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Wszechobecność narracji stała się faktem. 
Trudno nie zauważyć bezgraniczności tej kategorii w dyskursie 
współczesnej humanistyki. Podkreśla się dziś na różne sposoby, 

że jesteśmy zanurzeni w narracjach.
Anna Łebkowska

„Romeo i Julia” Szekspira! Co za temat! Jakby stworzony dla muzyki! 
[…] Szekspir, runąwszy na mnie tak znienacka, poraził mnie jak grom.  

Jego błysk, otwierający mi ze wzniosłym grzmotem niebo sztuki,  
oświetlił mi jego najodleglejsze głębie.  

Poznałem prawdziwą wielkość, prawdziwe piękno,  
prawdziwą prawdę dramatyczną…

Hector Berlioz

Mit jest narracją […] opowiadaną wciąż na nowo z wariacjami.
Steven S. Walker
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Wprowadzenie

Książka opowiada o  jednym z  podstawowych mitów1 nowożytnej 
Europy i  jego funkcjonowaniu w  muzyce, w  szerokim kontekście 
kultury, w perspektywie narratologicznej. Jest wynikiem poszukiwa-
nia odpowiedzi na dwa pytania: po pierwsze – jak mit Romea i Ju-
lii kształtuje się w historii muzyki, po drugie – czy kategoria narracji 
może być przydatna w badaniu muzyki?

To ostatnie pytanie zrodziło się w  związku z  niesłychaną eks-
pansją „megakategorii”2, jaką jest narracja, z teorii literatury do wie-
lu różnych dziedzin, w tym do teorii muzyki i muzykologii. Narra-
tologia to dzisiaj perspektywa inter- i transdycyplinarna, która wciąż 
znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju.

O muzyce mówi się często jako o narracji, w rozumieniu meta-
forycznym. Rodzi się jednak pytanie, czy na utwory muzyczne mo-
żemy spojrzeć jako na narracje sensu stricto, z wszelkimi metodo-
logicznymi konsekwencjami. Czy taka optyka może odsłonić nowe 
aspekty dzieł muzycznych? Na drodze do rozwikłania tych spraw 
trzeba zbliżyć się do próby określenia, czym jest narracja i jakie ce-
chy decydują, że coś jest – lub nie jest – narracyjne. W jaki sposób 
narracyjność może przejawiać się w muzyce? 

Postanowiłam podjąć próbę prześledzenia tych zagadnień na 
przykładzie jednej narracji literackiej, która była wielokrotnie prze-
noszona do muzyki, również do gatunków instrumentalnych – bez 
warstwy tekstu literackiego. Takie badanie powinno ujawnić zarów-
no właściwości uniwersalne narracji o  kochankach z  Werony, jak 
i  właściwości osobliwe poszczególnych narracji muzycznych. Po-

1 Stwierdzenie, że historia Romea i Julii jest mitem, może wzbudzić sprzeciw, jeśli 
ktoś opiera się na węższym rozumieniu mitu jako podania wyjaśniającego po-
czątki świata, na żadnym etapie niekojarzonego z konkretnym autorem. Więk-
szość definicji nawiązuje dziś jednak do szerszego rozumienia mitu.

2 A. Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i proble-
my, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 208.
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winno także odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób gatunek i styl 
warunkują kształt narracji w ogóle. Przestudiowanie funkcjonowa-
nia tematu Romea i Julii w historii muzyki, w odniesieniu do tekstu 
Williama Szekspira, może również wskazać na podobieństwa i róż-
nice między narracjami literackimi a muzycznymi oraz dać podsta-
wę do próby określenia, jakie zmiany dotyczące narracji muzycz-
nych zachodziły w ciągu stuleci. 

 Historia Romea i  Julii ze względu na swój zasięg, znaczenie, 
treść i strukturę nosi wszelkie cechy mitu nowożytnego. Chociaż ko-
jarzymy ją wyłącznie z  nazwiskiem Szekspira, legenda ta funkcjo-
nowała długo przed nim w kulturze oralnej, a  także w rozmaitych 
wersjach epickich. Od czasów Szekspira mit Romea i  Julii owład-
nął zbiorową świadomością uczestników kultury europejskiej. Sta-
nowi jeden z najbardziej eksploatowanych w kulturze tematów, obok 
mitów Fausta, Don Juana, Orfeusza i Eurydyki czy Tristana i Izol-
dy. Wyróżnia się jednak tym, że zrobił karierę nie tylko w kulturze 
wysokiej, ale również w sferze popkultury. Sugestywna tragedia nie-
szczęśników z Werony trafia przecież do serc bez względu na sto-
pień wyrafinowania intelektualnego odbiorcy. Ta wymowność we-
spół z  uniwersalnością i  ponadczasowością tematu miłości wbrew 
wszelkim przeszkodom oraz doskonała, przejrzysta struktura narra-
cji sprawiły, że legenda Romea i Julii jest wyjątkowo podatna na ada-
ptacje i uwspółcześnienia. Trzeba jednak zaznaczyć, że wątek Romea 
i  Julii obrósł sentymentalizmem oraz wybujałym romantyzmem 
(szczególnie w XIX wieku), nabierając niejednokrotnie cech melo-
dramatycznych, koturnowych. Jest to wynik zagubienia w kolejnych 
adaptacjach takich szekspirowskich jakości, jak ambiwalencja komi-
zmu i tragizmu, kunsztowna poetyckość oraz niuanse kalamburowe. 
Może być zatem i tak, że dziś temat ten u niektórych odbiorców bu-
dzi opór, mimo nachalnej jego obecności w pewnych sferach pop- 
kultury – a może również ze względu na tę obecność.

Temat Romea i Julii wpisuje się w wielkie mity o miłości i śmier-
ci, takie jak mit Orfeusza i Eurydyki, Dydony i Eneasza czy Tristana 
i Izoldy. Jak uważa Denis de Rougemont, autor książki Miłość a świat 
kultury zachodniej, narracje o miłości i śmierci od średniowiecza za-
pewniały sukces romansom, a  dźwiękowa zbieżność słów amour 
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i mort wzbudzała w odbiorcach najgłębszy rezonans: „Czy chcecie, 
szlachetni panowie, usłyszeć piękną opowieść o miłości i śmierci?… 
Nic na świecie nie mogłoby nam podobać się bardziej”3. De Rouge-
mont dodaje: 

Miłość szczęśliwa nie posiada historii. Romans zajmuje się tylko mi-
łością śmiertelną – to jest miłością zagrożoną i skazaną wyrokiem sa-
mego życia. Ani rozkosz zmysłowa, ani płodny spokój małżeństwa nie 
podniecają lirycznych doznań uczuciowych w literackiej kulturze Za-
chodu. Nie jest istotna miłość dopełniona, lecz pasja miłosna. A pasja 
oznacza cierpienie. Oto fundamentalny fakt4. 

Na szczególne powodzenie wątku Romea i Julii w kulturze miały też 
wpływ cechy wyróżniające tę narrację: nagromadzenie antytez na 
każdym szczeblu konstrukcji, młodość bohaterów, nagłość miłości5 
oraz splot szczególnie niefortunnych, czasowo zintensyfikowanych 
zdarzeń prowadzących do tragicznej śmierci star-cross’d lovers6. 

W zadziwienie wprawia to, że mimo tak intensywnej obecno-
ści mitu Romea i Julii w kulturze i w muzyce, temat nie został pod-

3 D. de Rougemont, Miłość a świat kultury zachodniej (1938), tłum. L. Eustachie-
wicz, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968, s. 11.

4 Ibidem.
5 Jak pisze Jan Kott: „U  Szekspira zawsze jest wspaniała nagłość miłości. Fas-

cynacja zjawia się od pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od pierwszego 
zetknięcia rąk. Miłość spada jak jastrząb, świat się zapadł, kochankowie wi- 
dzą tylko siebie”. J. Kott, Szekspir współczesny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1997, s. 217.

6 W. Szekspir, Romeo and Juliet, Prolog. Wszystkie cytaty z tekstu Romea i Julii 
w języku angielskim są podawane na podstawie wydania pod red. G. B. Harri-
sona, Penguin Books, London 1994. Wydanie to jest oparte na Drugim Quar-
to (z pewnymi wskazówkami scenicznymi w nawiasach z Pierwszego Quarto). 
Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie tłumaczenia tekstu Romea i  Julii na ję-
zyk polski podaję w przekładzie Stanisława Barańczaka (Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1998). W zaznaczonych miejscach dramat cytuję w tłumaczeniu Józefa 
Paszkowskiego (Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975). Wyrażenie 
star-cross’d lovers nie ma odpowiednika w języku polskim, można ewentualnie 
powiedzieć – „kochankowie wyklęci przez gwiazdy”. U  Paszkowskiego poja-
wia się tłumaczenie: „Pod najstraszliwszą z gwiazd”, u Barańczaka: „wiedzio-
nym przez los ku zagładzie”.
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jęty dotąd w żadnym ujęciu monograficznym. Najprawdopodobniej 
jedynym tekstem odnoszącym się doń w  sposób dość syntetyczny 
jest artykuł Mieczysława Tomaszewskiego Szekspirowski wątek o ko-
chankach z Werony w interpretacjach romantycznych, przedstawiony 
w publikacji Muzyka w dialogu ze słowem7. 

Książka składa się z czterech zasadniczych części, podzielonych 
na osobne rozdziały. Można je czytać wybiórczo, w  zależności od 
tego, jakie zagadnienia interesują czytelnika. Lektura przykładów 
nutowych nie jest konieczna. 

W pierwszej części został przedstawiony zakres pojęciowy nar-
racji, na jakim opiera się książka, oraz zarys narratologii ogólnej 
i muzycznej. Uzupełnieniem tej partii rozważań jest słownik wybra-
nych terminów narratologicznych umieszczony w aneksie. 

W części drugiej czytelnik znajdzie – podane w możliwie synte-
tyczny sposób – dzieje motywu kochanków z Werony w kulturze, od 
legend przedszekspirowskich, przez dramat mistrza ze Stratfordu, po 
zarys funkcjonowania tematu do dziś: w literaturze i teatrze, filmie 
oraz w muzyce. Inspiracje narratologiczne będą tu obecne w szcze-
gólności w interpretacji tragedii Szekspira, określonej jako „narra-
cja archetypiczna” dla późniejszych wariacji i odmian (konkretyzacji 
medialnych czy też transpozycji intermedialnych)8. Część druga za-
wiera również rozważania dotyczące semantyki miłości i nienawiści. 

7 M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach 
romantycznych, w: idem, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, 
Kraków 2003, s. 87–109. Istnieje także tematyczny numer poświęcony mitowi 
Romea i Julii w międzynarodowym czasopiśmie interdyscyplinarnym „Le Paon 
d’Héra”, stanowiący zbiór artykułów dotyczących różnych aspektów tematu lub 
różnych utworów (między innymi muzycznych). „Le Paon d’Hera” 2007, nr 3: 
Roméo et Juliette, éd. L. Diagon-Jacquin, Les éditions du Murmure.

8 Należy zaznaczyć, że w najnowszych badaniach intermedialnych powszechnie 
jest stosowany termin „transpozycje intermedialne”. Por. W. Wolf, Intermedi-
ality, w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, 
M.-L. Ryan, Routledge, London–New York 2005–2008, s. 252–256; I. O. Rajews-
ky, Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on In-
termediality, “Intermédialités” 6, s. 43–64. Ingardenowski termin „konkretyza-
cje” wydaje się jednak trafniejszy dla koncepcji narracji i mitu przedstawianych 
w książce.
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Należy zaznaczyć, że materiałem badawczym do konstruowa-
nia pewnych ogólnych modeli, klasyfikacji i charakterystyk (głównie 
narracji oraz semantyki miłości i  nienawiści) zawartych w  pierw-
szej i drugiej części były między innymi analizy dzieł muzycznych, 
przedstawione dopiero w części trzeciej książki. Zatem dwie pierw-
sze partie przedstawiają siatkę pojęciową i koncepcje ogólne, które są 
przydatne dla interpretacji utworów muzycznych zawartych w czę-
ści trzeciej, ale równocześnie zostały opracowane z  ich udziałem. 

Kryterium wyboru dziewięciu (spośród kilkudziesięciu funk-
cjonujących w obiegu) dzieł muzycznych opartych na micie Romea 
i Julii stanowiła z jednej strony ich reprezentatywność w historii mu-
zyki, w  szczególności w  aspekcie zarysowania tendencji rozwoju 
tego konkretnego mitu w muzyce, a z drugiej strony potrzeba ukaza-
nia przejawów narracji w różnych gatunkach muzycznych. Być może 
dla niektórych czytelników bardziej interesujące od analiz (nazna-
czonych perspektywą narratologiczną) okaże się pokazanie konteks- 
tu kulturowego związanego z powstaniem tych dzieł. Każde z nich 
otrzymało bowiem rys historyczny rekonstruujący fakty i okolicz-
ności, inspirację i genezę oraz recepcję i rezonans – w myśl meto-
dy interpretacji integralnej dzieła muzycznego Mieczysława Toma-
szewskiego9. 

Ostatnia, czwarta część pracy zawiera refleksje i wnioski wyni-
kające z interpretacji komparatystycznej – naprzód dotyczące narra-
cji mitu Romea i Julii w muzyce, a następnie stosowania perspekty-
wy narratologicznej w badaniu muzyki.

*

Prezentowana książka jest zmienioną wersją pracy doktorskiej „Mit 
Romea i Julii w muzyce w perspektywie narratologicznej”, napisanej 
pod kierunkiem prof. Mieczysława Tomaszewskiego i obronionej na 
Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii 
Muzycznej w Krakowie w 2013 roku. 

9 M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, Aka-
demia Muzyczna, Kraków 2000.
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Zapoznanie się z narratologią nie byłoby możliwe bez udziału 
autorki w  szeregu międzynarodowych, interdyscyplinarnych spo-
tkań naukowych dotyczących narratologii i  semiotyki, a  także bez 
konsultacji z narratologami i teoretykami muzyki specjalizującymi 
się w tym temacie. Szczególne podziękowania za inspirujące rozmo-
wy składam prof. Márcie Grabócz, prof. Robertowi Hattenowi, prof. 
Eero Tarastiemu oraz prof. Johnowi Pierowi. 

Dziękuję promotorowi pracy doktorskiej, prof. Mieczysławo-
wi Tomaszewskiemu, za syntetyczne spojrzenie porządkujące cha-
os oraz za przewodnictwo przestrzegające przed zbyt pospiesznymi 
„fascynacjami metodologicznymi”, a  równocześnie pozostawiające 
dużą przestrzeń dla własnych intuicji i wyborów.



część i
Wokół narracji

W tym szaleństwie jest metoda. 
William Szekspir





rozdział 1
Zakres pojęciowy i ontologiczny narracji

Czym jest narracja?

Odpowiedź na tytułowe pytanie tego podrozdziału nie jest prosta, 
ponieważ istnieje wiele, często znacząco różniących się od siebie 
koncepcji narracji. Dziś czołowi współcześni narratolodzy przyzna-
ją, że nie uzgodniono nawet jej jednej definicji1. Konieczne jest za-
tem przedstawienie sposobu rozumienia narracji, na jakim opiera 
się ta książka. 

W związku z tak zwanym zwrotem narratywistycznym2 w latach 
80. i 90. XX wieku pojęcie narracji „przewędrowało” z teorii literatu-
ry do innych dziedzin ludzkiej myśli. Michał Głowiński pisze: 

Takie terminy jak „narracja” czy w  wielu użyciach wobec niej syno-
nimiczne „opowiadanie” od dawna należały jednak do podstawowych 
kategorii poetyki. Kiedy patrzy się na rzecz z  pewnej perspektywy, 
można […] stwierdzić, że ich przeniknięcie do różnych dyscyplin, wraz 
z licznymi elementami teorii, jest wielkim, być może jedynym w swoim 
rodzaju sukcesem nauki o literaturze3.

1 Taka konstatacja padła w czasie obrad towarzyszących 2nd European Narratolo-
gical Network w Kolding w marcu 2011 roku.

2 Jedna z pierwszych diagnoz, zastosowań wyłaniającego się terminu „zwrot nar-
ratywistyczny”: M. Kreiswirth, Tell Me a Story: The Narrativist Turn in the Hu-
man Sciences, w: Constructive Criticism: The Human Sciences in the Age of The-
ory, eds. M. Kreiswirth, T. Carmichael, University of Toronto Press, Toronto 
1995. Por. idem, Narrative Turn in the Humanities, hasło w: Routledge Encyclope-
dia of Narrative Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, Routledge, Lon-
don–New York 2005–2008, s. 377–382.

3 M. Głowiński, Wokół narratologii, w: Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/
obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 5.
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Słowo „narracja” coraz częściej zaczęło pojawiać się w rozma-
itych dyskursach i kontekstach, a jego zakres znaczeniowy uległ wy-
raźnemu poszerzeniu4. Narracja z  reguły jest rozumiana od tego 
czasu nie tylko jako rodzaj struktury tekstów literackich, ale jako 
prymarny akt umysłu, podstawowa strategia myślenia nadająca sens 
naszemu „bezładnemu, nieuformowanemu i aż do przesady nieme-
mu czasowemu doświadczeniu”5, używając określenia Paula Rico-
eura. W 2006 roku Anna Łebkowska stwierdziła, że „wszechobec-
ność narracji stała się faktem”, nazywając narrację „megakategorią” 
i zauważając „bezgraniczność tej kategorii w dyskursie współczesnej 
humanistyki”6. 

Poszerzenie zakresu pojęciowego narracji jest faktem niepod-
ważalnym, jednak trudno ów zakres doprecyzować przy tak ogrom-
nej częstotliwości pojawiania się tego słowa w wielu różnych kon-
tekstach i  ujęciach. Porównanie definicji podawanych w  różnych 
słownikach i encyklopediach (w tym: w słownikach terminów lite-
rackich, językoznawstwa, narratologii i encyklopedii teorii narracji), 
a ponadto tych definicji, które pojawiają się w rozmaitych tekstach 

4 Żeby dać wyobrażenie o  skali tego poszerzenia i  wzrostu, Martin Kreiswirth 
przytacza dane statystyczne na temat częstotliwości pojawiania się słowa „nar-
racja” w elektronicznych bazach abstraktów. I tak na przykład w bazie nauk po-
litycznych (Worldwide Political Science Abstracts database) między 1970 a 1982 
rokiem pojawiło się szesnaście artykułów zawierających słowo „narracja” w ty-
tule, między rokiem 1983 a 1992 – trzydzieści pięć, a między 1993 a 2004 – już 
sto osiemnaście. Podobnie w bazie abstraktów tekstów historycznych (Histori-
cal Abstracts database) można znaleźć osiemdziesiąt dwa artykuły zawierają-
ce słowo „narracja” w tytule z lat 1973–1982, dwieście sześćdziesiąt trzy teksty 
z lat 1983–1992 oraz trzysta pięćdziesiąt cztery z lat 1994–2003. W bazie tekstów 
prawniczych odpowiednio: sześć artykułów w pierwszej dekadzie, osiemdzie-
siąt jeden w drugiej i sto czterdzieści w trzeciej; w bazie nauk medycznych dwa-
dzieścia osiem w pierwszej dekadzie, sto trzydzieści trzy teksty w drugiej i aż 
czterysta dwadzieścia dziewięć artykułów w trzeciej. M. Kreiswirth, Narrative 
Turn in the Humanities.

5 P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 11.

6 A. Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i proble-
my, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 181, 208.
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literatury naukowej narratologii klasycznej i  postklasycznej, tylko 
uwypukla dywersyfikację ujęć. 

Ekspansja kategorii narracji i niejednokrotnie jej nadużywanie 
prowokują pytanie: czy wszystko jest narracją? Odpowiedź jest ra-
czej negatywna. Można zauważyć, że zróżnicowana paleta definicji 
i zastosowań terminu „narracja” ma jednak pewne elementy wspól-
ne. Oto aspekty – „wyciągnięte przed nawias” z rozmaitych ujęć i de-
finicji – które prawdopodobnie najpełniej charakteryzują narrację 
sensu stricto:

1. Narracja przedstawia pewien układ zdarzeń bądź elemen-
tów o czasowej strukturze – fabułę.

Przedstawiany świat w  narracji ma charakter czasowy. Na osi 
syntagmatycznej (czasowej) pojawiają się zdarzenia (bądź elemen-
ty) według zasady następstwa, o której pisał między innymi Tzve-
tan Todorov7.

