róde  rytmu (1915), Z rozmy la  o poezji 
(1937), [w:] Szkice literackie, oprac. i wst pem poprzedzi  J. Trznadel, Warszawa 1959.
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56 Renata Suchowiejko

które musi posiada  swój podmiot i orzeczenie, swój pocz tek i koniec, swe 
narodziny i mier . Czym jest ów ton? Czym owa pie  bez s ów?”6.

Poezja w uj ciu Le miana staje si  narz dziem poznawczym, otwieraj cym 
na wiat i na cz owieka. Wnika g boko w tajemnic  bytu, d y do tego, aby si  
„spokrewni  z pozas ownym trwaniem” (Pejza  wspó czesny). Meta  zyczne tre-
ci zyskuj  nowe o wietlenie u Le miana dzi ki jego niezwyk emu j zykowi po-

etyckiemu, który pobudza wszystkie zmys y i zaprasza do dialogu. W ten sposób 
ujawnia si  moc kreacyjna sztuki i jej zdolno  si gania w sfer  niepochwytn . 

Podobny typ wra liwo ci, potrzeba wnikania w tajemnic  bytu i dotykania 
granicy poznawalnego wyst puj  u Mieczys awa Kar owicza. W jego poematach 
symfonicznych zaznacza si  d enie ku najwy szym duchowym rejonom, ch  
wy piewania „pie ni” o cz owieku, poznania jego najg bszych tajemnic – t sk-
noty, mi o ci i mierci. To pragnienie nabiera szczególnej si y i intensywno ci 
w poematach Odwieczne pie ni, Powracaj ce fale, Stanis aw i Anna O wiecimo-
wie, Smutna opowie . Dzie a te cechuje jaki  szczególny rodzaj egzystencjalne-
go nastrojenia, charakterystyczny „ton”, który kompozytor pobudza do istnienia 
si  swej wyobra ni. Czym e jest ów ton? Czym jest jego pie  bez s ów? 

Nie s dz , aby uda o si  znale  prost  odpowied  na to pytanie. Mo na jednak 
spróbowa  ws ucha  si  w ten „ton” i uchwyci  jego elementy sk adowe. Wydaje 
si , e jednym z najwa niejszych komponentów Kar owiczowskiej rzeczywisto ci 
wewn trznej jest do wiadczenie wznios o ci. W jego utworach jest wiele takich 
miejsc, które wiadcz  o upodobaniu do wywo ywania emocji wznios o ci. Kate-
goria ta ma d ug  i bogat  tradycj  w kulturze europejskiej, wi e si  z takimi sfe-
rami jak natura, sztuka, „ja” i transcendencja7. Odczucie wznios o ci mo e zosta  
wywo ane przez wszystko, co przynale y do wiata realnego lub wyobra onego, 
ale ma form  czego  nieogarnionego, co przekracza granice wyobra ni. Wzbudza 
wtedy ywe reakcje cz owieka, przede wszystkim podziw i zdumienie, entuzjazm 
i rado , ekstatyczne uniesienie, ale te  niekiedy przyjemn  groz  i l k. Pozwala 
wznie  si  ponad w asne indywiduum i zjednoczy  ze wiatem, a dzi ki temu 
do wiadczy  poczucia „zwielokrotnienia w asnego istnienia”. 

Jak pisze Arthur Schopenhauer: 

„Kiedy gubimy si , rozpatruj c wiat niesko czenie wielki w czasie 
i przestrzeni, [...] kiedy bezmiar wiata przenika do naszej wiadomo ci 

6 B. Le mian, Przemiany rzeczywisto ci, [w:] Utwory rozproszone. Listy, zebra  i opracowa  
J. Trznadel, Warszawa 1962, s. 183-184.

7 Wi cej na temat kategorii „wznios o ci” w literaturze zob. J. P uciennik, Figury 
niewyobra alnego, Kraków 2002.
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– czujemy si  pomniejszeni a  do nico ci, czujemy, e jako jednostki zni-
kamy, rozp ywamy si  jak kropla w oceanie. Ale równocze nie tej zmorze 
w asnej nico ci przeciwstawia si  bezpo rednio wiadomo , e przecie  
wszystkie te wiaty istniej  tylko w naszym przedstawieniu, jako odmia-
ny wiecznego podmiotu czystego poznania [...] Wielko  wiata, która nas 
przedtem niepokoi a, spoczywa teraz w nas; i dlatego jego bezmiar nie 
przyt acza, lecz podnosi”8. 