2. Między przedstawianymi zdarzeniami bądź elementami w nar-
racji istnieją relacje.

Zdarzenia bądź elementy pozostają ze sobą w relacjach, a zatem 
można określić funkcję poszczególnych zdarzeń/elementów wzglę-
dem innych. Szczególnym rodzajem relacji jest związek przyczyno-
wo-skutkowy, według którego zdarzenia/elementy wynikają jedne 
z drugich8. 

7 T. Todorov, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cambridge–New 
York 1990, s. 28–30. Według Todorova narracją rządzą dwie naczelne zasady: 
następstwa i transformacji. Następstwo w narracji nie zawsze oznacza następ-
stwo chronologiczne w ukazywaniu zdarzeń. Zasady następstwa nie należy też 
mylić z relacją przyczynowości-skutkowości.

8 Kwestią dyskusyjną jest, czy związki przyczynowo-skutkowe są zawarte w tek-
ście, czy zostają dokonstruowane przez odbiorcę. Prawdopodobnie muszą zo-
stać „zakodowane” w  tekście, ale po stronie odbiorcy pozostaje duża część 
aktywności, związana przede wszystkim z  „zapełnianiem luk” miejsc niedo-
określonych. Sytuacja różni się w zależności od zastosowanego medium oraz 
od właściwości poszczególnych narracji. W przypadkach, gdy pojawia się py-
tanie i zażarta dyskusja o to, „ile narracji” jest w tekście, a „ile” po stronie od-
biorcy, warto wykorzystać  interpretację narracji Ricoeura w świetle potrójnej 
mimesis.
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3. W  narracji podmiot, postaci, sytuacje bądź wartości ulega-
ją zmianie.

W  narracji istotna jest zasada transformacji9 (o  której pisał 
między innymi Todorov), związana z  jej aspektem procesualnym. 
W ujęciu Byrona Alména, autora książki A Theory of Musical Narra-
tive, nawet jeśli narracja nie przedstawia konkretnych postaci czy sy-
tuacji, to następuje zmiana w prezentowanym układzie jakości bądź 
wartości („przewartościowanie”)10.

4. Narracja jest znaczącą całością mającą przynajmniej po-
czątek, środek i koniec11.

O koncepcji narracji jako całości zawierającej początek–środek– 
–koniec pisali między innymi Étienne Souriau i Algirdas Greimas, 
powołując się na Poetykę Arystotelesa12. 

5. W narracji istnieje „głos” opowiadający bądź prezentujący, 
cechujący się ludzką ekspresją przeżywanego świata.

Ten „głos” może przybrać formę narratora, podmiotu procesów 
mentalnych lub może przemawiać za pośrednictwem postaci13.

9 T. Todorov, op. cit., s. 28–30.
10 B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Indiana University Press, Blooming-

ton–Indianapolis 2008.
11 Metaforyczne ujęcie narracji – czy opowieści – jako całości z ramami począt-

ku i końca znajdujemy w Alicji w Krainie Czarów: „Zacznij od początku – rzekł 
z powagą król – i idź, aż dojdziesz do końca. Wtedy się zatrzymaj” (L. Carroll, 
Alicja w Krainie Czarów). Jednak należy zastrzec, że warunkiem obecności po-
czątku, środka i końca narracji nie jest opowiadanie wydarzeń od początku do 
końca, w kolejności chronologicznej. Nie można mylić narracji z opowiadaną 
historią.

12 A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Libraire Larousse, 
Paris 1966, s. 207–208. 

13 Gerald Prince pisze, że do zaistnienia narracji konieczna jest obecność przy-
najmniej jednego narratora. G. Prince, Dictionary of Narratology, University of 
Nebraska Press, Lincoln–London 2003, s. 58. Niektórzy autorzy (np. Byron Al-
mén) twierdzą, że narrator nie jest konieczny do zaistnienia narracji. Jednak na-
wet w przypadkach, gdzie nie mówi się o narratorze, zakłada się istnienie – cza-
sem ukrytego – podmiotu procesów mentalnych bądź postaci mówiących czy 
też – reprezentowania postaci w sposób ogólny. Edward Cone w wydanej w 1974 
roku pracy The Composer’s Voice po raz pierwszy użył w odniesieniu do muzyki 
określenia „persona” oznaczającego podmiot procesów mentalnych przedstawia-
nych w utworze. W narratologicznych interpretacjach muzycznych identyfikuje 
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Aspekty charakteryzujące narrację są sformułowane w  dość 
ogólny sposób, stanowiąc pewnego rodzaju kompromis między sta-
nowiskami zawężającymi narrację do pełnej, jedynie literackiej re-
prezentacji świata przedstawionego (z pełną semantyką) a tymi, któ-
re za narrację uznają wszelkie formy. Spełnienie wszystkich pięciu 
aspektów wydaje się konieczne dla nazwania danego fenomenu nar-
racją, ale każdy z nich jest skalowalny. Na przykład w ramach pierw-
szego aspektu na najniższym stopniu skali może znajdować się układ 
elementów, obiektów funkcyjno-formalnych, przedstawionych bądź 
rozgrywających się na osi czasowej. Z takim układem możemy mieć 
do czynienia w narracjach muzycznych tak zwanej muzyki absolut-
nej. Na najwyższym stopniu skali w ramach pierwszego aspektu bę-
dzie sytuowała się fabuła literacka bądź filmowa, czyli zawierająca 
konkretne, dookreślone semantycznie zdarzenia i sytuacje. Ta fabu-
ła literacka bądź filmowa jest bardziej narracyjna niż fabuła muzycz-
na. W ramach piątego aspektu na najniższym stopniu skali będzie 
znajdował się domyślny, wirtualny podmiot procesów mentalnych 
(na przykład w narracjach muzycznych), a na najwyższym – narra-
tor opowiadający zdarzenia (na przykład w literaturze). 

Koncepcja „stopni narracyjności”14 została wprowadzona do 
teorii literatury przez Geralda Prince’a i zaadaptowana w teorii mu-
zyki przez Verę Micznik15. Według tej koncepcji narracyjność moż-
na postrzegać jako obszerne spektrum, z którego dany utwór może 

się często aktantów (bądź agensów) – na przykład dwie przeciwstawne siły repre-
zentowane przez muzyczne tematy bądź grupy instrumentów. Ponadto stosowane 
w narratologii muzycznej pojęcia modalności czy muzycznych gestów wskazują 
na obecność podmiotu. Jeśli narrator jest nadawcą wypowiedzi, osobą opowia-
dającą, stanowiącą ośrodek sytuacji narracyjnej (por. J. Sławiński, Narrator, hasło  
w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Oko-
pień-Sławińska, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1976), to można byłoby 
uznać, że koncepcja narratora obejmuje wszystkie wymienione tu przypadki – 
w szerokim ujęciu.

14 G. Prince, Narratology: The Form and Functioning of Narrative, Mouton, Berlin 
1982, s. 145.

15 V. Micznik, Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven 
and Mahler, „Journal of the Royal Music Association” 2001, No. 126, s. 194–249.
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przejąć więcej lub mniej, a nie wyłącznie jako jakość, którą może on 
mieć lub nie (na zasadzie albo/albo). Jak twierdzi Werner Wolf:

Narracyjność jest […] postrzegana jako wielopoziomowa jakość, któ-
rej składowe […] i cechy charakterystyczne mogą być najlepiej ilustro-
wane przez opowieści werbalne (czy to oparte na faktach, czy na fikcji) 
jako narracje prototypowe. Ale narracyjność oczywiście w żadnym ra-
zie nie ogranicza się do takich opowieści16.

Analizując zastosowanie terminu „narracja” w rozmaitych tekstach, 
można zauważyć dwie podstawowe dyskrepancje. Pierwsza dotyczy 
traktowania narracji bądź jako fenomenu literackiego, który ewen-
tualnie może być przejmowany przez inne media, bądź jako feno-
menu przedmedialnego, który w różnych mediach może być realizo-
wany różnymi środkami. Druga wiąże się z utożsamianiem narracji 
z epiką lub postrzeganiem jej jako szerszej kategorii obejmującej za-
równo epikę, jak i dramat. 

Jeśli chodzi o tę pierwszą dyskrepancję, dwa różne sposoby my-
ślenia o narracji – jako fenomenie literackim lub przedmedialnym – 
w odniesieniu do muzyki Byron Almén nazywa odpowiednio „mo-
delem potomka” (descendant model) oraz „modelem rodzeństwa” 
(sibling model)17. W „modelu potomka” narrację muzyczną postrze-
ga się jako pochodną literackiej, a w „modelu rodzeństwa” narracja 
literacka i muzyczna są traktowane równorzędnie. Nawet jeśli narra-
cje literackie nie stanowią prototypowych (w „modelu rodzeństwa”), 
to mogą one być punktem odniesienia do badania innych narracji 
(w tym – muzycznych). To właśnie w teorii literatury narracja zosta-
ła skonceptualizowana, zanim utwory innych mediów zaczęto po-
strzegać przez jej pryzmat. W  związku z  tym narzędzia badawcze 

16 „Narrativity is […] considered to be a gradable quality whose constituents […] 
and characteristic features can be best illustrated with verbal stories (be they 
factual or fictional) as prototypical narratives. But narrativity is, of course, by no 
means restricted to such stories”. W. Wolf, Music and Narrative, hasło w: Rout-
ledge Encyclopedia of Narrative Theory, s. 324.

17 B. Almén, op. cit., s. 13.
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wykształcone w teorii literatury są stosowane w odniesieniu do in-
nych dziedzin. 

W kontekście drugiej dyskrepancji warto streścić w tym miejscu 
poglądy Karola Bergera, który w artykule Narracja i liryka przekony-
wająco porządkuje – na podstawie szerokiej literatury – pewne zwią-
zane z  narracją pojęcia. Autor pisze: „[…] proponuję rozumienie 
»narracyjności« i  »liryczności« jako dwóch najogólniejszych i naj-
bardziej podstawowych form, jakie mogą posiadać dzieła sztuki”18. 
Nawiązuje do Gérarda Genette’a, który „z wzorową jasnością prze-
śledził sposoby, w jakie składowe modalne i rodzajowe są splecione 
i pogmatwane w historii obu terminów”19. Wyjaśnia za Genette’em, 
że od starożytności na klasyfikację dotyczącą sposobu wypowiedzi 
(diegesis i mimesis od Platona) nałożyła się klasyfikacja gatunkowa 
(od Arystotelesa). Podstawowa klasyfikacja tekstów poetyckich Pla-
tona odpowiada na pytanie „jak” coś jest przedstawiane. Diegesis to 
narracyjny sposób wypowiedzi, w którym mówi opowiadający – nar-
rator, natomiast mimesis to dramatyczny sposób wypowiedzi, w któ-
rym mówią przedstawione postaci. Nałożone na tę klasyfikację ga-
tunki Arystotelesowskie zasadniczo opierają się na odpowiedzi na 
pytanie „co” jest opowiadane, a zatem na przedmiocie i treści, a nie 
na sposobie przedstawiania, choć, jak relacjonuje Berger, gatunki te 
łączą w sobie kategorie tematyczne (to znaczy powiązane z treścią) 
i modalne20. Autor pisze dalej:

 
Dopiero od początku XVII w. można zaobserwować w  teorii poety-
ki systematyczne usiłowania, by obok kategorii narracyjności i drama-
tyczności znaleźć miejsce dla trzeciej sfery – liryki. Od czasów niemiec-
kiego romantyzmu do dzisiaj teoria literatury jest zdominowana przez 
triadę: epika, liryka i dramat. Triada w sposób nieunikniony prowadzi 
do kombinacji kategorii tematycznych z modalnymi i w praktyce za-
chęca do ich stałego mieszania. Modalność narracyjna i dramatyczna 

18 K. Berger, Narracja i liryka, w: Interdisciplinary Studies in Musicology, eds. J. Stę-
szewski, M. Jabłoński, ars nova, Poznań 1993, s. 42. Tekst został również włączo-
ny do książki: K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, tłum. A. Tenczyńska, sło-
wo/obraz terytoria, Gdańsk 2008.

19 Idem, Narracja i liryka, s. 42.
20 Idem, Potęga smaku, s. 380–381. 
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są sposobami przedstawiania ludzkiego działania, podczas gdy w  li-
rycznej przedstawia się stany umysłu, uczuć, sytuacje. Zatem różni-
ca między modalnością narracyjną i dramatyczną polega na sposobie 
przedstawienia, podczas gdy obydwie różni od liryki przedstawiany 
przedmiot21.

Berger proponuje klasyfikację opartą na diadzie: 
1. Klasa narracyjna zawierająca i  epikę, i  dramat. Charakte-

ryzuje ją to, że przedstawia ona pewne zjawisko o strukturze czaso-
wej – układ zdarzeń. W związku z tym w formie narracji istotne jest 
następstwo jej części w  określonym porządku, które podlega rela-
cjom przyczyny i skutku. Różnica między epiką i dramatem polega 
na sposobie przedstawienia.

2. Klasa liryczna przedstawiająca uczucia lub stany. Jest zatem 
formą aczasową – to znaczy czas nie odgrywa istotnej roli w jej kon-
stytuowaniu. Częściami tej formy – niezależnie od tego, czy wystę-
pują jednocześnie, czy sukcesywnie – rządzą stosunki implikacji.

Według Bergera 

rozróżnienie: narracyjne – liryczne wcale nie jest tożsame z rozróżnie-
niem pomiędzy dziełami sztuki, które rozgrywają się w czasie (literatura 
i muzyka) i tymi, które się nie zmieniają (np. malarstwo czy budownic-
two); nie jest to więc rozróżnienie na sztuki tzw. czasowe i przestrzenne. 
Nie chodzi bowiem o doświadczenie sztuki, które ma zawsze charakter 
czasowy, czego szczegółowo dowiódł Dewey. […] W grę wchodzą tutaj 
takie pojęcia, jak struktura świata (czasowa lub aczasowa), powołanego 
do życia w dziele22.

Być może sposób myślenia Bergera o diadzie dałoby się ująć w kwa-
drat semiotyczny.

21  Idem, Narracja i liryka, s. 44.
22  Ibidem, s. 48.
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Schemat 1. Kwadrat semiotyczny ukazujący relację między narracją a liryką

Można powiedzieć, że obecność procesów bądź układów zdarzeń na 
osi czasowej implikuje ukonstytuowanie narracji, a obecność stanów 
lub momentów „wyjętych z czasu” implikuje ukonstytuowanie liryki. 

Berger dalej wyjaśnia, że rozróżnienie na te dwie klasy znajdu-
jemy w sztuce różnych mediów. Narracyjna bądź liryczna może być 
nie tylko literatura, ale także na przykład malarstwo (narracyjne: 
przedstawiające na przykład ludzkie działania, liryczne: przedsta-
wiające stany) oraz muzyka. Narracja będzie dotyczyła tych utwo-
rów muzycznych, w  których następstwo faz utworu i  logika przy-
czynowa między nimi ma zasadnicze znaczenie. Natomiast „liryka 
muzyczna”, pisze Berger, „powoduje się paradoksalną – i nigdy cał-
kowicie niedającą się zneutralizować – ambicją neutralizacji czasu, 
uczynienia z niego kategorii nierelewantnej”23. Badacz zaznacza, że, 
jeśli chodzi o muzykę, podział ten jest bardziej względny niż abso-
lutny. Liryczny utwór muzyczny nie może być całkowicie aczasowy, 
narracyjny zawiera z kolei zazwyczaj momenty liryczne. 

Muzyczna forma narracyjna według Bergera implikuje aktyw-
no-syntetyczne słuchanie, w  przeciwieństwie do formy lirycznej, 
która zachęca raczej do słuchania biernego, ewokując określony na-
strój. Autor – powołując się na esej Heinricha Besselera o słyszeniu 
muzycznym w czasach nowożytnych – wskazuje na moment w hi-
storii muzyki, w którym aktywno-syntetyczne słuchanie osiągnęło 
punkt kulminacyjny: pod koniec XVIII wieku, czyli w czasach Hoch-
klassik. To właśnie wtedy muzyczny temat – jednostka powracająca 

23 Ibidem, s. 55.

NARRACJA LIRYKA

CZASOWOŚĆ ACZASOWOŚĆ
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w toku utworu, poddawana przekształceniom – nabrał cech indywi-
dualnych, osobistych, był oryginalny, wyrażał niepowtarzalną oso-
bowość konkretnego twórcy. Dzieło muzyczne zintegrowane dzięki 
głównemu tematowi zachowującemu tożsamość w  trakcie wszyst-
kich jego przemian pojmowano jako wyraz trwałego, indywidual-
nego „charakteru” moralnego. Podczas słuchania takiej kompozy-
cji (na przykład Josepha Haydna, Wolfganga Amadeusa Mozarta czy 
Ludwiga van Beethovena) syntetyzuje się kolejne fazy, tak że jawi się 
ona jako zintegrowana całość, w której coś „się zdarzyło”. 

Muzyką narracyjną, według klasyfikacji Bergera, nie będzie na-
tomiast kompozycja ewokująca stan lub moment, jak na przykład 
w  muzycznym impresjonizmie Claude’a  Debussy’ego czy w  muzy-
ce minimalnej bądź w takich utworach jak Momentform Karlheinza 
Stockhausena czy Dream House La Monte Younga (ten ostatni utwór 
w założeniu był instalacją światła i dźwięku odgrywaną dwadzieścia 
cztery godziny na dobę, bez początku i bez końca).

Takie ujęcie narracji, jako szerszej kategorii włączającej zarów-
no epikę, jak i dramat, odbierałoby zasadność argumentom niektó-
rych autorów, że muzyka nie może być narracją, ponieważ bardziej 
niż do niej jest podobna do dramatu24. Najwyraźniej utożsamiają oni 
narrację z epiką.

Przedstawiony wyżej sposób rozumienia narracji pozwala dostrzec 
dwie modalności na poziomie narracyjnego „jak”, dwa zasadnicze 
sposoby przedstawiania zdarzeń w  narracji. W  narratologii znala-
zło to odzwierciedlenie w dychotomii: narracyjne mimesis – narracyjne 
diegesis – innymi słowy, narracja mimetyczna i narracja diegetycz-
na25. Narracja mimetyczna to bezpośrednie przedstawianie, ukazy-
wanie zdarzeń (jak w dramacie), a diegetyczna to niebezpośrednie 

24 Na przykład F. Everett Maus, Music as Drama, „Music Theory Spectrum” 1988, 
No. 10, s. 56–73.

25 Por. D. Shen, Diegesis oraz J.-M. Schaeffer, I. Vultur, Mimesis, hasła w: Routledge 
Encyclopedia of Narrative Theory, s. 107–108, 309–310; G. Prince, Dictionary of 
Narratology. Terminy mimesis i diegesis mają także inne znaczenia i zastosowa-
nia. Jak wiadomo, mimesis odnosi się ogólnie do naśladowania rzeczywistości 
w sztuce. Diegesis może zaś dotyczyć też fikcyjnego świata, w którym pojawiają 
się opowiadane zdarzenia i sytuacje.
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opowiadanie, relacjonowanie zdarzeń (jak w  epice). W  literaturze 
z reguły w narracji mimetycznej przemawiają postaci, a w narracji 
diegetycznej opowiada narrator. 

W prezentowanej książce narracja jest traktowana jako szersza 
kategoria (obejmująca epikę i dramat) oraz jako fenomen przedme-
dialny, zgodnie z ujęciami Bergera, Alména i Micznik26. 

Przy takim założeniu utwory muzyczne zainspirowane drama-
tem Szekspira w dalszej części książki nie będą traktowane wyłącz-
nie jako nośniki narracji literackiej na temat Romea i Julii. Elemen-
ty narracyjne tych utworów będą odczytywane również ze struktur 
muzycznych na bardziej abstrakcyjnym poziomie. Zarazem ro-
zumienie narracji jako szerszej kategorii pozwoli na zbadanie, czy 
w muzyce, podobnie jak w literaturze, można dostrzec zarówno nar-
rację mimetyczną, jak i diegetyczną.

Narracja a mit

Pojęcia narracji i mitu są silnie ze sobą związane. U podstaw kon-
struowania narracji stoi myślenie mityczne, archetypowe. Etymolo-
gia pojęcia „mit” jest związana z greckim słowem mythos, oznacza-
jącym właśnie opowiadanie, opowieść27. Algirdas J. Greimas pisze 
nawet, że „mity są to opowiadania”28. Mity w swojej pierwotnej po-
staci były związane z epiką. Początkowo – w kulturach oralnych – 
opowiadali je nestorzy społeczności, otoczeni przez grono słuchaczy. 
Ta sytuacja narracyjna w niektórych społeczeństwach pierwotnych 

26 V. Micznik, op. cit.
27 Arystoteles w Poetyce w odniesieniu do tragedii terminem mythos określa argu-

ment, intrygę tragedii, „uporządkowany układ zdarzeń”, bliski właśnie „fabule”. 
To znaczenie mythos weszło do narratologii, podczas gdy szerokie dziś ujęcie 
terminu „mit” oddzieliło się od greckiego źródłosłowu. Por. G. Prince, Dictio-
nary of Narratology, terminy myth i mythos. W takim też znaczeniu używa po-
jęcia mythos Paul Ricoeur w Czasie i opowieści, rozdzielając pojęcia „mit” (my-
the) i mythos.

28 A. J. Greimas, Modelli semiologici, Argalìa, Urbino 1967, s. 32, cyt. za: H. Wein-
rich, Struktury narracyjne mitu, tłum. M. Dramińska-Joczowa, w: Narratologia, 
red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004, s. 179.
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wiązała się z rytuałem. Narracja mityczna miała zatem status szcze-
gólny, jako nierzadko zarezerwowana na czas święty. Mity następnie 
zapisywano właśnie w formie epickiej. Gdy przeniknęły do tragedii 
antycznej, stanowiły jej korpus treściowy, argument, intrygę – to, co 
Arystoteles określił w Poetyce jako mythos. W tym ujęciu mythos to 
uporządkowany układ zdarzeń. W dalszych dziejach omawiane po-
jęcie – jako to, co fikcyjne, wyimaginowane czy (u  Carla Gustava 
Junga) irracjonalne, zostało przeciwstawione logosowi – temu, co re-
alne, faktyczne, racjonalne. 

Atrybutem narracji mitu jest umieszczenie opowiadanej histo-
rii w „zamierzchłej przeszłości”. Ów dystans czasowy odgraniczają-
cy opowiadaną historię od empirycznej teraźniejszości równocześ-
nie przenosi nas w czas odmienny jakościowo29. Jak pisze literacko 
Thomas Mann w przedmowie do Czarodziejskiej góry, narracja zy-
skuje na tym dystansie czasowym: 

Historia Hansa Castorpa jest już bardzo dawna, jest już, można powie-
dzieć, pokryta szlachetną patyną czasu, a przeto niewątpliwie powin-
na być ujęta w formę czasową zamierzchłej przeszłości. Nie wyrządzi 
to szkody niniejszemu opowiadaniu, wręcz przeciwnie, przyniesie mu 
korzyść, bo każda historia musi być miniona i im bardziej jest miniona, 
tym lepiej, rzec można, dla samej historii jako takiej i dla opowiadają-
cego, którego tajemny szept wyczarowuje to, co przeminęło30.

Harald Weinrich zauważa, że mit – już od Platona – jest nośnikiem 
wzniosłych idei wyrażonych w  tekście o charakterze narracyjnym:

 
Mit określają zarówno treść (bardzo ważne znaczenie, wielki wymiar), 
jak i forma (styl narracyjny) […]. Mowa mitu, tak jak każda wypowiedź 
językowa, podlega przekładowi na inny kod. Mit narracyjny, na przy-
kład, można przedstawić w formie dramatycznej. […] Różne rodzaje 

29 Por. E. Tarasti, Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth 
in Music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky, Mouton Publish-
ers, The Hague 1979, s. 24. Tarasti odnosi się do Ernsta Cassirera, który pi-
sze o  szczególnym czasie mitycznym i  granicy oddzielającej ów czas od em-
pirycznej teraźniejszości, a  także o  mitycznej świadomości związanej często 
z „bezczasowością”.

30 T. Mann, Czarodziejska góra, tłum. J. Kramsztyk, Czytelnik, Warszawa 1972.
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sztuki można zatem uważać za różne kody mitu, podczas gdy kod nar-
racyjny służy za podstawę oraz układ odniesienia. Najstarsze ze zna-
nych nam mitów, jak również mity egzotyczne, których zapis zawdzię-
czamy etnologom, są narracjami31.

Ten sam mit może być opowiedziany przez narrację literacką, fil-
mową czy muzyczną, ulegając transpozycjom intersemiotycznym 
czy też transmutacji32. Claude Brémond w narracji wyróżnia plany 
raconté („opowiadane”) i racontant („opowiadające”), w nawiązaniu 
do opozycji Ferdinanda de Saussure’a signifié („znaczone”) – signi-
fiant („znaczące”). Można powiedzieć, że to raconté mitu jest prze-
noszone do różnych mediów i gatunków. Brémond pisze: „[…] opo-
wieść […] jest niezależna od technik, które ją przekazują. Może być 
transponowana z jednego do innego medium bez utracenia swoich 
jakości konstytutywnych”33. Jednak równocześnie autor zauważa, że 
„znaczący element narracji [racontant] staje się znaczonym techni-
ki, przez którą jest podejmowany”34. 

Powtarzalność opowieści jest jedną z  cech dystynktywnych 
mitu. Jak podaje Steven F. Walker w definicji mitu przedstawionej 
w Encyklopedii teorii narracji: 

Mit jest narracją z elementami nadprzyrodzonymi, która jest opowiada-
na wciąż na nowo z wariacjami. Ma wyjątkowo silny potencjał znacze-
niowy oraz wyjątkowo silny potencjał oddziaływania emocjonalnego35.

31 H. Weinrich, op. cit., s. 179.
32 Według Romana Jakobsona transmutacja to szczególny rodzaj przekładu – 

przekład tego samego tekstu na inny system znaków. Por. R. Jakobson, O języko-
znawczych aspektach przekładu, tłum. L. Pszczołowska, K. Pisarkowa, w: idem, 
W poszukiwaniu istoty języka, t. 1, PIW, Warszawa 1989, s. 372–382. 

33  „La récit […], une histoire […]. La structure de celle-ici est indépendante des 
techniques qui la prennent en charge. Elle ce laisse transposer de l’une á l’autre 
sans rien perdre de ses propriétés essentialles”. C. Brémond, Le message narratif, 
„Communications” 1964, no 4, s. 4. 

34 „Les elements signifiants du récit (les racontants) deviennent les signifiéds de 
la technique qui les prend en charge”. C. Brémond, Logique du récit, Édition du 
Seuil, Paris 1973, s. 46. 

35 „Myth is a  narrative with supernatural element, that has been told over and 
over again with variations. It has an unusually strong potential for meaning and 
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Trzeba zaznaczyć, że koncepcji mitu w antropologii kulturowej 
jest wiele, rozpatruje się go bowiem z rozmaitych perspektyw. Leszek 
Polony zauważa, że dają się one sprowadzić do trzech grup36:

1. ujęcia funkcjonalistyczne,
2. ujęcia fenomenologiczno-hermeneutyczne,
3. ujęcia strukturalistyczne.
Według Polonego ujęcia funkcjonalistyczne 

przedstawiają najszerszą gamę stanowisk w zależności od czynników 
uznanych za genetycznie czy funkcjonalnie pierwotne w stosunku do 
literalnej, „powierzchniowej” warstwy mitu; czynników, takich jak po-
trzeby psychiczne czy mentalne, biologiczne, a  także pragmatyczne, 
społeczne, ekonomiczne37.

W pierwszych znaczących nowożytnych teoriach mitu z XIX wie-
ku (Edward Burnett Tylor, James George Frazer) był on uznawany 
za prymitywny odpowiednik nauki, narzędzie do wyjaśniania świa-
ta i zdarzeń, umożliwiające kontrolę nad nimi. Według tych teorii 
nauka wyparła mit. To podejście zmieniło się w teoriach XX-wiecz-
nych podkreślających rozłączne funkcje nauki i  mitu – na przy-
kład według Bronisława Malinowskiego nauka służy do wyjaśniania 
i kontrolowania świata fizycznego, podczas gdy mit ma służyć pogo-
dzeniu się z tymi aspektami świata i życia, które nie mogą być kon-
trolowane38. Zatem, jak uważa Malinowski, mit wyjaśnia i uzasadnia 
(wierzenia, dążenia moralne, zasady społeczne, obyczaje i  prawa), 
jednak wyjaśnienie mityczne to środek do celu, jakim jest zakorze-
nienie w  świecie i  stoickie zaakceptowanie tego, czego nie można 
zmienić. Postępujące przesunięcia w  teorii mitu – od pierwszych 
jego koncepcji jako „prymitywnej nauki” – Robert A. Segal skonklu-

unusually strong potential for emotional impact”. S. F. Walker, Myth: Thematic 
Approaches, hasło w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, s. 239–330.

36 L. Polony, Symbol i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2011, s. 25–30. Syste-
matyzacja za autorem, jej rozwinięcie podaję na podstawie różnych źródeł po-
danych w bibliografii. 

37 Ibidem, s. 28.
38 Por. R. A. Segal, Myth: Theoretical Approaches, hasło w: Routledge Encyclopedia 

of Narrative Theory, s. 330–335.
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dował następująco: „[…] najbardziej radykalna była postmoderni-
styczna transformacja wyjaśniania w zwykłą opowieść”39.

W  ujęciu Ernsta Cassirera źródłem mitu są duchowe dążenia 
człowieka, „potrzeba wyrażania rozumianego jako formowanie i po-
rządkowanie chaosu emocji i  wrażeń zmysłowych, właściwego ję-
zykowi i świadomości rozsądkowej obiektywizującego przedstawia-
nia świata, nadawania znaczenia i sensu rzeczywistości”40 – referuje 
Leszek Polony. Znamienne, że od czasu zwrotu narratywistyczne-
go pojęcie narracji ma podobny status. Cassirer mit definiuje nie 
przez pryzmat przedmiotu czy jakiejś obiektywnej jakości, lecz przez 
szczególnego rodzaju mityczno-religijny stosunek do przedmiotu 
(Bezogenheit), rodzaj świadomości, z  dość abstrakcyjnym ujęciem 
czasu, przestrzeni i miar liczbowych41. Jak pisał Eero Tarasti w 1979 
roku, „współczesne semiotyczne ujęcia zasadniczo zgadzają się co do 
tego, że mit jest manifestacją szczególnego rodzaju świadomości”42. 

Według Leszka Kołakowskiego mityczna organizacja świata, de-
finiowana przez niego jako „reguły rozumienia realności empirycz-
nych jako sensownych”, jest w kulturze stale obecna43. Potrzeba mitu 
czy też spojrzenia na rzeczywistość przez jego pryzmat według tego 
autora wynika z pragnienia unieruchomienia czasu fizycznego przez 
nałożenie nań mitycznej formy czasu, to jest takiej, która pozwala 
w przepływie rzeczy dopatrywać się nie tylko przemiany, lecz kumu-
lacji, albo pozwala wierzyć, że to, co minione, przechowuje się – co 
do wartości – w tym, co trwa; że fakty nie są tylko faktami, lecz ce-
giełkami świata wartości, które można ocalić bez względu na nieod-
wracalność zdarzeń44.

Ten właśnie motyw, jak twierdzi Kołakowski, przejawia się w trzech 
potrzebach człowieka: 1) w potrzebie przeżywania świata jako sen-

39 „Most radical has been the postmodern transformation of explanation into 
mere story”. Ibidem.

40 L. Polony, op. cit., s. 29.
41 Por. E. Tarasti, op. cit., s. 24–26.
42 „The modern semiotic approach agrees in principle with the view that myth is 

a manifestation of a special kind of consciousness”. Ibidem, s. 26.
43 L. Kołakowski, Obecność mitu, Instytut Literacki, Paryż 1972, s. 12.
44 Ibidem, s. 14.
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sownego; 2) w potrzebie wiary w trwałość wartości ludzkich; 3) w pra-
gnieniu widoku świata jako ciągłego45.

Zgodnie z psychoanalitycznymi ujęciami mitu jego funkcją jest 
wyrazić to, co nieświadome. Mit zostaje tu potraktowany jako pro-
jekcja nieświadomości na świat zewnętrzny i wymaga rozwikłania, 
aby dotrzeć do niewyrażalnej w  inny sposób prawdy o  człowieku. 
U Sigmunda Freuda owo „nieświadome” to represjonowane popędy 
człowieka (libido i popęd śmierci), a u Carla Gustava Junga uniwer-
salne dla całej ludzkości archetypy. U Freuda mit służy rozładowa-
niu, uwolnieniu napięć, ale w zawoalowanej, symbolicznej formie, 
tak że ani twórca, ani odbiorca mitu nie kontaktują się bezpośred-
nio z tym znaczeniem. Dla Junga mit umożliwia spotkanie zbioro-
wej nieświadomości i kompensuje ograniczone przesądy kulturowe, 
w rezultacie pomagając we wzroście człowieka, jego samorealizacji. 

Jungowsko „zorientowany” teoretyk Joseph Campbell uznaje, że 
mit przewraca pewien zastany, symboliczny porządek, dzięki czemu 
ludzie mogą żyć głębiej i bardziej kreatywnie46. Tymczasem Roland 
Barthes w Mythologies podkreśla ideologiczną funkcję mitu jako na-
rzędzia wzmacniającego symboliczny porządek i społeczne konwen-
cje. Steven F. Walker – autor hasła Myth: Thematic Approaches w En-
cyklopedii teorii narracji – uważa, że ten sam mit może równocześnie 
spełniać obie te, wydawałoby się, sprzeczne przesłanki47.

W ujęciach fenomenologiczno-hermeneutycznych, jak pi-
sze Polony, „celem analizy jest ujawnienie treści, głębokiego zna-
czenia mitu”, który jawi się „jako swoista, metaforyczno-symbolicz-
na mediacja między indywidualną egzystencją ludzką wraz z całym 
światem jej doświadczenia i wyobraźni, a  sferą transcendencji: sa-
crum, kosmosem, wiecznością”48. Głównymi przedstawicielami tej 
grupy ujęć są – jak twierdzi autor – Mircea Eliade i Paul Ricoeur. 
Wydaje się, że do tego nurtu można włączyć również Rudolfa Bult-
manna i Hansa Jonasa. 

45 Ibidem, s. 12–13.
46 Por. S. F. Walker, op. cit.
47 Ibidem.
48 L. Polony, op. cit., s. 27.
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Według Eliadego mit opowiada o  wydarzeniach, które zaszły 
in principio, to znaczy „u początków”, „w chwili pierwotnej i poza-
czasowej, w czasie świętym”49. Mit opisuje momenty „wkroczenia 
sacrum w  świat”, objawia tajemnicę50, wprowadza nas w  inny wy-
miar czasowy – święty, źródłowy. To wyrwanie się z  codzienności 
do innego świata i  czasu jest możliwe nie tylko przez mity pierw-
szych społeczeństw czy mity starożytne, ale również przez współ-
czesne powieści, przedstawienia teatralne czy filmy. „Będąc »zagu-
bionym« w książce, sztuce lub filmie, człowiek zapomina, gdzie jest 
i wyobraża sobie siebie samego w scenerii dzieła, a zatem spotyka 
współczesnych bogów”51 – pisze Robert A. Segal w odniesieniu do 
teorii Eliadego. Dyskrepancja między strukturą czasu przedstawia-
nego – opowiadanego – a strukturą czasu dzieła według niektórych 
teoretyków narracji wzmacnia stopień narracyjności. 

Ricoeur postrzega mit jako „symbol rozwinięty w postaci opo-
wieści”52, a – jak wiadomo – według tego filozofa „symbol daje do 
myślenia”. Mit zatem objawia pewną prawdę, odsłania inną rzeczy-
wistość.

W ujęciach strukturalistycznych mitu, wywodzących się 
z teorii Ferdinanda de Saussure’a i Romana Jakobsona, „celem po-
stępowania naukowego jest rozszyfrowanie ukrytej struktury mitu, 
odsyłającej do uniwersalnej logiki przyrody i świata ludzkiego, natu-
ry i kultury”53. 

Głównym przedstawicielem tego nurtu jest Claude Lévi-Strauss, 
którego dokonania stanowią ogniwo łączące teorię mitu z narodzi-
nami dyscypliny zwanej narratologią. Teoretyk ten poszukiwał pew-

49 M. Eliade, Obrazy i symbole. Szkice o symbolice magiczno-religijnej, tłum. M. i P. Ro-
dakowie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009, s. 73.

50 Idem, Czas święty i  mity, tłum. A. Tatarkiewicz, w: Antropologia kultury, 
red. A. Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, 
s. 96.

51 „When »lost« in a book, play, or movie, one forgets where one is and imagines 
oneself in the setting of the work, thereby encountering modern gods”. R. A. Se-
gal, op. cit.

52 P. Ricoeur, Symbolika zła, tłum. S. Cichowicz, M. Ochab, Instytut Wydawniczy 
PAX, Warszawa 1986, s. 21. 

53 L. Polony, op. cit., s. 25–26.
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nych uniwersalnych właściwości struktur opowieści mitycznych, 
jak to określił – inwariantów w zmienności54. Kierował się przy tym 
głównie paradygmatycznym, a  nie syntagmatycznym aspektem 
narracji. 

Przekładalność narracji mitu na różne media i  gatunki, jak 
wspominano wcześniej, znajduje również uzasadnienie w następu-
jącym stwierdzeniu Lévi-Straussa: „[…] mit zachowuje wartość mitu 
nawet w najgorszym tłumaczeniu”, gdyż „substancja mitu nie tkwi 
ani w stylu, ani w sposobie narracji, ani w składni, lecz w historii, 
którą się tam opowiada”55. 

Wyróżniając elementarne jednostki mitu – pewne pojedyncze 
zdarzenia nazwane „mitemami” – i porównując ich układy oraz rela-
cje w różnych mitach, uznał, że „na pozór arbitralne mity powtarza-
ją się z tymi samymi cechami, często również z tymi samymi szcze-
gółami, na bardzo różnych obszarach”56. Stwierdził, że w strukturach 
mitów relacje opozycji zyskują status szczególny; to właśnie one 
stają się „generatorem” narracji, a  „celem mitu jest dostarczenie 
logicznego modelu rozwiązywania sprzeczności”57. Zauważył za-
razem: „[…] jest to zadaniem niewykonalnym, jeśli sprzeczność 
jest rzeczywista”, ale przez powtarzalność pewnych struktur z wa-
riantami, na różnych warstwach mitu narracja rozwija się „spiral-
nie aż do chwili wyczerpania intelektualnego impulsu, który dał mu 
początek”58. Lévi-Strauss strukturę kanoniczną mitu wpisał we wzór  
Fx(a):Fy(b)  (Fx):Fa-1(y)59, w  którym istotne są człony przeciw-
stawne oraz funkcje między nimi, a także inwersja członów i relacji, 
zastąpienie jednego członu drugim członem, korelacja. 

54 Por. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2007, s. 282.

55 C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna (1958), tłum. K. Pomian, Wydawnic-
two Aletheia, Warszawa 2009, s. 211.

56 Ibidem, s. 209.
57 Ibidem, s. 231.
58 Ibidem.
59 Ibidem, s. 230.
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Zdaniem antropologa ogólne struktury o  charakterze języko-
wym są uniwersalne, a zatem mówią wiele o prawach umysłu ludz-
kiego i podstawowych operacji logicznych człowieka. 