Do wiadczenie wznios o ci znajduje u Kar owicza swój muzyczny wyraz 
dzi ki umiej tnemu operowaniu brzmieniem zespo u, a w szczególno ci orkie-
strowym tutti. G ównym no nikiem ekspresji s  rodki instrumentacyjne, przede 
wszystkim dobór i zestawienia instrumentów, ich barwa i rejestr, ale te  artyku-
lacja, faktura, rodzaj melodyki i harmoniczne wype nienie. Zró nicowanie tych 
czynników i ich zmienna kon  guracja maj  decyduj cy wp yw na brzmienie or-
kiestry, jego wolumen i intensywno , przyczyniaj c si  w ten sposób do pobu-
dzania emocji wznios o ci. Oto kilka przyk adów z Odwiecznych pie ni: 

1) w I cz ci: Pie  o wiekuistej t sknocie (takt 88), II faza rozwoju formy Al-
legro moderato – krótkotrwa e, lecz bardzo intensywne spot gowanie brzmienia; 
schromatyzowane  guracje w instrumentach d tych drewnianych, tremolo skrzy-
piec w wysokim rejestrze, Temat przewodni, tzw. temat „ mierci”, wa ny dla ca-
ego utworu i pojawiaj cy si  w ka dej cz ci, wprowadzony przez puzony i tub ; 

2) w II cz ci: Pie  o mi o ci i mierci, kulminacja II fazy rozwojowej (takt 
321), przygotowana na d ugim odcinku przez stopniowe ewoluowanie struktur 
brzmieniowych. Temat przewodni (tuba, puzony, fagot i kontrafagot) otoczony 
 guracjami instrumentów smyczkowych i d tych drewnianych, a nast pnie se-

kundowe przesuwanie mikstur tercjowych w ca ej orkiestrze. Podobny typ eks-
presji wyst puje tak e w IV fazie Maestoso (takt 396) – rozwarstwienie faktury, 
na o enie trzech tematów, pot ga brzmienia; 

3) w III cz ci: Pie  o wszechbycie – gradacja napi cia wyst puje w kilku 
miejscach, a wznios y nastrój utrzymuje si  w ca ej cz ci, pocz wszy od wst -
pu z motywem fanfarowym, a sko czywszy na majestatycznym pokazie tematu 
przewodniego (takt 594), ukazanego po raz kolejny w tubie i puzonach, wraz 
z g stym, silnie nasyconym brzmieniem instrumentów smyczkowych i drewnia-
nych oraz „chórem” d tych blaszanych. 

Kategoria wznios o ci mo e si  te  przejawia  w ca kiem inny sposób – po-
przez kameralizacj  brzmienia i sublimacj  wyrazu. Taki moment uwznio lenia 
wyst puje w II cz ci w III fazie Andante (od taktu 356), w której delikatny 

8 A. Schopenhauer, wiat jako wola i przedstawienie, t. 1-2, prze ., wst pem poprzedzi  
i komentarzem opatrzy  J. Garewicz, Warszawa 1994, s. 323.
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koloryt orkiestry (d ugie d wi ki skrzypiec w wysokim rejestrze,  guracja wio-
lonczel), piewna melodia tematu i dyskretne dopowiedzi puzonów, kreuj  na-
strój ekstatycznego szcz cia. Podobny moment wyst puje tak e w I fazie, kiedy 
w ca ej orkiestrze wybrzmiewa tzw. temat „mi o ci” (takt 241).

Kategoria wznios o ci nie jest, rzecz jasna, wynalazkiem Kar owicza ani ar-
tystów modernistycznych. Obecna by a w sztuce od zawsze, zyskuj c jedynie 
odmienny koloryt w ka dej epoce. Prze om XIX i XX wieku by  tym okresem, 
w którym wznios o  wysun a si  na pierwszy plan, gdy  wi za a si  ze zwro-
tem ku transcendencji. 

Jednym z kluczowych elementów w sztuce tego czasu by a idea „prze ywania 
jedno ci ze wiatem”, d enie do prze amania bariery osobowego „ja” i zespolenie 
si  z zasad  bytu9. Te w tki s  szczególnie wyra ne w poezji, niemal ka dy poeta 
m odopolski do nich nawi zywa . Antoni Lange pisa  w swoich Rozmy laniach: 

„Oderwa  si  od siebie, wznie  si  ponad siebie. Przesta  by  sob  – 
rozla  i rozlotni  ducha. W moc, co nad osobistym gdzie  bytuje niebie: oto 
pie , co m czarni  z piersi mi wybucha”10. 

A Kazimierz Przerwa-Tetmajer wtórowa : 

„[…] i duch mój si  rozszerza, rozdala, rozp ywa, wciela si  w czas 
i w przestrze  i wszechkszta ty – ginie, nicestwieje, wessany w bezdenie 
wszechbytu”11. 

M odopolskie „doznanie jedno ci” ma wiele wspólnego z prze yciem mistycz-
nym (niekoniecznie religijnej natury), chwilowym i nietrwa ym, ale niezwykle 
intensywnym. Te momenty nag ych zachwytów i ol nie , po czone z poczuciem 
zaniku „ja”, pojawiaj  si  niemal zawsze w zetkni ciu z natur . To ona potra   
najlepiej wype ni  wiadomo  podmiotu i umo liwi  mu powrót do pierwotnej 
jedno ci, do owej „prajedni”, tak ulubionej przed m odopolskich poetów12. Wida  
to doskonale w wierszach nale cych do nurtu tzw. „mistycyzmu tatrza skiego”, 

9 Zagadnienie to samo ci „ja” i „nie ja”, a tak e poj cie „prze ycia jedno ci” by y przedmiotem 
gor cych sporów ideologicznych na prze omie wieków. Jednym z nich by a g o na polemika 
pomi dzy Zygmuntem Freudem a Romain Rollandem na temat poj cia „uczucie oceaniczne”, 
rozpowszechnionego przez pisarza. Freud powi za  je ze sfer  prze y  religijnych i podda  ostrej 
krytyce, jakby nie do ko ca rozumiej c intencje autora.