Ta ledwie zarysowana panorama ujęć mitu w antropologii kultu-
ry ukazuje szereg motywacji człowieka do tworzenia opowieści mi-
tycznych. Mity mają bardzo silny potencjał transpozycji intersemio-
tycznych – między mediami i gatunkami. Zatem wydaje się, że nie 
ma lepszego punktu wyjścia do badania muzyki przez pryzmat nar-
racji, jak przyjrzeć się konkretnemu mitowi, podejmowanemu przez 
wielu różnych kompozytorów w różnym czasie. Silny związek mitu 
i narracji prowadzi nas do podstawowej perspektywy badawczej tej 
książki – do narratologii. 





rozdział 2
Narratologia jako perspektywa badawcza

Narratologia – nauka o narracji – narodziła się jako odrębny nurt 
badań w latach 60. XX wieku. Przeszła przez ten czas silne przeobra-
żenie, a ostatnio dynamika jej rozwoju jest wprost niewyobrażalna. 
Márta Grabócz – w nawiązaniu do zmieniającej się sytuacji w narra-
tologii (od lat 90., kiedy rozpoczęła własne studia nad tą dyscypliną) – 
pisała w 2008 roku: 

Dziś […] napotykam problem – lub może raczej wyjątkową szansę – 
którą wnoszą badania nad narracją: a  mianowicie, eksplozję, rozbły-
skujący renesans teorii i analizy narracji1. 

Rzeczywiście w  ostatnich latach mamy do czynienia z  „eksplozją” 
globalnego zainteresowania narratologią, które przejawia się mię-
dzy innymi w intensywnym zrzeszaniu badaczy narracji z różnych 
dziedzin w  postaci międzynarodowych, interdyscyplinarnych to-
warzystw bądź sieci narratologicznych2. Od 2003 roku wydawnic-

1 „Today […] I find myself confronted with the problem – or rather exceptional 
opportunity – that narrative studies encounters: namely an explosion, a light-
ning renaissance of narrative theory and analysis”. M. Grabócz, Classical Nar-
ratology and Narrative Analyses in Music, w: A Sounding of Signs. Modalities and 
Moments in Music, Culture, and Philosophy. Essays in Honor of Eero Tarasti on 
his 60th Anniversary, eds. R. S. Hatten et al., International Semiotics at Imatra 
(ISI), Semiotic Society of Finland, Imatra 2008, s. 19, wyróżnienie – M. P. (seria: 
„Acta Semiotica Fennica”, 30).

2 Z ważniejszych tego rodzaju organizacji należy wymienić: European Narrato-
logical Network (powstała w 2009 roku), The Interdisciplinary Center for Nar-
ratology przy Uniwersytecie w Hamburgu (2004), Nordic Network of Narrative 
Studies (2007) i The International Society for the Study of Narrative (1984). Sku-
piają one między innymi teoretyków literatury i sztuki, filozofów, historyków, 
socjologów, a nawet lekarzy czy badaczy marketingu. European Narratological 
Network od 2009 roku w cyklu dwuletnim organizuje duże międzynarodowe, 
interdyscyplinarne konferencje narratologiczne.
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two Walter de Gruyter publikuje serię „Narratologia: Contributions 
to Narrative Theory” (jak dotąd ukazało się już pięćdziesiąt pięć to-
mów). Ze względu na konieczność uzgodnienia i zdefiniowania sze-
regu pojęć związanych z teorią narracji zaczęły ukazywać się tema-
tyczne publikacje słownikowe i  encyklopedyczne: po istniejącym 
od 1987 roku (a następnie wznawianym kilkakrotnie) Dictionary of 
Narratology3 Geralda Prince’a, w  2005 roku została wydana Rout- 
ledge Encyclopedia of Narrative Theory4, a w 2009 roku wspomniane 
wydawnictwo de Gruyter opublikowało Handbook of Narratology5. Ta 
ostatnia książka pojawiła się także w internecie w znacznie rozsze-
rzonej wersji jako Living Handbook of Narratology, stanowiąc stale 
aktualizowane, rozległe, żywe forum wymiany myśli dla narratolo-
gów6. W teorii muzyki w ostatniej dekadzie pojawiły się dwie pierw-
sze prace monograficzne poświęcone problematyce narracji mu-
zycznej7. 

Termin „narratologia” jest już w niezwykły sposób rozwarstwio-
ny. Wielość różnych ujęć narracji, różnych narratologii, nieustanne 
ewoluowanie pojęć i niekoherencja – to wszystko sprawia, że mamy 
do czynienia z dziedziną zagadkową i wciąż mało uchwytną. Zda-
niem Anny Łebkowskiej „nie sposób nie zauważyć daleko posunię-
tej niejednorodności kategorii narracji w dzisiejszej humanistyce, jej 
niesprowadzalności do wspólnego, jednolitego trzonu”8. 

3 G. Prince, Dictionary of Narratology, University of Nebraska Press, Lincoln– 
–London 1987–2003.

4 Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, 
Routledge, London–New York 2005–2008.

5 Handbook of Narratology, eds. J. Pier, P. Hühn, W. Schmid, J. Schönert, Walter 
de Gruyter, Berlin 2009.

6 Zob. www.lhn.uni-hamburg.de (dostęp: 07.01.2016 r.).
7 Mowa o pracach monograficznych w całości napisanych przez jednego autora: 

B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Indiana University Press, Blooming-
ton–Indianapolis 2008; M. Grabócz, Musique, narrativité, signification, L’Har-
mattan, Paris 2009. Ponadto warto zwrócić uwagę na zbiór artykułów pod re-
dakcją Micheala L. Kleina i Nicholasa Reylanda, Music and Narrative since 1900, 
Indiana University Press, Bloomington–Indianapolis 2013.

8 A. Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i proble-
my, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 190.
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Narratologia ogólna

W  ostatnich latach ukształtował się podział na narratologię kla-
syczną i postklasyczną (po raz pierwszy zastosowany przez Davida 
Hermana w  1999 roku)9. Poniższe zestawienie ukazuje podstawo-
we właściwości narratologii klasycznej i postklasycznej, uwypukla-
jąc zarazem różnice między nimi.

Narratologia klasyczna Narratologia postklasyczna
Narracja rozumiana jako rodzaj 

struktury tekstów literackich
Narracja rozumiana jako prymarny 

akt umysłu

Teoria literatury Interdyscyplinarność 
i transdyscyplinarność

Przedmiot badań: narracje literackie Dywersyfikacja przedmiotu badań – 
transmedialność

Strukturalizm, systemy zamknięte, 
statyczne Dynamizm, procesualność ujęcia

Tekst Kontekst i odbiorca

Poszukiwanie właściwości 
uniwersalnych wszystkich narracji

Poszukiwanie właściwości 
indywidualnych poszczególnych 

narracji

Wytworzenie własnych metod analizy Opieranie się na metodach analizy 
narratologii klasycznej

Wspólny paradygmat (przedstawiony 
w „manifeście narratologicznym”)

Dywersyfikacja ujęć – liczba mnoga 
„narratologie”

Narratologia klasyczna jest domeną teorii literatury i  zajmuje się 
narracjami literackimi. Narratologia postklasyczna, w związku z po-
szerzeniem rozumienia narracji, rozwija się natomiast w przestrzeni 
transdyscyplinarnej, obejmując nie tylko literaturę, ale również film, 
teatr, muzykę, sztuki plastyczne, a  także dziedziny nieartystyczne. 

Jak widać z powyższego zestawienia, różnice są znaczące – za-
równo w  sposobie rozumienia narracji, w  przedmiocie badań, jak 

9 Por. D. Herman, Introduction, w: Narratologies: New Perspectives on Narrative 
Analysis, ed. D. Herman, Ohio State University Press, Columbus 1999.
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i w paradygmatach badawczych. Mimo to całokształt zjawiska przej-
ścia od narratologii klasycznej do postklasycznej jest traktowany 
przez dzisiejszych narratologów bardziej jako ewolucja niż rewo-
lucja. Swoistym paradoksem pozostaje to, że narratolodzy postkla-
syczni stosują często metody narratologii klasycznej, choć zarazem 
odżegnują się od jej strukturalizmu i „redukcjonizmu”. Jak ironicz-
nie konstatuje Christie Brookes-Rose: „Opowieść o narratologii sta-
je się tak samo autorefleksyjna [self-reflexive], jak postmodernistycz-
na powieść”10. 

Poniżej zostanie przedstawiona panorama narratologii, z  cha-
rakterystyką najważniejszych ujęć metodologicznych, w szczególno-
ści tych, które okażą się przydatne w dalszej części książki.

Narratologia klasyczna: teoretycznoliteracka

Narratologia klasyczna ukształtowała się w teorii literatury w latach 
60. XX wieku w wyniku oddziaływania tendencji strukturalistycz-
nych, głównie w kręgach francuskich. Jednak jej podwaliny stworzyli 
w latach 20. rosyjscy literaturoznawcy, a zwłaszcza Vladimir Propp. 
Autor ten w swoim prekursorskim dziele Morfologia bajki11 (1928) do-
strzegł strukturalne podobieństwo wszystkich bajek. Opierając się na 
materiale czterystu pięćdziesięciu bajek magicznych, zauważył, że po-
jawiają się w nich pewne stałe, powtarzające się elementy, a repertu-
ar działań postaci jest ograniczony. Obserwacja ta pozwoliła Proppo-
wi wyróżnić trzydzieści jeden działań, które nazwał funkcjami, oraz 
siedem typów postaci odgrywających określone role. Funkcja ozna-
cza tu – według określenia badacza – „postępowanie osoby działają-
cej, określane z punktu widzenia jego znaczenia dla przebiegu fabuły 
bajki magicznej”12. Są to na przykład: brak, poszukiwanie, pośrednic-
two („oznajmienie o  szkodzie lub braku”), przekazanie magicznego 

10 Ch. Brookes-Rose, Whatever Happener to Narratology, w: Stories, Theories and 
Things, Cambridge University Press, Cambridge 1991, s. 16–27, cyt. za: A. Łeb-
kowska, op. cit., s. 209.

11 W. Propp, Morfologia bajki (1928), tłum. W. Wojtyga-Zagórska, Książka i Wie-
dza, Warszawa 1976.

12 Ibidem, s. 59.
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środka, przemieszczenie się między dwoma królestwami, złamanie 
zakazu, zastosowanie podstępu, wykonanie zadania, likwidacja po-
czątkowej szkody lub braku. Natomiast wyróżnione przez autora typy 
postaci powtarzające się w bajkach to: bohater, fałszywy bohater, prze-
ciwnik, pomocnik, donator (dostarczyciel magicznego środka), osoba 
wysyłająca bohatera w drogę, królewna lub jej ojciec. Jak twierdzi Paul 
Ricoeur, Propp chciał „stać się Linneuszem bajki magicznej”:

Cel tych dwóch uczonych jest w istocie identyczny: odkryć czarowną 
jednorodność ukrytą w labiryncie różnorodności. Ten sam jest również 
sposób osiągnięcia tego celu: podporządkowanie ujęcia historycznego 
ujęciu strukturalnemu, podporządkowanie „motywów”, czyli treści te-
matycznych, właściwościom formalnym13.

Zafascynowany sposobem myślenia rosyjskiego badacza Clau-
de Lévi-Strauss w  swojej analizie mitów (zaprezentowanej w  An-
tropologii strukturalnej, 1958) na podobnej zasadzie uporządkował 
wszystkie znane wątki fabuł mitycznych. Poszedł jednak krok dalej 
w kierunku zniesienia czasowości, w kierunku semiotyki narracyj-
nej, która – jak uważa Ricoeur – „wszelki syntagmatyczny, a zatem 
czasowy aspekt opowieści podporządkuje odpowiedniemu aspek-
towi paradygmatycznemu, pozaczasowemu”14. Nieprzypadkowo 
właśnie mit stał się tutaj przedmiotem analizy strukturalnej – mity 
powtarzają się we wszystkich kulturach, stanowią wykaz wartości 
społecznych, uniwersalny system zachowań kulturowych. Lévi-Strauss 
wyodrębnił z mitów jednostki znaczące – mitemy (zdarzenia, ele-
mentarne cząstki znaczące), co doprowadziło do dostrzeżenia struk-
turalnego podobieństwa opowieści mitycznych, a więc – uniwersal-
nego systemu języka mitycznego, wspólnego wszystkim kulturom. 
W analizie autora Antropologii strukturalnej najważniejsze są para-
dygmatyczne relacje między poszczególnymi członami, a nie po-
rządek układu na osi syntagmatycznej. 

13 P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, tłum. J. Jaku-
bowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 61.

14 Ibidem, s. 57.
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Dokonania Proppa, Lévi-Straussa, jak również kolejne odmia-
ny strukturalistycznych teorii językoznawczych (lingwistyka Louisa 
Hjelmsleva oraz gramatyka transformacyjno-generatywna Noama 
Chomsky’ego), stały się bezpośrednią inspiracją dla francuskiej 
szkoły narratologicznej, której głównymi reprezentantami 
są Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Algirdas J. Greimas i Claude 
Brémond. W 1966 roku ukazał się słynny numer czasopisma „Com-
munications” – okrzyknięty „manifestem narratologicznym”. 
Ów numer był w całości poświęcony analizie strukturalnej opowia-
dania i zawierał artykuły wyżej wymienionych pionierów narratolo-
gii. Główny nurt ich badań stanowiły próby skonstruowania modelu 
wytwarzania fabuł, uznawane za pierwszy krok na drodze do odkry-
cia uniwersalnej gramatyki literatury. 

Głos Rolanda Barthes’a  w  „narratologicznym manifeście” był 
dość wyrazisty – we Wstępie do analizy strukturalnej opowiadań for-
mułował on bowiem poglądy reprezentujące sposób myślenia nar-
ratologów francuskich. Odnosił się tam zresztą do koncepcji To-
dorova, Brémonda i  Greimasa, w  pewien sposób je integrując15. 
W  „manifeście” Barthes uznał, że „wszyscy” (Todorov, Brémond, 
Greimas) mogliby podpisać się pod propozycją Lévi-Straussa:  
„[…] porządek następstwa chronologicznego można sprowadzić do 
bezczasowej matrycy strukturalnej”16. 

Aktualne dociekania istotnie dążą do „dechronologizacji” ciągłości 
narracyjnej, do „ulogicznienia”, podporządkowania jej temu, co Mal-
larmé – mówiąc o  języku francuskim – nazywał „pierwotnymi pio-
runami logiki”. Ściślej – takie jest przynajmniej nasze zamierzenie – 
celem byłby strukturalny opis złudzenia chronologii, logika narracji 
winna zdawać sprawę z czasu narracyjnego. Inaczej można powiedzieć, 
że czasowość to tylko pewna klasa strukturalna opowiadania […]; 

15 Barthes już po kilku latach odżegnał się od narratologii strukturalistycznej, 
ostro ją krytykując.

16 Cyt. za: R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, tłum. W. Błoń-
ska, w: Narratologia, red. M. Głowiński, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004,  
s. 30.
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z punktu widzenia opowiadania to, co nazywamy czasem, nie istnieje 
lub istnieje tylko funkcjonalnie17.

Postulował analizę opowiadań na podobnej zasadzie, jak języko-
znawcy analizują zdanie. Dlaczego właśnie opowiadanie stało się 
przedmiotem badań? Otóż według Barthes’a  jest ono najbardziej 
uniwersalną formą literacką, zatem opis jego systemu mógłby pro-
wadzić do zbudowania ogólnego systemu języka literatury:

Istnieje niezliczona ilość opowiadań [récits] na świecie. Jest to przede 
wszystkim cudowna różnorodność gatunków obecnych w najrozmait-
szych tworzywach, jak gdyby każde tworzywo skłaniało się ku czło-
wiekowi, by mu powierzać opowieści: opowiadanie pojawia się zarów-
no w języku artykułowanym, mówionym lub pisanym, jak i w obrazie 
statycznym lub ruchomym, geście, a także w uporządkowanym złącze-
niu wszystkich tych substancji, obecne jest w micie, legendzie, bajce, 
opowieści, noweli, epopei, historii, tragedii, dramacie, komedii, panto-
mimie, namalowanym obrazie, witrażu, filmie, komiksach, wiadomo-
ściach gazetowych, rozmowie. Co więcej, w nieskończonej niemal ilo-
ści form opowiadanie obecne jest we wszystkich czasach, wszystkich 
miejscach, wszystkich społeczeństwach. Narodziło się wraz z samą hi-
storią ludzkości. […] Opowiadanie drwi sobie z dobrej czy niedobrej 
literatury; międzynarodowe, ponadczasowe, ogólnokulturalne, jest za-
wsze obecne, jak życie18.

Chociaż Barthes wprowadził hierarchię trzech poziomów narracji, 
w narratologii najbardziej zakorzeniło się binarne rozróżnienie To-
dorova (właściwie przejęte przez niego od Émile’a Benveniste’a) na 
dwa aspekty narracji: 

1. Histoire (tłumaczone na język angielski jako story, na polski – 
najczęściej jako historia, rzadziej opowieść, opowiadanie). 

2. Discours (tłumaczone na język angielski jako discourse, na 
polski jako wypowiedź bądź dyskurs). 

17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 13.
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Rozróżnienie to wywodzi się ze strukturalistycznego myślenia 
de Saussure’a i jego opozycji signifié–signifiant i jest analogiczne do 
rozróżnienia Brémonda na plany raconté–racontant. 

Pierwszy termin – histoire – odnosi się do „co” narracji, jest to 
plan jej treści; a drugi termin – discourse – odnosi się do „jak” narra-
cji, jest to plan jej wyrażenia. 

Według Todorova narracja polega na przedstawieniu różnych 
zdarzeń i stanów, które pozostają w relacjach przyczynowo-skutko-
wych i zazwyczaj układają się w następujący schemat: 

1. Wyjściowy porządek.
2. Zaburzenie tego porządku przez jakąś akcję.
3. Rozpoznanie zaburzenia porządku.
4. Próba naprawy zaburzenia.
5. Przywrócenie wyjściowego porządku19.
Od razu można zaznaczyć, że powyższy schemat w  sposób 

ogólny będzie adaptowany do muzyki jako sekwencja trzech sta-
nów: równowaga–nierównowaga–równowaga, equlibrium–disequli-
brium–equlibrium. 

Todorov pisał: 

Oczywiście można sobie wyobrazić opowieść, która omija dwa pierw-
sze elementy i  rozpoczyna się od sytuacji już zaburzonej lub takiej, 
w której brakuje dwóch ostatnich ogniw i która kończy się nieszczęśli-
wym akcentem. Jednak czujemy, że to byłyby dwie połówki cyklu […]. 
Teoretyczne dociekania pokazały – a empiryczne studia potwierdziły – 
że ten cykl należy do samej definicji narracji: nie można wyobrazić so-
bie narracji, w której nie byłaby zawarta choćby jego część20.

19 Por. T. Todorov, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cambridge– 
–New York 1990, s. 29; E. Branigan, Narrative Comprehension and Film, Rout-
ledge, New York 1992, s. 4.

20 „Of course one can imagine a  tale that omits the first two elements and be-
gins with a situation that is already deficient; or a tale might omit the last two 
elements and end on an unhappy note. But we sense that these would be two 
halves of the cycle […]. Theoretical research has shown – and empirical studies 
have confirmed – that this cycle belongs to the very definition of narrative: one 
cannot imagine a narrative that fails to contain at least a part of it”. T. Todorov, 
op. cit., s. 29.
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Autor stwierdził, że narracją rządzą dwie naczelne zasady: następ-
stwa (succession) i transformacji (transformation). Porównywał 
je do rozróżnienia Jakobsona na metonimię i  metaforę. Rozwinął 
rozważania na temat zasady transformacji, wymieniając jej odmia-
ny: transformacja przez negację (dokładnie: transformation of ne-
gation), transformacja sposobu (transformation of mode), trans-
formacja intencji (transformation of intention). Ta pierwsza zasada 
w narratologii okazuje się szczególnie ważna. Jest to

zmiana jakiegoś terminu w  jego opozycję lub przeciwieństwo; dla 
uproszczenia, będziemy ją nazywać negacją. Lévi-Strauss i Greimas 
kładli szczególny nacisk na tę transformację. Tak dogłębnie badali jej 
różne manifestacje, że można byłoby pomyśleć, że to jedyna możliwa 
transformacja. To prawda, że transformacja przez negację ma status 
szczególny, bez wątpienia zawdzięczając go naszemu systemowi myśle-
nia. Przejście od A do nie-A jest w pewien sposób paradygmatem każ-
dej zmiany. Ale mimo to, ten szczególny status nie powinien przysłonić 
istnienia transformacji innego rodzaju21.

Claude Brémond w Logique du récit22 skupił się przede wszystkim na 
logice działań postaci. Sformułował pojęcie roli, która jest „przypi-
saniem pewnemu podmiotowi, rozumianemu jako osoba, pewnego 
orzeczenia, rozumianego jako proces możliwy do urzeczywistnienia, 
właśnie urzeczywistniany albo już urzeczywistniony”23. Brémond 
wyszedł od modelu Proppa, ale własną „logikę narracji” skonstruował 
na jego krytyce. Zakwestionował przede wszystkim sposób szerego-
wania funkcji przez Proppa jako zbyt mechaniczny i  ograniczający 

21 „[…] changing some term into its opposite or its contrary; for simplicity’s sake, 
we shall call it negation. Lévi-Strauss and Greimas have placed particular em-
phasis on this transformation. They have scrutinized its various manifestations 
to such an extent that one might conclude it is the only transformation possible. 
It is true that the transformation of negation enjoys a special status, no doubt 
owing to the privileged position occupied by negation in our system of thought. 
The passage from A to non-A is in a way the paradigm of all change. Still, this 
exceptional status must not be allowed to obscure the existence of other trans-
formations”. Ibidem, s. 30, wyróżnienie – M. P.

22 C. Brémond, Logique du récit, Édition du Seuil, Paris 1973.
23 Cyt za: P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 71.
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narracyjne możliwości, alternatywy. Stwierdził, że teoria autora Mor-
fologii bajki opiera się na stereotypach kulturowych i właściwie być 
może dotyczy jedynie bajki rosyjskiej. Uznał, że podstawową jednost-
ką na poziomie działań w narracji jest „sekwencja elementarna” – krót-
sza niż seria Proppowska, ale dłuższa niż funkcja. Każda sekwencja 
elementarna zawiera trzy momenty, które otwierają dwie alter-
natywy24:

Schemat 2. Sekwencja elementarna narracji według Brémonda

przejście do działania

nieprzechodzenie do działania
możliwość 

doprowadzenie do końca

niedoprowadzenie do końca

Algirdas J. Greimas był tym narratologiem, który z istnienia logiki 
struktur achronicznych w narracji (z jej dechronologizacji) wyciąg-
nął najdalej posunięte wnioski, znajdujące odzwierciedlenie w stwo-
rzonej przez niego metodzie analizy opowiadań. Jego zabiegi zda-
niem Ricoeura „oznaczają najbardziej radykalną próbę rozszerzenia 
tak daleko, jak to tylko możliwe, zakresu tego, co paradygmatyczne, 
w obrębie tego, co syntagmatyczne”25. Ricoeur stwierdza: „Nigdzie 
autor nie czuje się bliższy urzeczywistnieniu starego marzenia, by 
uczynić z lingwistyki algebrę mowy”26. W książce Therese Budnia-
kiewicz Fundamentals of Story Logic system Greimasa został przy-
równany do algebry George’a Boole’a27. Istotnie, w tej metodzie ana-
lizy narracji pojawiają się pewne logiczne operacje podobne do tej 
algebry (jak na przykład negacja, wynikanie, absorpcja, koniunk-

24 Schemat za: ibidem. 
25 Ibidem, s. 87.
26 Ibidem.
27 T. Budniakiewicz, Fundamentals of Story Logic. Introduction to Greimassian Se-

miotics, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam–Philadelphia 1992, 
s. 220.
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cja, dysjunkcja), oznaczane odpowiednimi symbolami matema-
tycznymi.

Greimas postulował odczytywanie znaczeń obecnych w głębo-
kiej strukturze narracji (termin zaadaptowany z gramatyki ge-
neratywno-transformacyjnej Chomsky’ego) – wynikających z relacji 
paradygmatycznych. Tak oto odnajdywał w  narracji szereg binar-
nych opozycji (rozwijanych następnie w kwadraty semiotyczne) oraz 
wyróżniał aktantów z ich wzajemnymi relacjami. W nadbudowują-
cej się strukturze powierzchniowej narracji określał bardziej szcze-
gółowe jednostki, jak na przykład aktorów i kategorie modalne. 

Greimas uznał, że elementarną strukturą znaczenia jest opozy-
cja semiczna, wynikająca z relacji przeciwieństwa między dwoma 
członami opozycyjnymi, mieszczącymi się na tej samej osi semantycz-
nej (jak: czarny i biały). Rozwijając elementarną strukturę znaczenia 
o człony pozostające w relacji sprzeczności i presupozycji (implika-
cji), uzyskał diagram28 nazwany kwadratem semiotycznym:

Schemat 3. Przykład kwadratu semiotycznego Greimasa

Według Greimasa narracja rozwija się przez szereg operacji (trans-
formacji) w ramach kwadratu semiotycznego. Ricoeur tłumaczy:

28 Charles Sanders Peirce: „[…] każde istotne rozumowanie jest diagramowe” – 
„All necessary reasoning is diagrammatic”, w: Collected Papers of Charles San-
ders Peirce, Vol. 7, eds. Ch. Hartshorne, P. Weiss, Harvard University Press, 
Cambridge 1931–1958, s. 161–162.

BIAŁY CZARNY

NIECZARNY NIEBIAŁY
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W  jaki sposób ów konstytucyjny model – przynajmniej wirtualnie – 
będzie zyskiwał charakter narracyjny? Proponując dynamiczne prze-
stawienie modelu taksonomicznego, to znaczy systemu nieukierun-
kowanych relacji, konstytutywnych dla kwadratu semiotycznego; 
słowem – traktując relacje jako czynności (opérations). Odnaj-
dujemy tutaj tak ważne pojęcie transformacji, wprowadzone pod 
znaczącą postacią koniunkcji oraz dysjunkcji poprzez model zoriento-
wany na uczestników akcji. Przeformułowane na kategorie czynności 
nasze trzy relacje – sprzeczności, przeciwieństwa, presupozycji – uka-
zują się jako transformacje, poprzez które jedna treść jest negowana, 
a  inna afirmowana. Najpierwszym warunkiem narracyjności jest nie 
co innego, jak uruchomienie modelu taksonomicznego przy pomocy 
ukierunkowanych czynności. Już to pierwsze odniesienie do narracyj-
ności świadczy o tym, że zarysowany cel, którym jest zdanie sprawy ze 
zmiennego charakteru procesu narracyjnego na poziomie przejawiania 
się, jest kuszący dla analizy. Oto dlaczego tak ważne okazuje się wpra-
wienie struktury w ruch29.

Greimas przy tworzeniu owego modelu konstytutywnego – kwadra-
tu semiotycznego – musiał wzorować się na kwadracie logicznym 
Arystotelesa; zasadniczo relacje logiczne pozostały te same, zamiast 
zdań kategorycznych pojawiły się natomiast znaczenia. Człony pod-
stawowych struktur znaczeniowych (takich jak na przykład dobro 
i zło, obecność i brak) Greimas nazywa semami, a ich kombinacje – 
klassemami. 

Widzimy tu sublimację myślenia kategoriami opozycji binar-
nych, które było bardzo wyraziste już w  teoriach strukturalistycz-
nych de Saussure’a  i Lévi-Straussa. Zresztą dualizm był w różnych 
formach obecny w filozofii już od starożytności i często jest uważany 
za kulturowo uwarunkowany sposób myślenia o  świecie30. Roman 
Jakobson i  Morris Halle w  książce Podstawy języka (1956) stwier-
dzają, że opozycja binarna to pierwsza operacja logiczna dziecka31. 

29 P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 84–85, wyróżnienie – M. P.
30 Por. A. Maryniarczyk, Dualizm, hasło w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. 

A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, KUL, Lublin 2010.
31 Por. D. Chandler, Paradigmatic Analysis, w: idem, Semiotic for Beginners, www.

visual-memory.co.uk (dostęp: 07.01.2016 r.).
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Jak wiadomo, binaryzm koncepcji strukturalistycznych bywa często 
podważany. Między innymi zwraca się uwagę na to, że nie ma peł-
nej symetrii – jeden termin z pary jest najczęściej „nacechowany”32 
(często aksjologicznie); zazwyczaj też wiemy, który termin należy 
traktować jako „pierwszy” – który stanowił punkt wyjścia do zbudo-
wania opozycji. Jednak dostrzeżenie pewnych asymetrii niekoniecz-
nie musi być uznane za krytykę koncepcji opozycji, a może raczej – 
jej właściwość, poszerzenie możliwej interpretacji. Daniel Chandler 
w artykule o analizie paradygmatycznej w ustępie na temat opozy-
cji binarnych pisze: 

Kiedy terminy są układane w pary, układ ten jest rzadko symetryczny, 
częściej hierarchiczny. Moglibyśmy sparafrazować wyrażenie Geor-
ge’a Orwella, przepraszając go za nadużycie – „wszystkie signifié są rów-
ne, ale niektóre są równiejsze od innych” […]. „Preferowana sekwen-
cja” albo najczęstszy porządek terminów w parze zazwyczaj wyróżnia 
pierwszy jako semantycznie pozytywny, a drugi jako negatywny. „Ter-
min B” jest traktowany przez niektórych teoretyków jako wytwór, efekt 
„terminu A”33.

Zainspirowany teorią Proppa Greimas również stworzył własny mo-
del opisujący strukturalny status postaci na poziomie głębokim gra-
matyki narracyjnej – tak zwany model aktantowy. Aktant to ogól-
na rola na poziomie głębokiej struktury narracji (korespondująca 
z „funkcją” Souriau, „postacią dramatyczną” Proppa i archipersoną 
Jurija Łotmana). Aktanty obejmują przede wszystkim kluczowe po-
staci, ale także przedmioty nieożywione, uczucia, stany i  tak dalej. 
Model aktantowy jako struktura relacji między aktantami stanowił 

32 Robert S. Hatten wyciąga daleko idące konsekwencje z sytuacji „nacechowania” 
(markedness) jednego z pary terminów.

33 „Where terms are paired the pairing is rarely symmetrical but rather hierar-
chical. With apologies to George Orwell we might coin the phrase that »all 
signifieds are equal, but some are more equal than others«. […] The »preferred 
sequence« or most common order of paired terms usually distinguishes the first 
as a semantically positive term and the second as a negative one. »Term B« is 
referred to by some theorists as being produced as an »effect« of »Term A«”.  
D. Chandler, op. cit.
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próbę stworzenia ogólnej systematyki sposobów uczestniczenia po-
staci w akcji narracyjnej. Składa się z sześciu aktantów, stanowiących 
trzy binarne osie: 

1. Podmiot (Sujet) – Przedmiot (Objet) jako oś pragnienia. 
Podmiot pragnie Obiektu, co staje się katalizatorem funkcji po-
szukiwania.
Wiążą się z tym pojęcia:

– koniunkcji S O (Podmiot – Sujet jest połączony z Przed-
miotem – Objet) 

oraz 
– dysjunkcji S O (Podmiot – Sujet jest rozłączony od Przed-
miotu – Objet).

2. Pomocnik (Adjuvant) – Przeciwnik (Opposant) jako oś  
sprawczości.

Pomocnik stara się umożliwić Podmiotowi uzyskanie Obiektu, 
natomiast Przeciwnik w tym przeszkadza.
3. Nadawca (Destinateur) – Odbiorca (Destinataire) jako oś 

przekazu.
Nadawca jest katalizatorem akcji prowadzącej do połączenia 

Podmiotu z Przedmiotem, a Odbiorca jest aktantem, który korzy-
sta z tego połączenia.

Schemat 4. System aktantowy Greimasa

POMOCNIK     PODMIOT  PRZECIWNIK

NADAWCA   PRZEDMIOT  ODBIORCA

Według Greimasa możliwa jest redystrybucja ról między aktantami; 
co więcej, każdy aktant w narracji potencjalnie może mieć swojego 
antyaktanta.

Konkretyzacją aktantów na poziomie struktury powierzchnio-
wej narracji w modelu Greimasa są aktorzy – najczęściej konkret-
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ni bohaterowie, lecz – analogicznie do aktantów – nie są to wyłącz-
nie postaci. 

Najważniejszymi jednostkami struktury powierzchniowej nar-
racji według Greimasa są kategorie modalne. Autor uważa, że 
podstawowymi modalnościami kształtującymi narracyjne wypowie-
dzi są: „czynić” (faire), „być” (être), „chcieć” (vouloir), „móc” (pou- 
voir), „musieć” (devoir) i „wiedzieć” (savoir).

Została podkreślona achroniczność i paradygmatyczność analizy 
Greimasa. Nie oznacza to jednak, że jego metoda pomija aspekt dia-
chroniczny i syntagmatyczny narracji. Zresztą, jak zauważa Paul Ri-
coeur, w odniesieniu do obserwowanych między innymi w narratolo-
gii skłonności do dechronologizacji narracji: „[…] z walki przeciwko 
linearnemu przedstawianiu czasu musi wynikać nie tylko »logicyza-
cja« opowieści, ale również pogłębienie jej czasowości”34. Dla Greima-
sa istotny jest również układ narracyjnych elementów w czasie, pewna 
energia narracji35, zmieniający się status przedstawianych w niej war-
tości. W ujęciu Greimasa ten syntagmatyczny aspekt nierozerwalnie 
wiąże się z aspektem paradygmatycznym.

Jeśli rozpatrujemy teraz narrację w  perspektywie syntagmatycznej, 
w  której każdy program narracyjny jawi się jako proces nabywania 
i tracenia wartości, wzbogacania i zubożania podmiotu, zauważamy, że 
każdy krok poczyniony naprzód na osi syntagmatycznej koresponduje 
z przemieszczeniem topologicznym na osi paradygmatycznej i „okreś-
la się” przez takie przemieszczenie36. 

Ów program narracyjny, o  którym Greimas wspomina, to ele-
mentarna syntagma narracyjna na poziomie powierzchniowej struk-
tury narracji, według wzoru: 

34 P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 52.
35 Jeden z podrozdziałów Sémantique structurale nosi tytuł Le resort dramatique 

du récit (s. 206), przetłumaczony na angielski jako The Dramatic Energy of 
Narrative.

36 Algirdas J. Greimas z rozmowy w: Structures élémentaires de la signification, éd. 
F. Nef, Édition Complexe, Bruxelles 1976, s. 25, cyt. za: P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 
88.
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NP = F S1 → (S2  O)
lub

NP = F S1 → (S2  O),
w którym: NP – program narracyjny

F – funkcja
S1, S2 – podmiot 1, podmiot 2
O – przedmiot

 – dysjunkcja
 – koniunkcja

Greimas postuluje redukcję chronologicznego szeregu funkcji Prop-
pa dla wydobycia paradygmatycznych relacji między nimi, zarazem 
podkreślając kluczowość pewnych funkcji dla uruchomienia akcji. 
Zresztą w słowniku Greimasa mowa o predykatach, wśród których 
wyróżniał kwalifikacje (statyczne – jak na przykład „brak”) i funkcje 
(dynamiczne – jak na przykład „poszukiwanie”). Ich kolejność nie 
może być absolutnie dowolna. Zatem według Greimasa zarysowuje 
się pewien ogólny schemat narracyjny – w aspekcie diachronicznym. 

Patrząc na narrację w  perspektywie diachronicznej, Greimas 
wychodzi od ramowego ujęcia początek–środek–koniec, nawiązu-
jąc do Étienne Souriau:

Étienne Souriau bardzo prosto definiuje ogólny schemat sztuki teatral-
nej: sytuacja mniej lub bardziej spokojna na początku odpowiada sy-
tuacji mniej lub bardziej stabilnej na końcu; pomiędzy nimi dwiema 
coś się dzieje. Znamy już to „coś”, co się dzieje w środku narracji; jed-
nak narracja jako taka zyskuje sens dopiero dzięki tym dwóm „stałym”: 
początkowi i końcowi37.

37 „Étienne Souriau définit très simplement l’économie générale d’une pièce de 
théâtre : à une situation à peu près calme du début correspond une situation 
à peu près permanente de la fin de la pièce ; entre les deux, il se passe quelque 
chose. Nous connaissons déjà ce « quelque chose » qui se passe au milieu du ré-
cit ; mais le récit lui-même ne puisera son sens que dans les deux permanences 
du début et de la fin”. A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de mé-
thode, Libraire Larousse, Paris 1966, s. 207.
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Opierając się na wspomnianej koncepcji, Greimas podkreśla nie 
tylko obecność „początku”, „środka” i „końca”, ale również to, że po-
czątek i koniec narracji przedstawiają pewien stan, porządek rzeczy – 
natomiast między nimi jest akcja, intryga.

Pierwotny porządek rzeczy – często ukazywany jako niewy-
starczający z  jakiegoś powodu – musi zostać zaburzony. Ważnym, 
krytycznym elementem akcji rozciągającej się między pierwotnym 
a końcowym porządkiem jest tak zwana próba. 

W ten sposób wyłania się schemat narracyjny Greimasa jako 
droga od porządku wyjściowego, który zostaje zaburzony (a następ-
nie w wyniku tego zaburzenia podmiot poddawany jest trzem „pró-
bom”) – do porządku końcowego38: 

1. Wyjściowy porządek.
2. Zaburzenie porządku.
3. Zasadnicza intryga – próba bądź seria prób, najczęściej trzech:
a) próba „kwalifikująca”: uzyskanie „kwalifikacji” Podmiotu do 

uzyskania Przedmiotu,
b) próba „decydująca”: jej rezultatem jest połączenie (koniunk-

cja) Podmiotu z Przedmiotem,
c) próba „gloryfikująca” – potwierdzenie spełnienia, czyli połą-

czenia (koniunkcji) Przedmiotu z Podmiotem. Pojawia się, gdy po-
przednia próba nie była jawna.

4. Powrót do wyjściowego porządku bądź ustanowienie nowe-
go porządku. 

Warto wspomnieć jeszcze jedno nazwisko współtwórcy „ma-
nifestu”, który w  następnych latach rozwinął własną teorię narra-
cji: Gérard Genette. Jego punkt widzenia również przyda się w inter-
pretacji muzyki. Zdaniem Genette’a  narracja jest przedstawieniem 
pewnej struktury czasowej w ramach innej struktury czasowej (czas 
przedstawiany, to jest opowiadany versus czas dzieła). Autor rozwi-
jał także problem fokalizacji – czyli narracyjnej perspektywy, per-
cepcyjnego i  konceptualnego stanowiska, z  jakiego są ujmowane 

38 Na podstawie: A. J. Greimas, op. cit.; G. Prince, Narrative Schema, hasło w: 
idem, Dictionary of Narratology; M. Grabócz, Paul Ricoeur’s Theories of Narra-
tive and Their Relevance for Musical Narrativity, „Indiana Theory Review” 1999, 
Vol. 20, No. 2, s. 19–39.
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wydarzenia. Ponadto wyróżnił heterodiegetyczny i homodiegetycz-
ny stosunek narratora do świata przedstawionego (narrator nie na-
leży – w pierwszym przypadku, bądź należy – w drugim, do świata 
przedstawionego). 

Osiągnięcia narratologów lat 60. są często do dziś uniwersalną 
podstawą badań dzieł różnych dziedzin, ale z drugiej strony wzbu-
dziły niezwykle krytyczną reakcję – szczególnie kilka, kilkanaście lat 
po wyłonieniu się narratologii strukturalistycznej. Podstawowym 
zarzutem wobec niej są tendencje redukcjonistyczne. Co ciekawe, 
nawet Barthes – współtwórca „manifestu narratologicznego” – wy-
powiadał się później w dość złośliwy sposób, że narratolodzy kla-
syczni byli pochłonięci głównie „upychaniem krajobrazów w ziar-
nach bobu”, czyli „oglądaniem wszystkich opowiadań świata w jednej 
i tej samej strukturze”39. Naukowe zamierzenia powojennego struk-
turalizmu francuskiego nazwał pogardliwie „snem o naukowości”40.

Narratologia postklasyczna: transdyscyplinarna 

„Fakt, że narratologia przyjęła dziś zdecydowanie nowe oblicze, nie 
budzi niczyich wątpliwości”41 – zauważa Anna Łebkowska. Odwrót 
od narratologii klasycznej w  latach 80. i 90. XX wieku był między 
innymi wynikiem krytyki tendencji redukcjonistycznych, które jej 
przypisywano. 