10 A. Lange, Rozmy lania XXIX, [w:] Rozmy lania i inne wiersze, wybra  i wst pem poprzedzi  
J. Poradecki, Warszawa 1979, s. 69.

11 K. Przerwa-Tetmajer, Na „ elaznej drodze” pod Reglami, Lwów 1936, s. 126.
12 Wi cej na ten temat, zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Wolno  i transcendencja. Studia i eseje 

o M odej Polsce, Kraków 2001.
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zw aszcza u Jana Kasprowicza i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Wyra ne lady 
tego sposobu odczuwania odnajdujemy tak e w artyku ach tatrza skich Kar o-
wicza, silnie inspirowanych Tetmajerowsk  metaforyk . Jednak e nie tylko góry 
mog  ewokowa  takie prze ycia. Wywo a  je mo e przyroda w ka dej swej po-
staci, czego najlepszym przyk adem s  wiersze „ kowe” Le miana. 

Powró my jednak do wiata Kar owiczowskich prze y  i dozna . Drugim 
wa nym komponentem jego rzeczywisto ci wewn trznej jest „do wiadczenie 
ciemno ci”. Kategori  „ciemno ci” rozumiem tutaj w znaczeniu, jakie nadaje mu 
Antoni K pi ski w swojej ksi ce zatytu owanej Melancholia, czyli jako „anty-
tezy ycia”. Jak pisze K pi ski: 

„[…] cech  ciemno ci jest to, e znikaj  kolory i zacieraj  si  kontury 
rzeczywisto ci [...] wszystko wokó  i w rodku zaciemnia si . A w innym 
miejscu dodaje: w mroku to, co bliskie staje si  dalekie i na odwrót, hory-
zont staje si  niesko czony. Cz owiek stawia sobie pytania, które normal-
nie s  przes oni te sprawami bliskimi. Zastanawia si  po co yje, jaki sens 
ma ycie”13. 

To spojrzenie sub specie aeternitatis – pod k tem wieczno ci – jest bardzo 
bliskie Kar owiczowi, a zarazem wi e si  z kultur  literack  i programami este-
tycznymi epoki. Namys  nad mierci  mo na uzna  za rodzaj „prze ycia pokole-
niowego”, b d cego bardzo istotnym elementem sztuki modernistycznej14. My li 
kompozytora kr  nieustannie wokó  tematu mierci, przyjmuj c ró ne kszta ty 
i zabarwienie emocjonalne. Niekiedy towarzyszy im pe ne nadziei, radosne ocze-
kiwanie, zgodnie z modernistyczn  zasad  „wyzwolenia poprzez mier ”, innym 
razem zanurzaj  si  w g bokiej melancholii i smutku albo przechodz  w agod-
n  rezygnacj . U Kar owicza jednym z dominuj cych sk adników owego stanu 
meditatio mortis jest nastrój melancholii, który przenika wszystkie jego dzie a. 
W Odwiecznych pie niach przewija si  przez ca y utwór. Oto kilka przyk adów: 

1) w I cz ci: Pie  o wiekuistej t sknocie, ca a I faza Andante lento (do taktu 
87) – temat „t sknoty” w ro ku angielskim, ciemne brzmienie orkiestry, chroma-
tyzacja linii melodycznej i obsesyjnie kr cy motyw czo owy. Nast pnie III faza 
Più mosso (od taktu 550) – rozproszenie materia u tematycznego, dialog ro ka 
z klarnetami, g boka barwa waltorni, przenoszenie tematu „t sknoty” do fagotu, 
oboju i skrzypiec; 

13 A. K pi ski, Melancholia, Kraków 2001, s. 95 i 139.
14 Zob. A. Lubaszewska, ycie – mierci doskona o . M odopolska antropologia mierci 

i literacki wiat warto ci, Kraków 1995.
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2) w II cz ci: Pie  o mi o ci i mierci – zgaszenie radosnego nastroju po 
wybrzmieniu tematu „mi o ci” (takt 256), wej cie instrumentów d tych drewnia-
nych (  ety, klarnety, fagoty i klarnet basowy), falowanie dynamiki, schromaty-
zowane  guracje w smyczkach, gradacja napi cia; 

3) w III cz ci: Pie  o wszechbycie – chwilowe zaciemnienie brzmienia orkiestry 
na pocz tku i na ko cu II fazy (klarnety, klarnet basowy, ro ek i tremolo smyczków), 
a nast pnie pe ne niepokoju oczekiwanie (takt 550) na wej cie tematu przewodniego; 
rozproszenie materia u motywicznego, polifonizacja, niestabilno  tonalna.