W narratologii postklasycznej dywersyfikuje się przedmiot ba-
dań narratologów: to już nie tylko epickie bajki, mity, opowiada-
nia i powieści, ale także – w ramach literatury – teksty dramatyczne, 
a nawet liryczne. Wszelako – co bardziej symptomatyczne dla narra-
tologii postklasycznej – narracje analizuje się także poza literaturą, 
w innych mediach: w teatrze, w filmie, w sztukach pięknych (zarów-

39 R. Barthes, cyt. za: A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycz-
nym w humanistyce, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy lite-
ratury, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2004. 

40 Por. A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2007, s. 292.

41 A. Łebkowska, op. cit., s. 184, wyróżnienie – M. P.
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no w malarstwie, jak i rzeźbie), w muzyce, wreszcie w multimediach 
i nowych mediach. Zmienia się także punkt ciężkości narratologicz-
nych interpretacji: z tekstu na kontekst i odbiorcę. Strukturalistycz-
ne, statyczne ujęcia ustępują miejsca interpretacjom dynamicznym, 
procesualnym. Nadrzędnym celem nie jest już poszukiwanie uni-
wersalnych właściwości wszystkich narracji, ale raczej wydobywanie 
ich właściwości indywidualnych. Zmiana w podejściu do narracji nie 
wyklucza jednak stosowania metod narratologii strukturalistycznej. 
Wchodzi cała paleta możliwych ujęć interpretacyjnych, „otwiera się 
okno” na hermeneutykę i poetykę, ale nowe ujęcia są często integro-
wane z metodami narratologii klasycznej. 

Zmiana polega jednak nie tylko na nowym podejściu do ba-
dania, ale na zupełnie innym traktowaniu kategorii narracji. Wraz 
z migracją konceptu narracji z teorii literatury do innych dziedzin 
nauki – takich jak historia, filozofia, socjologia, etnologia, prawo, 
nauki o sztuce, pedagogika, psychologia, medycyna, a nawet nauki 
przyrodnicze w latach 80. i 90. XX wieku – zakres znaczeniowy poję-
cia „narracja” wyraźnie się poszerzył. Na płaszczyźnie globalnej, in-
terdyscyplinarnej zaczęto dostrzegać wagę narracji w porządkowa-
niu i nadawaniu znaczenia chaotycznym, rozproszonym elementom. 

Według Barbary Hardy

narracje […] trzeba traktować nie tylko jako wynalazek estetyczny słu-
żący artystom do kontrolowania, manipulowania i porządkowania do-
świadczenia, lecz jako prymarny akt umysłu przeniesiony do sztuki. 
[…] Zarówno nasze sny, jak i marzenia na jawie są narracjami. Pamię-
tamy, przewidujemy, spodziewamy się, rozpaczamy, wierzymy, wątpi-
my, planujemy i  zmieniamy plany, krytykujemy, konstruujemy, plot-
kujemy, uczymy się, nienawidzimy i  kochamy na sposób narracyjny. 
W istocie, aby żyć, tworzymy opowieści o sobie i innych, o zarówno na-
szej osobistej, jak i społecznej przeszłości i przyszłości42.

42 „Narrative […] is not to be regarded as an aesthetic invention used by artists to 
control, manipulate, and order experience, but as a primary act of mind trans-
ferred to art from life. […] For we dream in narrative, daydream in narrative, 
remember, anticipate, hope, despair, believe, doubt, plan, revise, criticize, con-
struct, gossip, learn, hate, and love by narrative. In order really to live, we make 
up stories about ourselves and others, about the personal as well as the social 
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Historyk i krytyk kultury Hayden White przeniknięcie koncep-
tu narracji do jego dziedziny tłumaczy następująco: 

Narrację można traktować […] jako rozwiązanie jednego z podstawo-
wych problemów człowieka, a mianowicie – jak przełożyć „wiedzieć” 
na „opowiedzieć”, jak ukształtować ludzkie doświadczenie w  formę 
odpowiednią dla ogólnoludzkich struktur znaczenia43. 

Katarzyna Rosner, autorka książki Narracja, tożsamość i czas, twier-
dzi, że ekspansja pojęcia narracji w wielu różnych naukach humani-
stycznych i społecznych wskazuje na wspólny problem, z którym bo-
rykają się badacze:

Jest nim – dokonująca się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w róż-
nych dziedzinach badawczych i w sposób często od siebie niezależny 
– zmiana w rozumieniu kategorii, należącej do podstawowego zasobu 
pojęć filozofii, a także nauk humanistycznych i społecznych. Kategoria 
ta […] bywa nazywana podmiotem, jednostką ludzką, jaźnią lub tożsa-
mością jednostki. Wspólny kierunek tych zmian […] polega na odcho-
dzeniu od rozumienia człowieka w kategoriach ontologicznej struktu-
ry przedmiotu44.

W związku z tym pojawiło się pojęcie narracyjnej tożsamości45, 
która pozwala uchwycić to, co procesualne; w tym ujęciu przeszłość 

past and future”. B. Hardy, Towards a Poetic of Fiction, „Novel” 1968, No. 2, s. 5, 
cyt. za: K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2006, s. 8.

43 „Narrative might well be considered a solution to a problem of general human 
concern, namely, the problem of how to translate knowing into telling, the 
problem of fashioning human experience into a form assimilable to structures 
of meaning that are generally human”. H. White, The Content of the Form. Nar-
rative Discourse and Historical Representation, The Johns Hopkins University 
Press, Baltimore–London 1987, s. I. 

44 K. Rosner, op. cit., s. 5–6.
45 Problem poruszany między innymi w następujących pracach: P. Ricoeur, op. cit., 

t. 3: Czas opowiadany, tłum. U. Zbrzeźniak (oryg. 1985, polskie wydanie 2008); 
J. Bruner, Life as Narrative, „Social Research” 1987, No. 54, s. 11–32; A. Gid-
dens, Nowoczesność i  tożsamość (1991), tłum. A. Szulżycka, PWN, Warszawa 
2007 (oryg. 1991); J. A. Holstein, J. F. Gubrium, The Self We Live by: Narrati-
ve Identity In a Postmodern World, Oxford University Press, New York 2000; 
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ma charakter otwarty – jej interpretacja zależy od przyszłości. Paul 
Ricoeur zadaje pytanie: 

Co uprawnia do uznawania, że podmiot działania pozostaje ten sam 
przez całe jego życie rozciągające się od narodzin do śmierci? Odpo-
wiedź może być tylko narracyjna. […] Tożsamość kto jest zatem 
jedynie tożsamością narracyjną. Bez wsparcia narracyjnego pro-
blem tożsamości osobowej jest w  istocie skazany na nierozwiązywal-
ną antynomię: albo przedstawiamy podmiot identyczny z samym sobą 
w różnorodności jego stanów, albo utrzymujemy […], że ów tożsamy 
podmiot jest jedynie substancjalną iluzją, której eliminacja pozwala 
ujawnić czystą wielość postrzeżeń, emocji, dążeń46. 

Zdaniem socjologa Anthony’ego Giddensa, autora pracy Nowocze-
sność i tożsamość (1991),

tożsamość jest projektem refleksyjnym, za który jednostka jest odpo-
wiedzialna […]. Jesteśmy nie tym, czym jesteśmy, ale tym, co z  sie-
bie zrobimy […]. „Ja” tworzy trajektorię przeszłości do antycypowa-
nej przyszłości. Jednostka przystosowuje swoją przeszłość, analizując 
ją ze względu na to, czego spodziewa się po (refleksyjnie zorganizowa-
nej) przyszłości […]. Okazuje się, że tożsamość jednostki jako spójna 
całość zakłada narrację: narracja „ja” staje się jawna47.

Nic dziwnego, że narrację skojarzono z indywidualnymi historiami 
ludzi – jak konstatuje poetycko Milan Kundera – „wszystkie opo-
wieści wszystkich czasów pochylają się nad tajemnicą ja”48. Alasdaire 
MacIntyre pisze: „Jestem podmiotem pewnej historii […]. Jestem 

K. Stemplewska-Żakowicz, Koncepcje narracyjnej tożsamości, w: Narracja jako 
sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk 2002; D. P. McAdams, The Psychology of Life-Story, „Review of 
General Psychology” 2001, No. 5, s. 100–122; E. Dryll, Homo narrans – wprowa-
dzenie, w: Narracja. Koncepcje i badania psychologiczne, red. E. Dryll, A. Cierp-
ka, Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2004.

46 P. Ricoeur, op. cit., t. 3, s. 353.
47 A. Giddens, op. cit., s. 105–106.
48 M. Kundera, Sztuka powieści, tłum. M. Bieńczyk, Czytelnik, Warszawa 1998,  

s. 27. 
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częścią historii życia innych ludzi tak samo, jak oni są częścią mo-
jej historii. Narracja czyjegokolwiek życia jest częścią powiązanego 
zbioru narracji”49.

Całe zjawisko zmian związane z poszerzeniem zakresu rozumie-
nia narracji i jej ekspansji na wszystkie dziedziny ludzkiej myśli zo-
stało określone jako wspomniany już zwrot narratywistyczny.

Rysuje się pewien wspólny kierunek zmian w narratologii post-
klasycznej, ale wciąż jej status jest trudno uchwytny. Ekspansja i dy-
wersyfikacja dotyczą zarówno konceptu narracji, jak i  narratologii. 
David Herman – ten sam, który po raz pierwszy zastosował podział 
na narratologię klasyczną i  postklasyczną – zauważając heteroge-
niczność metodologiczną tej dyscypliny, zaproponował użycie liczby 
mnogiej „narratologie”50. Pojawiły się takie pojęcia, jak narrato-
logia kognitywna, psychonarratologia, cybernarratologia i  tak dalej. 
Ansgar Nünning w  słynnym już wśród narratologów artykule Nar-
ratology or Narratologies? Taking Stock of Recent Developments, Cri-
tique and Modest Proposals for Future Usages of the Term zapropono-
wał pogrupowanie „nowych narratologii”, które wyłoniły się w ciągu 
lat 90., w osiem kategorii. Jan Christoph Meister twierdzi, że trzy spo-
śród nich okazały się dominującymi paradygmatami metodologicz-
nymi narratologii współczesnej. Według niego są to51:

1. Narratologia kontekstualna (contextual) wiążąca zjawiska 
narracyjne ze specyficznie kulturowymi, historycznymi, tematycz-
nymi i ideologicznymi kontekstami. Tu następuje przesunięcie zain-
teresowania badaczy z aspektów czysto strukturalnych na zagadnie-
nia narracyjnej treści.

2. Intermedialne i  międzyrodzajowe ujęcia (intermedial and 
transgeneric approaches) adaptujące koncepty narratologiczne do 
badania rodzajów, gatunków i mediów poza tradycyjnym zakresem 
literackich tekstów. Jak zauważa Jan Christoph Meister, „poszerzenie 

49 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmie-
lewski, PWN, Warszawa 1996, s. 388–389. 

50 Por. D. Herman, op. cit.
51 Na podstawie: J. Ch. Meister, Narratology, hasło w: The Living Handbook of Nar-

ratology, ed. P. Hühn et al., Hamburg University Press, Hamburg, http://www.
lhn.uni-hamburg.de/article/narratology (dostęp: 14.03.2015 r.).
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palety narratologicznej poza konkretne media uwydatnia koniecz-
ność dalszych badań nad narracją”52.

3. Narratologia kognitywna (cognitive), koncentrująca się na po-
strzeganiu, odbieraniu i przetwarzaniu narracji przez człowieka. To 
podejście stosuje się do narracji różnego rodzaju, również „natural-
nych” codziennych narracji „oralnych”, które reprezentują antropo-
logiczną kompetencję narracyjną w postaci czystej.

Podejście do narracji przez pryzmat odbiorcy, charakterystycz-
ne dla święcącej dziś triumfy narratologii kognitywnej, ma długą 
tradycję. W  dobie narratologii klasycznej na przykład ukazało się 
dzieło Wolfganga Isera Implied Reader (1972), antycypujące ten nar-
ratologiczny trend w narratologii postklasycznej. Ale już św. Augu-
styn podkreślał wagę aktywnego, pełnego uwagi umysłu w rozważa-
niach na temat czasu związanego z postrzeganiem narracji. Filozof 
przytacza przykład czynności recytacji wiersza: „[…] czujna uwaga 
człowieka, będąca czymś teraźniejszym, przeprowadza przyszłość ku 
przeszłości: przyszłość ciągle się zmniejsza, a przeszłość wzrasta, aż 
wreszcie – po zupełnym wchłonięciu przyszłości – wszystko jest już 
tylko przeszłością”53. Jak poetycko ujmuje to Wisława Szymborska: 
„Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już 
do przeszłości”54. „Bez umysłu, który owych rzeczy dokonuje (ani-
mus qui illud agit)” według św. Augustyna nie byłoby zmniejszającej 
się przyszłości ani wzrastającej przeszłości55. 

Kognitywiści twierdzą, że narracja rodzi się właśnie w procesie 
odbioru, postrzegania – odbierając fenomeny o charakterze czaso-
wym, tworzymy z nich narracje przez łączenie faktów ze sobą, uzu-
pełnianie miejsc niedookreślonych, przyporządkowywanie do zna-
nych nam schematów myślowych. Twórcy narracji mogą z  kolei 
„grać” z oczekiwaniami odbiorcy, potwierdzając je w toku narracji 
lub przełamując je. Chciałoby się znowu powiedzieć za św. Augusty-

52 „This broadening of the narratological palette beyond specific media highlights 
the necessity for further research on narrativity”. Ibidem.

53 Cyt. za: P. Ricoeur, op. cit., t. 1: Intryga i historyczna opowieść, s. 37.
54 Z wiersza Trzy słowa najdziwniejsze.
55 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, „Pax”, Warszawa 1982, księga 11, 

28, 37. 
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nem: „[…] to, czego umysł oczekuje, poprzez to, na co zwraca uwa-
gę, przechodzi w to, co on zapamiętuje”56.

Aktywność interpretatora oraz procesualność i dynamizm inhe-
rentne poszczególnym narracjom (a  zatem właściwości narratolo-
gii postklasycznej) są podkreślane przez Ricoeura w Czasie i opowie-
ści. Na przykład omawiając dzieło Arystotelesa, Ricoeur konstatuje: 
„Chcę pójść następującą drogą: Poetyka nie mówi o strukturze, lecz 
o strukturalizacji, a strukturalizacja jest ukierunkowaną działalno-
ścią, która dopełnia się w  widzu lub czytelniku”57. Narrację autor 
traktuje jako ogniwo kontaktowe między człowiekiem a  światem. 
Łączy kulturową przepaść dzielącą analizę czasu w Wyznaniach św. 
Augustyna i Arystotelesowską analizę intrygi, konstruując teorię po-
trójnej mimesis58. Jego podstawowa teza brzmi: 

Między opowiadaniem historii a czasowym charakterem ludzkiego do-
świadczenia istnieje współzależność, która nie jest czysto przypadkowa, 
lecz prezentuje się jako ponadkulturowa konieczność. Inaczej mówiąc, 
czas staje się ludzkim czasem, jeśli jest narracyjnie wyartyku-
łowany, a opowieść zyskuje swoje pełne znaczenie, gdy staje się 
warunkiem czasowej egzystencji59.

Trzy odmiany mimesis służą zapośredniczeniu między tytułowymi 
pojęciami – czasem i  opowieścią. Konstrukcja konkretnej opo-
wieści to mimesis II – stanowi ona bezspornie trzon analizy we-
dług Ricoeura. Jej sens wynika jednak ze związania z dwoma inny-
mi działaniami: mimesis I  – narracyjne „przedrozumienie” świata 
z jego czasowym charakterem, symbolicznymi źródłami, rozumny-
mi strukturami, oraz mimesis III – powstającego wówczas, gdy tekst 
spotyka się z odbiorcą „na przecięciu świata tekstu i świata słucha-
cza lub czytelnika”60. Relacje między aspektami potrójnej mimesis 
nie są hierarchiczne, a raczej komplementarne. Interpretacja narra-

56 Ibidem.
57 P. Ricoeur, op. cit., t. 1, s. 77.
58 Chodzi tutaj o szersze znaczenie pojęcia mimesis niż stosowane w dychotomii 

dotyczącej sposobu opowiadania w rozdziale Czym jest narracja?
59 Paul Ricoeur, op. cit., t. 1, s. 83.
60 Ibidem, s. 106.
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cji w ujęciu Ricoeura przyjmuje postać kolistego procesu kulturowe-
go stale podlegającego ewolucji: przez recepcję konkretne narracyj-
ne konfiguracje ponownie stają się częścią życiowego doświadczenia 
odbiorcy, u  którego istnienie przednarracyjnych struktur świata 
znajduje potwierdzenie i  rozwinięcie. Te na nowo skonfigurowane 
sytuacje stanowią z kolei podstawę kolejnych konfiguracji – kolej-
nych opowieści.

Warto zauważyć, że choć narratologia postklasyczna wyrosła na 
gruncie krytyki „redukcjonistycznych” ujęć narratologii klasycznej, 
odpowiednie odczytanie metod wersji klasycznej pozwala już w nich 
dostrzec znacznie więcej niż sprowadzanie narracji do bezczaso-
wej matrycy strukturalnej. Właśnie Ricoeur w metodach narratolo-
gii klasycznej podkreśla pogłębienie czasowości wynikające ze znie-
sienia chronologii oraz konieczność aktywnego ujęcia statycznych 
struktur przez ukierunkowane czynności czy operacje. Jak się oka-
zuje, być może nie ma dużego rozdźwięku między perspektywami 
narratologii klasycznej a postklasycznej – może stanowią one różne 
oświetlenie tych samych spraw, które jednakże odnaleziono już nie 
tylko w literaturze, ale niemal we wszystkich wytworach myśli ludz-
kiej. Może stanowią ich pogłębienie, wydobycie ich sensu? Nawet 
narratolodzy przecież przyznają, że narratologię postklasyczną nale-
ży traktować raczej jak ewolucję niż rewolucję.

Narratologia muzyczna

W  odniesieniu do muzyki termin „narracja” jest stosowany nader 
często – zarówno w zwrotach potocznych, jak i w naukowym dys-
kursie61. Choć narratologia muzyczna to dyscyplina młoda, porów-

61 Na przykład Leszek Polony w artykule Mityczny czas muzyki pisze: „Muzyka 
[…] jest ze swej istoty narracją, opowieścią”. L. Polony, Mityczny czas muzyki,  
w: Mity – mitolologie – mityzacje, red. L. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005, s. 285. Ten tekst stanowi skróco-
ną wersję książki Czas opowieści muzycznej – w której „opowieść” jest traktowa-
na synonimicznie z „narracją”. Por. idem, Czas opowieści muzycznej, Akademia 
Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004. 



62 CZĘŚĆ I .  WOKÓŁ NARRACJI

nywanie muzyki do opowieści i dramatu nie jest zjawiskiem nowym. 
W  estetyce XIX wieku istnieje wiele takich odwołań. Na przykład 
w pismach Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmana (1776–1822) po-
jawiają się określenia porównujące muzykę do literatury, w szczegól-
ności do dramatu62. Gottfried Wilhelm Finck w encyklopedii Gusta-
va Schillinga w 1838 roku pisał, że wielka symfonia jest podobna do 
„udramatyzowanej noweli uczuć”63. Rozwijające się później w my-
śleniu o muzyce tendencje formalistyczne w znacznym stopniu zdo-
minowały teorię muzyki XX wieku. W dużej mierze były one po-
kłosiem estetyki Eduarda Hanslicka (1825–1904) i  jego określenia 
muzyki jako „form dźwięczących w ruchu” 64.

Ekspansja pojęcia narracji w teorii muzyki, wraz z całym zaso-
bem innych terminów wywiedzionych z narratologii teoretycznoli-
terackiej, była związana ze zmianą paradygmatu w  latach 70. i 80. 
XX wieku. Do głosu zaczęły z powrotem dochodzić zagadnienia eks-
presji i znaczenia w muzyce – wraz z rozkwitem semiotyki muzycz-
nej powiązanej z narratologią. 

Dziś możemy powiedzieć, że narratologiczny „szał” – opisywa-
ny na wcześniejszych stronach – objął również teorię muzyki. Teore-
tyczne teksty na temat problemu istnienia narracji w muzyce zaczęły 
pojawiać się kilkanaście lat po manifeście narratologicznym w teo-
rii literatury, głównie w Stanach Zjednoczonych. Od połowy lat 80. 
XX wieku temat narracji zajmuje tam ważne miejsce w ramach co-
rocznego spotkania American Musicological Society. W 1991 roku 
pojawił się numer „Indiana Theory Review” poświęcony w całości 
muzycznej narracji. Problem ten jest również dyskutowany podczas 
odbywającego się cyklicznie kongresu International Congress on 
Musical Signification. 

62 Por. P. Lang, Listening Well: On Beethoven, Berlioz, and Other Music Criticism 
in Paris, Boston and New York, 1764–1890, Ora Frischberg Saloman, New York 
2009, s. 171–173.

63 „Einer dramatisirt gehaltenen Gefühls-Novelle”. Encyclopädie der gesammten 
musikalischen Wissenschaften, oder Universal Lexicon der Tonkunßt, Hrsg. Gu-
stav Shilling, Verlag von Franz Heinrich Röhler, Stuttgart 1838, s. 548.

64 „[…] tönend bewegte Formen”. E. Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen, Leipzig 
1854, www.koelnklavier.de.
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Przypieczętowaniem zaistnienia zjawiska narratologii muzycz-
nej było pojawienie się w  2001 roku hasła Narratology, Narrativi-
ty autorstwa Freda Everetta Mausa w encyklopedii The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians65. Odsyła ono do szeregu teks-
tów muzykologicznych – głównie artykułów – rozpatrujących pew-
ne aspekty narracji, w całości prezentujących rodzaj dyskusji o moż-
liwościach narracji w  muzyce. Refleksja na ten temat, wyłaniająca 
się z tekstów autorów odnoszących się wzajemnie do siebie, stanowi 
świadectwo zmiany paradygmatu. 

Mimo problematyczności tematu zjawisko narratologii muzycz-
nej z całą pewnością zaistniało w humanistyce, choć jest ono rozwi-
jane głównie przez specjalistów w dziedzinie muzyki. Marie-Laure 
Ryan – z perspektywy literaturoznawczej – nazywa ich „narratolo-
gicznymi muzykologami”66. Wciąż w  fazie dynamicznego kształto-
wania, narratologia muzyczna wyłania się z jednej strony z refleksji 
nad muzyczną narracją, z drugiej – z propozycji ujęć analitycznych 
z zastosowaniem narzędzi wywiedzionych z narratologii literaturo-
znawczej. 

Dyskusja o narracji muzycznej

Z powodu migracji konceptu narracji z teorii literatury do dyskur-
su na temat muzyki zaczęto stawiać pytania: czy terminu narracja 
w  muzyce używa się w  sensie metaforycznym, jako wywiedzione-
go z  literatury? Czy narracja jest w  muzyce możliwa – zwłaszcza 
w  muzyce instrumentalnej, bez tekstu czy programu literackiego? 
Czy utwory muzyczne są lub mogą być narracjami? Pytania te stały 
się przedmiotem rozważań teoretyków muzyki, którzy w swoich pi-
smach odwoływali się wzajemnie do siebie, stąd szereg tekstów na 
ten temat składa się na swoistą dyskusję, której kluczowe głosy zo-
staną niżej wypunktowane. 

65 F. E. Maus, Narratology, Narrativity, w: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, London–New York 2001.

66 „Narratological musicologists”. M.-L. Ryan, wstęp do rozdziału Music, w: Nar-
rative across Media. The Languages of Storytelling, ed. M.-L. Ryan, University of 
Nebraska, Lincoln– London 2004, s. 270.
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Trzeba jednak przedtem wspomnieć, że zagadnienie relacji 
„narracja a muzyka” stało się także przedmiotem rozważań niektó-
rych autorów narratologii ogólnej – postklasycznej. Wskazują na to 
pisma takich znanych narratologów (o proweniencji literaturoznaw-
czej), jak Werner Wolf67 czy Marie-Laure Ryan. W książce Ryan pod 
tytułem Narrative across Media. The Languages of Storytelling68 mu-
zyce został poświęcony osobny rozdział. Należy podkreślić, że z per-
spektywy wielu narratologów (włączając wyżej wspomnianych), 
spoglądających na migrację konceptu narracji z literatury do innych 
mediów, problem narracji w medium muzyki wydaje się najbardziej 
kontrowersyjny. 

Sceptycyzm części narratologów można zawrzeć w pytaniu, czy 
muzyka nie powinna zostać fenomenem abstrakcyjnym, o  wyjąt-
kowym statusie, do którego aspirują wszystkie inne sztuki, zgodnie 
z koncepcją Waltera Patera: „Każda sztuka wciąż dąży do kondycji 
muzyki, ponieważ w jej idealnych, doskonałych przejawach cel nie 
różni się od środków, forma od treści, temat od ekspresji”69.

Zapewne kluczowe dla określenia, czy muzyka może być nar-
racją, pozostaje zdefiniowanie, czym jest narracja. W świetle przed-
stawionego na początku książki rozumienia narracji można przyjąć, 
że utwory muzyczne mogą być narracjami. Jednak autorzy współ-
uczestniczący we wspomnianej „dyskusji” najprawdopodobniej 
przyjmują różne sposoby rozumienia tego pojęcia, często traktu-
jąc je jako węższą kategorię. Znamienne, że rzadko w tych tekstach 

67 Por. W. Wolf, hasła Narrative and Music oraz Intermediality, w: Routledge En-
cyclopedia of Narrative Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, Rout-
ledge, London–New York 2005–2008, s. 324–329, 252–256; idem, Metalepsis as 
a Transgeneric and Transmedial Phenomenon: A Case Study of the Possibilities 
of “Exporting” Narratological Concepts, w: Narratology Beyond Literary Criti-
cism: Mediality, Disciplinarity, ed. J. Ch. Meister, Walter de Gruyter, Berlin 2005,  
s. 83–107 (seria „Narratologia”, Vol. 6).

68 Por. Narrative across Media. The Languages of Storytelling.
69 „All art constantly aspires towards the condition of music, because, in its ideal, 

consummate moments, the end is not distinct from the means, the form from 
the matter, the subject from the expression…”. W. Pater, The Renaissance: Stud-
ies in Art and Poetry, 1873, Authorama: the complete public etext, www.authora-
ma.com.
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można spotkać próbę określenia terminu narracji, a nie ulega wąt-
pliwości, że poszczególni autorzy przyjmują domyślnie różniące się 
definicje.

Poniżej zostaną przytoczone w porządku chronologicznym gło-
sy wybranych autorów związanych z teorią muzyki i muzykologią, 
próbujących odpowiedzieć na pytanie, czy utwory muzyczne mogą 
być narracjami. 

Edward Cone w  wydanej w  1974 roku pracy The Composer’s 
Voice70, a także w tekstach na temat muzyki Franza Schuberta i Jo-
hannesa Brahmsa71, używa takich pojęć, jak: virtual persona – czyli 
podmiot procesów mentalnych przedstawianych w utworze, virtu-
al agent – odpowiednik Greimesowskiego aktanta – czy virtual idea 
(idea). Według Cone’a w muzyce możemy te jednostki identyfiko-
wać, ale nie dokładnie definiować – stąd dookreślenie „wirtualny”. 
Autor postrzega muzykę jako język gestów. Stawia problem – kto 
mówi do nas przez dzieło? Kontrowersyjny w  świetle zagadnienia 
narracji problem powtórzeń w muzyce Cone interpretuje jako przy-
wołanie czasu przeszłego.

Anthony Newcomb w artykułach na temat muzyki Ludwiga van 
Beethovena, Roberta Schumanna, Fryderyka Chopina i  Gustava 
Mahlera (od 1983 roku)72 wyraża przekonanie, że w odbiorze dzie-
ła muzycznego rozpoznajemy akcje, napięcia i dynamizm w sposób 
analogiczny do odbioru dzieła literackiego. W związku z tym autor 
prezentuje analizę muzyczną wykraczającą poza poziom formalny – 
do poziomu elementów funkcyjnych w przestrzeni czasowej dzieła, 

70 E. T. Cone, The Composer’s Voice, University of California Press, Berkeley 1974.
71 Idem, Schubert’s Promissory Note: an Exercise in Musical Hermeneutics, 

„19th-Century Music” 1982, No. 5; idem, Beethoven’s Orpheus – or Jander’s?, 
„19th-Century Music” 1984–1985, No. 8, s. 283–286.

72 Por. A. Newcomb, Once More Between Absolute and Program Music: Schumann’s 
Second Symphony, „19th-Century Music” 1983–1984, No. 7, s. 233–50; idem, 
Schumann and Late Eighteenth-Century Narrative Strategies, „19th-Centu-
ry Music” 1987–1988, No. 16, s. 164–74; a  także idem, Action and Agency in 
Mahler’s Ninth Symphony, Second Movement, w: Music & Meaning, ed. J. Rob-
inson, Cornell University Press, Ithaca–New York 1997, s. 131–53 oraz idem, The 
Polonaise-Fantasy and Issues of Musical Narrative, w: Chopin Studies II, eds.  
J. Rink, J. Samson, Cambridge University Press, Cambridge 1994, s. 84–101. 
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które konstruują narrację muzyczną. Nawiązując do funkcji Prop-
pa czy schematów narracyjnych (Todorova i  Greimasa), poszuku-
je w utworach muzycznych archetypów fabuł, jednak na poziomie 
dużo bardziej ogólnym. Takim archetypem fabuły jest dla niego na 
przykład schemat obecny w wielu utworach XIX wieku – „cierpienie 
prowadzące do odkupienia”, jak w V i IX Symfonii Beethovena czy  
II Symfonii Schumanna.

Prawdziwym pionierem narratologicznych analiz muzycznych – 
a w związku z tym zdecydowanego mówienia o narracji w muzyce – jest 
Eero Tarasti. Swoją teorię związaną z tym zagadnieniem autor wy-
łożył w szeregu tekstów publikowanych od roku 198473, zebranych 
głównie w książce z 1994 roku Theory of Musical Semiotics74 (zawie-
rającej między innymi narracyjne analizy Poloneza-Fantazji op. 61 
oraz Ballady g-moll op. 23 Chopina). Według Tarastiego tak zwa-
ne programy narracyjne możemy odczytywać ze struktury muzycz-
nej, bez odniesienia literackiego. Badacz ten wykorzystuje i rozwi-
ja w  swych narratologicznych analizach przede wszystkim pojęcia 
i idee Greimasa. Uznaje, że również w muzyce możemy odnaleźć ta-
kie jednostki narracyjne, jak opozycja binarna i  wynikający z  niej 
kwadrat semiotyczny, a także kategorie modalne, aktantów, izotopie 
i tak dalej. Narracyjność według Tarastiego może objawiać się przez 
powierzchniowe struktury komunikacji (jak muzyczne toposy czy 
nawet figury retoryczne) oraz przez głębokie struktury znaczenia. 
Sposób wykonania utworu ma duży wpływ na wydobycie elemen-
tów narracyjnych – przez tak zwane modalizacje. Tarasti zauważa, 
że słuchając pewnego rodzaju muzyki, wykonanej w określony spo-
sób, możemy czasem westchnąć i  wykrzyknąć: „Jaka narracyjna!” 
(jak − według relacji autora − uczynił to Ricardo Muti po usłysze-
niu pierwszych dźwięków I Symfonii Aleksandra Skriabina)75. Autor 
przedstawia teorię trzech typów narracji, które mają według niego 

73 Pierwsza analiza narracyjna: E. Tarasti, Pour une narratologie de Chopin, „Inter-
national Review of the Aesthetics and Sociology of Music” 1984, Vol. 15, No. 1,  
s. 53–75. 

74 Idem, A Theory of Musical Semiotics, Indiana University Press, Indiana–Blooming-
ton 1994. 

75 Ibidem, s. 23.
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zastosowanie zarówno do literatury, jak i muzyki: narracja konwen-
cjonalna, organiczna i egzystencjalna. 

Jean-Jacquez Nattiez w słynym artykule Can One Speak of Nar-
rativity in Music?76 z 1990 roku ostro krytykuje postawy sugerujące 
możliwość narracji w muzyce. Uznaje, że ewentualnie możemy mó-
wić o metaforze narracji w muzyce, a do tego jest konieczne literac-
kie odniesienie. Jak twierdzi, w muzyce brak pewnych niezbęd-
nych – według niego – elementów narracji, na przykład: obecności 
podmiotu-narratora, związku podmiotu z  orzeczeniem, związków 
przyczynowo-skutkowych, możliwości przedstawienia czasu prze-
szłego. W  tym ujęciu muzyka może jedynie sugerować narrację, 
być do niej podobna; formalne relacje syntaktyczne przebiegające 
w czasie sprawiają iluzję narracji, która jednakże rozgrywa się tyl-
ko w wyobraźni słuchacza. W sensie metaforycznym muzyka może 
być ewentualnie „narracją, która niczego nie opowiada” (dosłownie: 
„która opowiada nic”)77 – tutaj Nattiez przywołuje określenie The-
odora W. Adorna na temat muzyki Mahlera. Za Haydenem White’em 
stosuje z kolei rozróżnienie na czasowniki narrate i narrativize (któ-
rego nie ma w języku polskim) i twierdzi, że do muzyki można od-
nieść to drugie pojęcie („narratywizować”). Jego zdaniem „narracja 
jest nie w muzyce, ale w fabule wyobrażanej i konstruowanej 
przez słuchaczy z  obiektów funkcyjno-formalnych”78. Według 
Nattieza to swojej zdolności imitacji muzyka zawdzięcza możliwość 
„narratywizowania” – może naśladować styl narracyjny. Narratolo-
gia robi zatem karierę w naszych czasach, ponieważ właśnie teraz ist-
nieje niezwykłe zapotrzebowanie na słuchanie opowieści. 

76 J. J. Nattiez, Can One Speak of Narrativity in Music?, „Journal of the Royal Mu-
sicological Association” 1990, Vol. 115, No. 2, s. 240–57.

77 „[…] a narrative which relates nothing”. T. W. Adorno, Mahler: Eine musikali-
sche Physugnomik, w: Gesammelte Schriften, Bd. 13, Hrsg. T. Adorno, R. Tied-
mann, Frankfurt 1971, s. 149–319, cyt. za: J. J. Nattiez, op. cit., s. 245.

78 „The narrative, strictly speaking, is not in music, but in the plot imagined 
and constructed by the listeners from functional objects”. J. J. Nattiez,  
op. cit., s. 249.
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Carolyn Abbate w  książce Unsung Voices79 z  1991 roku dołą-
cza się do głosu krytycznego Nattieza. Według autorki przez mu-
zykę słyszymy „głos” narracji, ale nie wiemy, o czym on opowiada. 
Muzyka zatem naśladuje „sposób” opowiadania. Abbate stanowczo 
sprzeciwia się narracyjnym interpretacjom muzyki, które – jak twier-
dzi – trywializują ją. Jednakże traktuje powtórzenia w muzyce jako 
epickie syntezy.

Kofi Agawu w pracy z tego samego roku Playing with Signs: Se-
miotic Interpretation of Classic Music80 robi „krok naprzód” w narra-
tologii muzycznej. Odwołuje się do konceptu muzycznych toposów 
(topics), wprowadzonego już wcześniej przez Leonarda Ratnera, ale 
uzupełnia go, włączając do interpretacji syntagmatyczny aspekt mu-
zycznej narracji. W nawiązaniu do retoryki Johannesa Matthesona 
i  modelu dynamicznego Schenkera zwraca uwagę na funkcje po-
czątku, środka i końca kompozycji. Postuluje próbę odczytania zna-
czenia dzieła z syntezy muzycznych toposów i „znaków struktural-
nych” (wynikających z aspektu syntaktycznego, z relacji elementów 
względem siebie). Wprowadzając zatem syntezę semantyki i syntak-
tyki w analizie instrumentalnych, nieprogramowych dzieł muzycz-
nych, równocześnie wzbrania się przed zbyt dosłowną narracyjną 
interpretacją, przed przyporządkowaniem utworowi muzycznemu 
jakiegoś „scenariusza”. 

Takie narracje zwykle trywializują złożoną grę form czasowych przez 
przedkładanie jednej z takich form nad inne – mianowicie przebiegu 
zdarzeń porównywalnego do tego z  powieści czy dramatów. Nie ma 
oczywiście niczego złego w odwoływaniu się przez poszczególnych słu-
chaczy do takiego dyskursu, o  ile te odwołania nie sięgają za daleko. 
A takie stwierdzenie zawiera z kolei ukryte wyznanie, że pewne aspekty 
muzycznej ekspresji znajdują się poza możliwościami analizy81. 

79 C. Abbate, Unsung Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century, 
Princeton University Press, Princeton 1991.

80 K. Agawu, Playing with Signs: a Semiotic Interpretation of Classic Music, Prince-
ton University Press, Princeton 1991.

81 „Such narratives usually trivialize the complex play of temporal forms by priv-
ileging a single one of those forms – the flow of events comparable to those of 
a story or drama. There is, of course, nothing wrong with individual listeners 
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W podobnym czasie jak prace Agawu i Abbate pojawił się arty-
kuł Roberta S. Hattena82 na temat narracyjności w muzyce, w kon-
tekście twórczości Beethovena. Hatten przyznaje, że koncept narracji 
w muzyce może wydawać się „podejrzany”, jeśli trzymamy się ściśle 
modelu narracji literackiej. Jednak zwraca uwagę na to, że narracja 
jest zjawiskiem fundamentalnym również dla innych form dyskur-
su, nie tylko literatury. Uznaje, że niektóre style muzyczne w pełni 
wyzyskują podstawowe techniki narracyjne: układanie „znaczących 
zdarzeń” w czasie czy przesunięcia (shifts) na poziomie dyskursu przez 
przerywanie dotychczasowego toku. Według Hattena „muzyka XIX 
wieku brzmi bardziej jak autoekspresja kompozytora jako osoby w du-
żej mierze dzięki szerszemu stosowaniu tych technik [narracyjnych – 
M. P.]”83. Dodaje on, że nawet pewne formalne ujęcia muzyki – jak 
analiza Schenkerowska – są „z gruntu narracyjne”84, ponieważ włą-
czają znaczenie wynikające ze struktury czasowej. A  skoro tak, to 
według autora tym bardziej nie powinniśmy odmawiać kompetent-
nemu słuchaczowi prawa interpretacji narracyjnej, zwłaszcza że „ist-
nieje jasna korelacja pomiędzy gatunkami ekspresywnymi w muzy-
ce a archetypicznymi opowieściami w ich kulturach”85.

Joseph Kerman uważa, że badania nad narracją muzyczną na-
leży rozpocząć od gatunku koncertu, w którym identyfikacja aktan-
tów jest – jak twierdzi – oczywista. W artykule Representing a Rela-
tionship: Notes on Beethoven Concerto z 1992 roku pisze:

 
Choć istnieje mnóstwo wyjątków […], zasadniczo każdy wie, kto jest 
kim w koncercie i kto co robi. Mamy solistę i orkiestrę i zazwyczaj dość 

resorting to such discourse, so long as its claims are not stretched unduly. To say 
this is to register and implicit confession that certain aspects of the musical ex-
perience are beyond analysis”. K. Agawu, op. cit., s. 79.

82 R. S. Hatten, On Narrativity in Music: Expressive Genres and Levels of Discourse 
in Beethoven, „Indiana Theory Review” 1991, No. 12, s. 75–98.

83 „The music of the nineteenth century sounds closer to the personal expression of the 
composer as persona largely because of the greater focus on just such techniques”.  
R. S. Hatten, On Narrativity in Music, s. 96.

84 „Fundamentally narrative”. Ibidem.
85 „[…] there is such a clear correlation between expressive genres in music and 

the archetypal stories of their cultures”. Ibidem, s. 96.
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wyraźnie możemy odczytać charakter „silnej i barwnej orkiestry i  jej 
słabego, ale uduchowionego przeciwnika” – jak to kiedyś określił Czaj-
kowski. Aktanty pozostają w pewnego rodzaju relacji – a w interpreta-
cji koncertu śledzimy właśnie przebieg tej relacji86. 