W utworach Kar owicza motyw mierci powi zany jest nierozerwalnie z mo-
tywem mi o ci. Niekiedy ukazany jest na subtelnie zarysowanym tle fabularnym, 
z którego wy aniaj  si  kontury wyimaginowanych postaci, jak na przyk ad w po-
ematach Stanis aw i Anna O wiecimowie, Uwertura do „Bia ej go bki”, Epizod 
na maskaradzie. Innym razem motywy te zostaj  poddane symbolizacji, jak na 
przyk ad „martwe kwiaty z lodu” i „wio niana posta  dziewczyny” w Powraca-
j cych falach. Natomiast w Odwiecznych pie niach zostaj  przeniesione w sfer  
czystej idei, owej „pie ni o mi o ci i mierci”. Powi zanie tematu mi o ci i mierci 
ma swoje ród o w micie tristanowskim, szeroko rozpowszechnionym przez Wa-
gnera i maj cym liczne warianty w muzyce XIX wieku i na pocz tku XX wieku. 

Topos „mi o ci- mierci” znalaz  te  nowe wcielenie w prozie literackiej Le-
miana, która prawdopodobnie by a znana Kar owiczowi. wiadczy o tym ude-

rzaj ca zbie no  my li w dzie ach obu twórców – Odwiecznych pie niach Kar-
owicza, uko czonych w 1906 roku i Legendach t sknoty Le miana, opublikowa-

nych w „Chimerze” w 1904 roku. Podobny sposób prze ywania uwidacznia si  
zw aszcza w legendzie o B dnym ogniku, w mniejszym za  stopniu w legendzie 
Z dziejów Czarnego Grodu, cho  i tutaj posta  ksi cia Aeternusa i Bogini T skno-
ty doskonale wspó gra z kar owiczowsk  ide  wszechbytu i wiekuistej t sknoty. 

Legenda o B dnym ogniku jest jakby poetyckim odpowiednikiem muzycznej 
narracji Kar owicza. Rozpoznajemy w niej podobny typ kszta towania formy, usytu-
owanie punktów w z owych, dramaturgi , nasycenie emocjonalne, odrealnienie opo-
wie ci. Le mian wprowadza czytelnika w wiat ba ni ukryty na kartach starej ksi gi, 
której obrazy o ywaj  pod wp ywem dzia ania wyobra ni. Tworzy wi c z udzenie 
„obrazu w obrazie”. „M odzieniec jest poet ” – pisze Le mian. „Od wielu lat p dzi 
w pa acu ywot samotny i tworzy pie ni mgliste, drgaj ce niepokojem tajemnych 
oczekiwa , przeczu  i nag ych objawie ”. Niestety, czeka na pró no, szcz cie nie 
przychodzi. Jego pragnienie jednak nie s abnie, a m odzieniec zaczyna wierzy , e 
jego powo aniem jest „t sknota a  do mierci”. A  pewnego dnia wszystko si  zmie-
nia. Przychodzi Zjawiona: „w szacie gwia dzistej, rozetlonej b kitnawym blaskiem. 
Twarz pi kna, widmowa, koloru ksi yca, w osy tego  koloru, rozwiane, jak smugi 
wietliste”. Przynosi ze sob  mi o , ale jednocze nie odbiera ycie. Jej poca unek 
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jest bowiem dotkni ciem mierci. „Wi c nie ka demu wolno kocha ? I nie ka demu 
wolno by  kochanym? Wi c mi o  i mier ...” – pyta poeta15. 

Topos „mi o ci- mierci” zyskuje ró ne upostaciowanie u Le miana i Kar-
owicza ze wzgl du na wykorzystanie odmiennych rodków artystycznych, ale 

to jest wci  ta sama opowie  – wieloznaczna, aluzyjna, sugestywna. Poeta 
kreuje wiat wyobra ony za pomoc  j zyka poetyckiego o niezwyk ej urodzie, 
pe nego symboli i subtelnych odcieni ekspresywnych. Si ga przy tym po form  
balladow , przenikni t  g bok  nut  melancholii i umieszcza j  w odrealnio-
nej scenerii ywej ba ni-obrazu. Natomiast kompozytor nadaje poszczególnym 
cz ciom poematu tytu y programowe, wyznaczaj c w ten sposób kr g swoich 
 lozo  cznych rozmy la , skupionych wokó  dwóch kluczowych dla meta  zyki 

tematów – samotno ci i sko czono ci. Jego g ównym narz dziem oddzia ywania 
na wyobra ni  i emocje s uchacza jest instrumentacja i brzmienie. Predylekcja do 
stosowania kontrafagotu, klarnetu basowego, wiolonczel, kontrabasów i rogów 
ma decyduj cy wp yw na charakter wyrazowy Odwiecznych pie ni, w których 
dominuje nastrój smutku, melancholii i tragizmu. Do tego dochodzi umiej tne 
ró nicowanie barw instrumentalnych, sk onno  do maksymalizacji wolumenu 
brzmienia oraz precyzyjne powi zanie typu instrumentacji z tre ciami programo-
wymi poematu. Jednak e w obu tych reprezentacjach – poetyckiej i muzycznej 
– odzywa si  ten sam „ton”, emocjonalne nastrojenie, które wynika z podobnego 
sposobu prze ywania wiata. Kar owicz buduje plan dramaturgiczny swojego 
dzie a analogicznie jak Le mian. Jego muzyczna opowie  rozgrywa si  rów-
nie  w trzech epizodach – znu one t sknot  oczekiwanie, moment ekstatycz-
nego szcz cia, spotkanie z przeznaczeniem. Z t  jednak ró nic , e pod koniec 
doprowadza do pot nej kulminacji, Le mian za  wycofuje si  w cisz , w stan 
g bokiej zadumy. 

Zestawienie obok siebie dwóch wybitnych artystów prze omu wieków, któ-
rych cechuje podobny typ wra liwo ci i sposobu postrzegania wiata, otwiera 
bardzo ciekaw  perspektyw  porównawcz . Dla muzykologa jest ona szczególnie 
interesuj ca, gdy  poezja pomaga zwróci  uwag  na „rzeczywisto  wewn trz-
n ”, która w naukowych analizach muzykologicznych jest zazwyczaj pomijana – 
sfer  prze y , uczu  i emocji. Skupienie si  na zjawiskach czysto d wi kowych, 
do badania których wypracowano wiele wysoce specjalistycznych metod anali-
tycznych, jest niew tpliwie warto ciowym sposobem post powania badawcze-
go, mog cym nam wiele powiedzie  o dziele muzycznym. Tak ukierunkowana 
analiza pozostawia jednak wielkie poczucie niedosytu, gdy  pomija szereg istot-
nych aspektów dzie a i nie wchodzi w ogóle w obszar ludzkich dozna . Mo na 

15 B. Le mian, B dny ognik, [w:] Utwory rozproszone. Listy…, s. 129-138.
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powiedzie , e „pomija cz owieka”, zarówno twórc , jak i odbiorc . Warto wi c 
postawi  sobie pytanie, czy mo liwe jest poszerzenie pola badawczego? Je li ju  
zbadamy form  muzyczn  i sposoby jej kszta towania, okre limy akordy i plan 
tonalny, opiszemy technik  kompozytorsk  i zasady instrumentacji, wyka emy 
powi zania motywiczne mi dzy cz ciami oraz zidenty  kujemy pomys y kom-
pozytorskie zaczerpni te od Straussa, Wagnera i Czajkowskiego – czy to ju  wy-
czerpie zakres mo liwo ci interpretacji muzyki Kar owicza? 

Re  eksja muzykologiczna mo e, a nawet powinna, si ga  g biej i dalej, nie-
jako „pod powierzchni ” zjawisk d wi kowych – w sfer  prze y . Jak stwierdza 
Karol Berger: 

„Bez w tpienia tym, co najwa niejsze w kontakcie z dzie em sztuki, 
jest prze ycie […] Dzie o sztuki, to rzeczywisty przedmiot, w którym zo-
sta o zakodowane jakie  wyobra one prze ycie, je li ma si  przed nami 
ods oni , musi zosta  prze yte – odkodowane”16. 

W przypadku Kar owicza taki „akt odkodowania”, o jakim mówi Berger, jest 
w pe ni uzasadniony. Jego poematy symfoniczne cechuje wyrazisty „styl emo-
cjonalny”, który doskonale wspó gra z atmosfer  epoki, niezwykle przychyln  
wszelkim przejawom ywej ekspresji emocji. Uwaga wszystkich artystów by a 
wówczas skierowana na wiat uczu  i prze y  cz owieka, wraz z ca  sfer  ak-
sjologicznych odniesie , jakie on ze sob  niesie17. Problematyka ta by a wszech-
obecna w ówczesnym dyskursie o sztuce, nie tylko w wypowiedziach samych 
artystów, ale te  teoretyków sztuki,  lozofów i psychologów18. 

Do takiego spojrzenia na muzyk  Kar owicza zach caj  nas te  XX-wiecz-
ni  lozofowie, zw aszcza ci, którzy po wi cili wiele uwagi owym „fenomenom 
wewn trznym”. Wiele inspiruj cych my li mo e dostarczy  „  lozo  a ycia” 
Wilhelma Diltheya, „teoria nastrojów” Otto Bollnowa, rozwa ania Martina 
Heideggera na temat kategorii „nastrojenia” czy te  „  lozo  a wyobra ni” Gasto-
na Bachelarda. Ponadto, taka perspektywa badawcza umo liwia wej cie w sfer  
aksjologiczn , która nie powinna pozosta  oboj tna dla muzykologa humanisty. 
„Emocje wi  si  z warto ciami” – pisze Barbara Skarga w Tercecie meta  zycz-
nym. A nast pnie dodaje: 

16 K. Berger, Pot ga smaku, prze . A. Tenczy ska, Gda sk 2008, s. 422.
17 Zob. B. Szyma ska, Prze ycia i uczucia jako warto ci w  lozo  i polskiego modernizmu, 

Kraków 1988.
18 Wypowiadali si  na ten temat m.in. Zenon Przesmycki, Ignacy Matuszewski, Antoni 

Lange, Stanis aw Przybyszewski, a tak e Jan W adys aw Dawid, W adys aw Heinrich, Edward 
Abramowski.
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„Nie wiem, co jest pierwsze, czy od emocji zale y wybór warto ci, 
czy przeciwnie, to one rodz  takie lub inne uczucia. W ka dym razie rzad-
ko jeste my wobec warto ci oboj tni. Do jednych jeste my przywi zani, 
inne za  odrzucamy lub traktujemy jako anachroniczne. Warto ci, jak pisa  
Heidegger, s  historialne, natomiast uczucia ludzkie zdaj  si  niezmienne 
w swej istocie”19. 

Warto wi c poszukiwa  tego, co niezmienne w cz owieku, a zarazem uwa nie 
przygl da  si  temu, co zmienne w jego historycznym trwaniu. Wymaga to jed-
nak zmiany perspektywy badawczej, wypracowania alternatywnych sposobów 
analizy i interpretacji, d enia do zrozumienia, a tak e pewnej dozy pokory wo-
bec zjawisk muzycznych, które wymykaj  si  racjonalnemu ogl dowi. 

Interpretacja wytworów kultury nie powinna ogranicza  si  do logicznych wy-
wodów czy formalistycznych spekulacji, lecz d y  do odtworzenia zwi zków, 
jakie je cz  z uniwersalnymi w a ciwo ciami ludzkiego istnienia. Rozumienie 
nakierowane jest na uchwycenie znacze  tkwi cych w tych wytworach, uwarun-
kowanych kontekstem epoki, a zarazem maj cych ponadczasowy charakter. Topos 
„mi o ci- mierci” jest niew tpliwie jednym z takich w tków, stale powracaj cym 
w ró nych epokach historycznych, który s u y do symbolizacji tre ci uniwersal-
nych i ogólnoludzkich. Jednocze nie otwiera przestrze  porozumienia mi dzy 
lud mi obcuj cymi ze sztuk  – artyst , odbiorc , krytykiem sztuki. Ujawnia bo-
wiem to, co w cz owieku trwa e i niezmienne. Jak pisa  Wilhelm Dilthey: 

„Istnieje j dro, w którym znaczenie ycia, jakie chcia by przedstawi  
poeta, jest niezmienne dla wszystkich czasów. Dlatego wielcy poeci maj  
w sobie co  wiecznego. Ale cz owiek jest zarazem istot  historyczn . Je li 
zmienia si  porz dek spo eczny i inne staje si  znaczenie ycia, przesta-
j  nas tak wzrusza  poeci minionej epoki, jak niegdy  wzruszali swoich 
wspó czesnych. Tak jest i dzisiaj”20. 

Wiedza historyczna jest niezb dna w interpretowaniu zjawisk artystycznych, 
poniewa  pozwala osadzi  dzie o w kontek cie spo eczno-kulturowym, uwypu-
kli  jego cechy wspólne i indywidualne, dokona  porówna . Jednocze nie nie 
ogranicza w d eniu do wychodzenia poza te granice i odkrywania znacze , ja-
kie dzie o ma dla wspó czesnego odbiorcy. Porównywanie i szukanie analogii 
pomi dzy ró nymi zjawiskami jest podstaw  interpretacji, szczególnie cenn  

19 B. Skarga, Tercet meta  zyczny, Kraków 2009, s. 139.
20 W. Dilthey, Pisma estetyczne, prze . K. Krzemieniowa, opracowa , wst pem i komentarzem 

opatrzy  Z. Kuderowicz, Warszawa 1982.
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wtedy, gdy prowadzi do ujawnienia podobie stw wcze niej nierozpoznanych. 
Mo na wi c powtórzy  za Bergerem: 

„Dobry interpretator dokona takiego porównania, które naprawd  rzuci 
nowe wiat o na przedmiot jego zainteresowania, to znaczy nie b dzie ani 
oczywiste, ani zwyczajnie ekscentryczne, ale zaskakuj ce i ujawniaj ce 
co , co rzeczywi cie istnieje, co  ukrytego, ale wartego zauwa enia. […] 
To my decydujemy, czy konteksty, w jakich rozwa amy dzie o sztuki, maj  
rzuci  wiat o na to dzie o, czy te  ma si  sta  odwrotnie. Je eli dobrze 
wykonamy swoje zadanie, ujawnimy nowe aspekty jednego i drugiego”21.

Jak nazwa  nienazwane, jak wyrazi  niewyra alne, jak odnale  s owa do 
owej „pie ni bez s ów”, któr  tak pi knie wy piewa  Mieczys aw Kar owicz 
w swoich poematach symfonicznych, a Boles aw Le mian w swoich wierszach? 
Tego prawdopodobnie nigdy nie uda si  jednoznacznie okre li , ale mo na po-
wiedzie , e ju  samo poszukiwanie jest fascynuj ce. Ws uchiwanie si  w t  
„pie  bez s ów” pozwala ods oni  niektóre cechy postawy i wyobra ni twórczej 
Kar owicza, a inne pozostawia zakryte. By  mo e zostan  ujawnione przy innej 
okazji i w innym kontek cie. Interpretacja ma bowiem charakter otwarty i nigdy 
si  nie ko czy, ukazuj c wci  nowe aspekty artystycznych zjawisk. 

„Pie ni bez s ów” Kar owicza inspiruj  do przemy le  nad kondycj  cz owie-
ka, gdy  rozbrzmiewaj  w nich fundamentalne pytania egzystencjalne. Pozwalaj  
wg bi  si  w siebie i w sens kon  guracji w asnego wiata, wydoby  z niego to, 
co najcenniejsze. Artysta przyjmuje tutaj postaw  my liciela zapatrzonego w sens 
w asnego bycia, a to zapatrzenie pozwala mu stan  w obliczu niesko czono ci. 
Podobnie czyni Le mian w swojej poezji. Jak stwierdza Micha  G owi ski: 

„Koncepcja pie ni bez s ów ma warto ci ogólnohumanistyczne, pie  
jest tym czynnikiem, który decyduje o autentyczno ci cz owieka […] Pie  
bez s ów – jak z samej formu y wnika – jest bytem pozas ownym, jest dzie-
dzin  pierwotno ci tak w cz owieku, jak w naturze, jednak e musi ujaw-
nia  si  w s owach, dzi ki nim mo e zosta  oswojona i wyra ona”22. 

S owo wszak e mo e mie  ró n  posta , nie tylko j zykow , tak e d wi ko-
w . Chodzi tutaj bowiem o „S owo”, które ma dotrze  do owej „rzeczywisto ci 
wewn trznej”, która wymyka si  racjonalnemu ogl dowi, si gn  tam, gdzie ro-
zum nie si ga, dotkn  tajemnicy bytu. 

21 Berger, op. cit., s. 431.
22 M. G owi ski, Za wiat przedstawiony. Szkice o poezji Boles awa Le miana, Kraków 1998, 

s. 58-59.
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Muzyka jako medium „bezs owne” dzia a bezpo rednio na nasze zmys y, 
spe nia si  w dzia aniu, gdy  jej podstaw  jest prze ycie, w którym konstytuuje 
si  dzie o jako przedmiot estetyczny i no nik warto ci. Muzyka nie jest spójnym 
systemem, w którym d wi kom przypisane jest konkretne znaczenie, nie s u y do 
opisywania konkretnych idei czy zdarze . Nie de  niuje znaczenia, lecz je ewo-
kuje i sugeruje. Zawsze co  znaczy, ale tylko w sposób ogólny, nigdy szczegó-
owy ani dos owny. Dzi ki temu implikuje niezliczone mo liwo ci interpretacji 

i wci  otwiera si  na nowe znaczenia. Zaprasza do wspó prze ywania, tworz c 
szerok  przestrze  dla twórczej aktywno ci tych, których do siebie przyci ga. 

Jak mówi Le mian: 

„Cz owiek, poj ty jako pie  bez s ów, unika naszych okre le . Wie on 
jednak e, i  aby sta  si  realnym, musi wydoby  swój ton, musi nat y  
swoj  pie  bez s ów. Jest ona jego jedyn  i najwierniejsz  rzeczywisto-
ci . Rzeczywisto ci  zaledwo w przeci ciu lub w skróceniu podobn  do 

tych s ów, którymi kiedy  ma si  wype ni , a eby sw  istot  przet umaczy  
na j zyk ogólny, mi dzyludzki. B dzie to zawsze tylko przek ad, t umacze-
nie, nigdy – orygina , nigdy pierwowzór”23.

Postscriptum

Zastanawiaj ce jest, dlaczego Mieczys aw Kar owicz, jeden z najwybitniej-
szych polskich kompozytorów z prze omu XIX i XX wieku, znikn  z pola widze-
nia polskich muzykologów. Baza faktogra  czna i ród owa jest przecie  wietnie 
opracowana, pocz wszy od dokumentacji zebranej przez Adolfa Chybi skiego 
w okresie mi dzywojennym, a sko czywszy na Katalogu tematycznym dzie  i bi-
bliogra  i24. Archiwum Chybi skiego przechowywane w Bibliotece Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu nie zosta o jeszcze systematycznie przebadane 
i kryje zapewne wiele niespodzianek. Materia y te s  ju  skatalogowane i skano-
wane, a wkrótce b d  dost pne na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfro-
wej. Czekaj  jednak na kompleksowe, muzykologiczne opracowanie25. 

23 Le mian, Przemiany rzeczywisto ci…, s. 184. 
24 Mieczys aw Kar owicz 1876-1909. Katalog tematyczny dzie  i bibliogra  a, red. B. Chmara-

- aczkiewicz, A. Spóz, K. Micha owski, Kraków 1986.
25 Zob. A. Jazdon, Miscellanea kar owiczowskie w spu ci nie Adolfa Chybi skiego, „Muzyka”, 

2010 nr 2; idem, Archiwum Profesora Adolfa Chybi skiego, [w:] Biblioteka muzyczna 2007-2009, 
red. S. Hrabia, A. Spóz, Warszawa 2010.
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Po okresie du ego o ywienia w badaniach nad Kar owiczem, zainicjowa-
nych przez El biet  Dzi bowsk 26 na pocz tku lat siedemdziesi tych XX wieku, 
a nast pnie doskona ej monogra  i Leszka Polonego27, pracach Henryka Paw a 
Andersa28 i intertekstualnych analizach Mieczys awa Tomaszewskiego29 – wokó  
kompozytora zapad a g boka cisza. Tej pustki nie wype ni  ani prace magister-
skie powstaj ce w niektórych o rodkach akademickich ani artyku y przyczynkar-
skie, pisane przy okazji ró nych rocznic. Przyczyn tego stanu rzeczy jest zapew-
ne wiele i to ró norodnej natury. Trzeba jednak powiedzie , e zaniedbanie tego 
pola badawczego by oby wielk  szkod  dla polskiej kultury. 

By  mo e impulsem do ponownego pochylenia si  nad tematem b dzie ksi -
ka European Fin-de-siècle and Polish Modernism. The Music of Mieczys aw 
Kar owicz, wydana w Bolonii w 2010 roku, przez wydawnictwo Ut Orpheus Edi-
zioni. W oski muzykolog Luca Sala, redaktor tej obszernej pracy zbiorowej (430 
stron), zmobilizowa  do pracy nad spu cizn  Kar owicza liczne grono badaczy 
z Polski, Niemiec, W och, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Kontekst estetyczny i kulturowy epoki jest dobrze zarysowany w pierwszej cz ci 
ksi ki. Ukazuje ona Kar owicza na tle zjawisk charakterystycznych dla muzyczne-
go  n-de-siècle’u, zarówno w perspektywie europejskiej, jak i w kontek cie M odej 
Polski. Zwraca te  uwag  na sytuacj  spo eczno-polityczn  na ziemiach polskich 
w czasach zaborów. Ten aspekt jest bardzo wa ny, gdy  Kar owicz by  mocno zaan-
ga owany w sprawy spo eczne i rozwój rodzimej kultury muzycznej. Ca e jego ycie 
naznaczone by o poczuciem misji i g bokiej potrzeby s u enia spo ecze stwu. By  
przy tym wielkim estet , niezwykle wyczulonym na pi kno natury, cz owiekiem in-
trowertycznym, nieco wycofanym, o wra liwej i delikatnej naturze. Ta g boka wra -
liwo  ujawnia si  w jego muzyce, która jest przedmiotem analiz w drugiej cz ci 
ksi ki. Znajduj  si  w niej artyku y dotycz ce muzyki symfonicznej, poruszaj ce 
ró ne jej aspekty – stylistyczne, techniczne, symboliczne, a tak e omówienia twór-
czo ci pie niowej oraz Koncertu skrzypcowego. Dope nieniem tych rozwa a  jest 
rozdzia  po wi cony estetyce i osobowo ci kompozytora, ukazanej w wietle jego 
tekstów publicystycznych. Obie cz ci ksi zki dope niaj  si  wzajemnie, daj c pe ny 
ogl d twórczo ci Kar owicza, osadzonej w szerokim kontek cie historycznym, es-
tetycznym i kulturowym. Jednocze nie inspiruj  do dalszych bada , gdy  zawieraj  
wiele ciekawych w tków, które czekaj  na dalsze rozwini cie. 

26 Z ycia i twórczo ci Mieczys awa Kar owicza, red. E. Dzi bowska, Kraków 1970. 
27 L. Polony, Poetyka muzyczna Mieczys awa Kar owicza, Kraków 1986.
28 H. P. Anders, Mieczys aw Kar owicz w listach i wspomnieniach, Kraków 1960; idem, 

Mieczys aw Kar owicz. ycie i dokonania, Pozna  1998.
29 M. Tomaszewski, O muzyce polskiej w perspektywie intertekstualnej. Studia i szkice, Kraków 

2005.
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SUMMARY

The present article looks at the music of Mieczys aw Kar owicz from the perspective 
of Boles aw Le mian’s philosophical poetry. The aim of the discussion, however, is not 
to seek parallel themes or musical transpositions but to capture certain traits of ideo-
logical attitude, which is founded on the question about the meaning of human existence. 
Le mian’s poetry is characterized by profound meditation on the mystery of existence, 
by the search for truth about man, and by familiarization with death through discovering 
its diverse manifestations in art, nature, and in life. His poems show a strong presence of 
mystical experience, the so-called “oceanic feeling” or “pantheistic experience of unity”, 
which was one of the leading motifs of Young Poland poetry. It was readily utilized by 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Jan Kasprowicz, or Antoni Lange. In the symphonic music 
of Mieczys aw Kar owicz we can recognize a similar type of sensitivity and emotional 
mood that perfectly harmonizes with the spiritual and artistic atmosphere of the period. 
His works re  ect the tendency, characteristic of modernism, to cross boundaries and 
penetrate the mystery of being. Listening to this “song without words” is at the same time 
an encouragement to enter the world of values and human experiences, which is usually 
omitted by scholars in musicological analyses. 
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