Kerman – nawiązując do zmiany paradygmatu w teorii muzyki – na-
wołuje do próby odczytywania znaczeń pozamuzycznych, gdyż na 
pewnym poziomie są one według niego oczywiste, intersubiektyw-
nie sprawdzalne. W kontekście narracji muzycznej istotny okazuje 
się odbiór dzieła w czasie – słuchacz w linearnym przebiegu używa 
funkcji pamięci, porównuje wcześniejsze przebiegi z  późniejszymi 
przebiegami, oczekuje, jest zaskakiwany, prowadzony przez narra-
cję muzyczną. Problem linearności w muzyce wymaga według Ker-
mana dalszych badań. 

Karol Berger w omawianym już tekście Narracja i liryka87 z 1993 
roku stoi na stanowisku, że muzyka może mieć formę narracyjną lub 
liryczną. 

Fred Everett Maus (1988, 1997, 2005)88 pozostaje sceptyczny 
wobec stanowiska, że muzyka jako taka może być narracją, ale uzna-
je, że badanie analogii muzyki z  dyskursami postrzeganymi jako 
narracyjne może być owocne. Jego zdaniem muzyka bardziej przy-
pomina dramat niż narrację89 (1988). Maus uważa, że język lite-

86 „While plenty of exceptions exist […] in general one knows exactly who is who in 
a concerto and who is doing what. There is a soloist and an orchestra, and there 
is usually quite a sharp sense of character, of »the powerful and multicolored or-
chestra and its weak but high-spirited adversary«, as Tchaikovsky once put it. The 
agents exist in some kind of relationship, and what is traced in a concerto is the 
course of a relationship”. J. Kerman, Representing a Relationship: Notes on a Bee-
thoven Converto, „Representations” 1992, No. 39, s. 97–98. 

87 K. Berger, Narracja i  liryka, w: Interdisciplinary Studies in Musicology, eds.  
J. Stęszewski, M. Jabłoński, ars nova, Poznań 1993.

88 F. E. Maus, Music as Drama, „Music Theory Spectrum” 1988, No. 10, s. 56–73; 
idem, Narrative, Drama, and Emotion in Instrumental Music, „Journal of Aes-
thetics and Art Criticism” 1997, No. lv, s. 293–303; idem, Classical Instrumen-
tal Music and Narrative, w: A  Companion to Narrative Theory, eds. J. Phelan,  
P. J. Rabinowitz, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Victoria 2005, s. 466–483.

89 Argument ten został później podważony między innymi przez Karola Bergera 
i Byrona Alména i wynika z przemieszania, rozmycia pojęć epiki i narracji.
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racki i metaforyczny jest jak najbardziej uprawniony w interpretacji 
muzyki, ale na wysokim poziomie ogólności – co oznacza na przy-
kład, żeby nie identyfikować aktantów. Jako autor hasła Narratology, 
Narrativity w encyklopedii The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians konkluduje: „[…] badanie muzyki instrumentalnej jako 
narracji pozostaje niepewnym, zagadkowym, problematycznym ob-
szarem poszukiwań”90. 

Z Bergerem, Tarastim czy Hattenem nie zgadza się także Lawrence 
Kramer, który w książce Classical Music and Postmodern Knowledge 
z 1995 roku poświęca osobny rozdział zagadnieniu narracji muzycz-
nej91. Chociaż nadaje mu tytuł Musical Narratology, to stwierdza, że 
„w ścisłym znaczeniu nie może istnieć coś takiego, jak muzyczna nar-
ratologia”92. Muzyka nie może być zatem narracją ani nawet przedsta-
wiać narracji. Już w jednym z wcześniejszych tekstów muzykę i nar-
rację nazwał „niebezpiecznym związkiem”93. Jak jednak twierdzi, 
metafora narracji może być użyteczna w interpretacji dzieł muzycz-
nych, w  szczególności tych bez tekstu. Pewien aspekt narracyjności 
pojawia się według niego wówczas, gdy muzyka przestaje podążać za 
czysto muzycznymi regułami. 

Vera Micznik w obszernym artykule z 2001 roku94 zajmuje sta-
nowisko w  pewnym sensie koncyliacyjne, nawiązując do pojęcia 
„stopni narracyjności” Geralda Prince’a. Micznik nie postrzega 
zatem narracyjności jako jakości, którą muzyka może mieć albo nie 
(na zasadzie albo/albo) – widzi ją raczej jako obszerne spektrum, 
z  obrębu którego muzyka może przejąć więcej lub mniej. Zgadza 
się z  krytycznymi poglądami na przykład Abbate czy Nattieza, że 
muzyka nie konstytuuje narracji w  takim sensie jak literatura, ale 

90 „The exploration of instrumental music as narrative remains a tantalizing, con-
fusing, problematic area of inquiry”. F. E. Maus, Narratology, narrativity.

91 L. Kramer, Classical Music and Postmodern Knowledge, University of California 
Press, Berkeley–Los Angeles–London 1995, Chapter 4: Musical Narratology, 
a Theoretical Outline.

92 „In the strictest sense, there can be no musical narratology”. Ibidem, s. 99.
93 „Dangerous liaison”. L. Kramer, Dangerous Liaisons: The Literary Text in Musi-

cal Criticism, „19th-Century Music” 1989–1990, No. 13, s. 159–67.
94 V. Micznik, Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven 

and Mahler, „Journal of the Royal Music Association” 2001, No. 126, s. 194–249.
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może naśladować ją lub sprawiać iluzję narracji. Jednak nie zgadza 
się z ich stanowiskiem, że narracja w odniesieniu do muzyki to jedy-
nie powierzchowna metafora. Micznik uważa, że muzyka może być 
bardziej lub mniej narracyjna i to nie przez naśladowanie jakości li-
terackich, ale przez środki specyficznie muzyczne. 

Márta Grabócz w  szeregu artykułów od końca lat 90.95 oraz 
w  książce Musique, narrativité, signification z  2009 roku (zawiera-
jącej także wcześniej publikowane teksty) przedstawia złożoność 
problematyki narratologii i  wielość ujęć narracji w  humanistyce. 
Prezentuje wyniki własnych badań – analiz utworów muzycznych – 
dowodząc, że wiele z nich można odczytywać przez pryzmat narracji 
i z użyciem narzędzi narratologii, ponieważ utwory często są skon-
struowane zgodnie z zasadami narracji. Grabócz definiuje narrację 
muzyczną jako „sposób, w jaki znaczone [signifieds] są zorganizo-
wane w obrębie formy muzycznej”96.

Według autorki istnieją trzy sposoby istnienia narracji w muzyce97: 
1. Zewnętrzny program narracyjny: w utworach, które na po-

ziomie makrostruktury porzucają zasady form muzycznych na rzecz 
przedstawienia ciągu zdarzeń z tekstu czy opisu pozamuzycznego.

95 M. Grabócz, m.in.: Paul Ricoeur’s Theories on Narrative and Their Relevance for 
Musical Narrativity, „Indiana Theory Review” 1999, Vol. 20, No. 2, s. 19–40; 
Affect and Narrative Transformation in 18th-Century Sonata Forms (The First 
Movement of Mozart’s Symphony in C major K. 338), w: Musical Semiotics Revis-
ited, eds. E. Tarasti, P. Forsell, ISI, Imatra 2003, s. 40–59 (seria: „Acta Semiotica 
Fennica”, 15); Strategies of Binary Oppositions in Musical Topics of the 17th–20th 
centuries, w: Music and the Arts, ed. E. Tarasti, Helsinki 2006, s. 45–59 (seria: 
„Acta Semiotica Fennica”, 23, Vol. 1, „Proceedings of ICMS”, 7); Classical Nar-
ratology and Narrative Analyses in Music, w: A  Sounding of Signs. Modalities 
and Moments in Music, Culture, and Philosophy. Essays in Honor of Eero Taras-
ti on his 60th Anniversary, eds. R. S. Hatten, P. Kukkonen, R. Littlefield, H. Vei-
vo, I. Vierimaa, ISI, Imatra 2008 (seria: „Acta Semiotica Fennica”, 30), s. 19–42; 
Recurrent Narrative Schemes in Music and in Extra-Musical Genres, w: Occur-
rence, Narrativity, ed. I. Berszán, Babes-Bolyai University, Edition Académique 
de Cluj, Cluj 2009.

96 „[…] the way in which the signifieds are organized within a  musical form”.  
M. Grabócz, Classical Narratology and Narrative Analyses in Music.

97 M. Grabócz, Recurrent Narrative Schemes in Music and in Extra-Musical Genres 
oraz eadem, Musique, narrativité, signification. Autorka opierała się na pismach 
Józefa Ujfalussy w przypadku pierwszych dwóch typów.
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2. Wewnętrzny program narracyjny: bezpośrednia obecność 
narracji w muzyce – w utworach, w których forma muzyczna asy-
miluje zewnętrzny temat w obrębie procesów czysto muzycznych. 

3. Program narracyjny poziomu głębokiego: wytwarzanie no-
wych wartości przez narrację, obecność u jej podłoża takich struk-
tur konfiguracyjnych jak na przykład kwadrat semiotyczny.

Byron Almén w książce A Theory of Musical Narrative z 2008 
roku98 podejmuje dyskusję, rozprawiając się kolejno z krytycznymi 
argumentami dotyczącymi możliwości istnienia narracji w  muzy-
ce. Wyróżnia pięć podstawowych argumentów krytycznych spośród 
dotychczasowych głosów: 

1. Argument naprowadzenia werbalnego (the verbal cue argu-
ment).

Almén uważa, że do słyszenia muzyki jako narracji nie jest ko-
nieczne żadne naprowadzenie werbalne. Muzyczne procesy – jak na 
przykład kontrasty/konflikty fakturalne, dynamiczne, tonalne, te-
matyczne – mogą sprawić, że odbieramy muzykę jako narrację.

2. Argument związków przyczynowo-skutkowych (the causali-
ty argument).

Autor zauważa, że nawet w narracjach literackich nie zawsze jest 
zachowana zasada związków przyczynowo-skutkowych – a przynaj-
mniej nie zawsze są one klarowne, zazwyczaj umożliwiają różne in-
terpretacje. Dochodzi więc do wniosku, że to przede wszystkim od-
biorca tworzy te relacje. Jego zdaniem

nie ma jakościowego rozróżnienia między sposobem, w jaki narracje 
są konstruowane w  literaturze, a  sposobem, w  jaki są konstruowane 
w muzyce. W każdym przypadku to my musimy indukować związki. 
Argument Nattieza, że muzyka nie może być narracją, lecz jedynie ją 
sugerować, można by zastosować także do literatury99.

98 B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Indiana University Press, Blooming-
ton–Indiana 2008.

99 „There is no qualitative distinction, then, between the way narratives are con-
structed in literature and the way they are constructed in music. In each case, 
we must infer the connections. Nattiez’s claim – that music cannot support nar-
ratives but can only suggest them – could equally be applied to literature”. Ibi-
dem, s. 31.
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Ustosunkowując się do tego argumentu, Almén dodaje, że nie 
każda muzyka implikuje strategię narracyjnego słuchania. Na przy-
kład muzyka okolicznościowa czy „muzyka tła” nie jest według nie-
go narracyjna. 

3. Argument narratora (the narrator argument).
Almén uważa, że narrator nie jest konieczny w narracji. Powo-

łuje się na wprowadzone przez Gerarda Genette’a  rozróżnienie na 
dwa sposoby przedstawiania zdarzeń: w formie relacji bądź w formie 
sceny. W pierwszym przypadku narrator opisuje „własnymi słowa-
mi” zdarzenia, w tym zaistniałe (zazwyczaj wcześniej) dialogi mię-
dzy postaciami, a w drugim mamy bezpośrednią prezentację słów 
i akcji postaci. Rola narratora w scenie zostaje zmarginalizowana; co 
więcej, w dramacie nie ma go wcale, a dramat również jest narracją.

4. Argument odniesień pozamuzycznych (the referential argu-
ment). 

W tym przypadku Almén również dowodzi, że odniesienia po-
zamuzyczne nie są konieczne do ukonstytuowania narracji – „mu-
zyka może faktycznie mieć unikalne właściwości, które pozwalają na 
rozwój narracyjnej formy przy nieobecności odniesień”100. Powołu-
je się także na takich badaczy, jak Vladimir Propp, Joseph Campbell 
czy Northrop Frye, którzy podkreślają, że to relacje między elemen-
tami są podstawą narracji, a nie elementy.

5. Argument dramatu (the drama argument).
Według Alména porównywanie muzyki do dramatu nie ma sen-

su, bo wciąż pozostaje zbyt wiele różnic między tymi dwoma fe-
nomenami. Nie dość, że argument ten nie świadczy na niekorzyść 
muzyki jako narracji, to narracja muzyczna w ogóle ma swoje spe-
cyficzne środki (tutaj autor zgadza się z Micznik), a zatem analogie 
z dramatem, tak jak w ogóle z literaturą, są bezzasadne.

Almén dochodzi do wniosku, że narracja w muzyce jest możli-
wa, nie jest fenomenem wtórnym pochodzącym z literatury i może 
manifestować się przez interakcję muzycznych elementów. Nar-
racyjność zostaje według niego sformowana przez relację dwóch 

100 „Music may indeed have unique properties that allow it to unfold a narrative 
design in the absence of reference”. Ibidem, s. 36.
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lub więcej ułożonych hierarchicznie elementów – tak w  muzyce, 
jak  w  każdym innym medium wyrażającym się w  czasie. Jego de-
finicja narracji muzycznej, przedstawiona już wcześniej w  artyku-
le Narrative Archetypes: a Critique, Theory, and Method of Narrative 
Analysis, brzmi: „Narracja muzyczna jest procesem, przez który słu-
chacz odbiera i śledzi kulturowo znaczące przewartościowanie hie-
rarchicznych relacji w obrębie przestrzeni czasowej”101.

Narratologia w analizie dzieła muzycznego

Pod wpływem narratologii dzieła muzyczne zaczęto interpretować 
i analizować przez pryzmat narracji. Przejawia się to w różny spo-
sób: poszukuje się uniwersalnych właściwości narracji muzycznych, 
schematów i archetypów narracyjnych, wydobywa paradygmatycz-
ne relacje leżące u  podstaw poszczególnych narracji, porównuje 
się dyskurs muzyczny z dyskursem literackim i tak dalej. Szczegól-
ny rezonans w narratologii muzycznej ma teoria Greimasa – przede 
wszystkim elementarna jednostka znaczenia, czyli opozycja binar-
na. Koncepcja funkcji Proppa również okazała się dla tej dyscypli-
ny inspirująca. 

Podkreślana wcześniej trudność uchwycenia całego zjawiska 
narratologii – wraz z  jej ekspansywnością – znajduje odzwiercie-
dlenie również w odniesieniu do narratologicznych ujęć w muzyce. 
Poza stosowaniem narzędzi metodologicznych narratologii teore-
tycznoliterackiej w analizie, przez pryzmat narracji zaczęto patrzeć 
na rozwój form w  historii muzyki, zarówno na poziomie makro, 
jak i mikro. W tej fascynującej perspektywie narratologicznej moż-
na dostrzec pewne niebezpieczeństwo rozmycia tożsamości innych 
metod, ich zagarnięcia – „narratologicznymi” często nazywa się ja-
kiekolwiek interpretacje, które biorą pod uwagę znaczenie muzycz-
ne albo rozwój w czasie. 

101 „Musical narrative is the process though which the listener perceives and tracks 
culturally significant transvaluation of hierarchical relationships within a tem-
poral span”. B. Almén, Narrative Archetypes: a Critique, Theory, and Method of 
Narrative Analysis, „Journal of Music Theory” 2003, Vol. 47, No. 1.
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Jeśli postaramy się „wyciągnąć przed nawias” przejawy tego, co 
dziś uważa się za perspektywę narratologiczną w pracach muzyko-
logicznych, byłyby to:

1. Struktury znaczenia muzycznego (jak między innymi mu-
zyczne toposy, semy, klassemy, izotopie).

2. Strategie organizacji struktur znaczenia102 w obrębie utworów 
(opozycje binarne, funkcje, schematy narracyjne, transformacje).

3. Problem „podmiotowości” (modalności i modalizacje, iden-
tyfikacja aktantów, gesty muzyczne).

Poniżej scharakteryzowano – w  porządku chronologicznym – 
wybrane ujęcia analityczne103.

Luca Zoppelli – opera jako opowieść

Luca Zoppelli już w 1970 roku opublikował książkę, w której rozpa-
truje sposoby narracji w gatunku opery: L’opera come racconto. Modi 
narrativi nel teatro musicale dell’Ottocento104. W  1993 roku ukazał 
się także jego artykuł o elementach narracyjnych w operach Gaeta-
na Donizettiego105. Teoria Zoppellego ma słabą recepcję (być może 
poza Włochami) i  właściwie nie jest znana wśród narratologów 
muzycznych106. Tymczasem z  pewnością jest warta uwagi – z  jed-
nej strony ze względu na jej prekursorski charakter w odczytywaniu 

102 Por. M. Grabócz, Classical Narratology.
103 Zróżnicowane proporcje w  dokładności charakterystyki poszczególnych ujęć 

analitycznych w  założeniu mają oddawać z  jednej strony zasięg tych teorii 
w narratologii muzycznej, z drugiej ich przydatność dla interpretacji muzycz-
nych przedstawianych w dalszej części książki.

104 L. Zoppelli, L’opera come racconto. Modi narrativi nel teatro musicale 
dell’Ottocento, Marsilio, Venezia 1970.

105 Idem, Narrative Elements in Donizetti’z Operas, „Opera Quarterly” 1992, Vol. 10, 
No. 1.

106 Informację na temat Zoppellego zawdzięczam prof. Michałowi Bristigerowi, 
który jest specjalistą między innymi od muzyki włoskiej i który zorganizował 
szereg polsko-włoskich sympozjów. Jest także twórcą i redaktorem naczelnym 
wydawanej w latach 1972–1989 serii muzykologicznej „Pagine. Polsko-włoskie 
materiały muzyczne. Argomenti musicali polacco-italiani”. Nie spotkałam się 
z tą teorią na żadnym etapie poszukiwań narratologicznych.
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muzyki jako narracji, a z drugiej – na wprowadzenie do muzykologii 
rzadko poruszanych aspektów narracyjności. 

Zoppelli wskazuje, że gatunek opery jest połączeniem mime-
tyczności z  diegetycznością. Zwraca uwagę na wielorakość tech-
nik i sposobów narracji stosowanych w operze, która – niesłusznie – 
bywa zazwyczaj sprowadzana wyłącznie do dramatu. Tymczasem, 
jak twierdzi, muzyka włączona do dramatu może wyrażać znacznie 
więcej niż akcja rozgrywana na scenie i zapisana w libretcie. Według 
autora w operze możemy mieć do czynienia z ukazywaniem różnych 
perspektyw narracyjnych, z  wszechwiedzącym narratorem, mową 
pośrednią i  bezpośrednią, a  muzyka ma istotne znaczenie w  „na-
strajaniu” słuchacza na określony odbiór przekazywanych wydarzeń 
fabuły107. Zoppelli wskazuje na przykład miejsca, w których muzy-
ka jest włączona do sfery dramatu (w ramach opery). Te fragmenty, 
w których odbiorca słyszy dokładnie to, co słyszą bohaterowie roz-
grywanej akcji, nazywa „momentami »bezpośredniego dyskursu« 
w środku »niebezpośredniego dyskursu« języka opery”108.

Eero Tarasti – w kierunku narracyjnej gramatyki muzyki
Moim celem jest opisanie  

„was es eigentlich gewesen ist” w muzyce.
Eero Tarasti

Eero Tarastiego można uznać za czołowego „muzykologicznego 
narratologa”, który w interpretacji muzyki stosuje koncepcje i meto-
dy przejęte z narratologii ogólnej. Kluczowe dla jego semiotyki in-
terpretacje muzyczne zostały przedstawione w książce A Theory of 
Musical Semiotics: między innymi analiza Ballady g-moll oraz Polo-
neza-Fantazji op. 61 Chopina, a także pierwszej części Sonaty Wald-
steinowskiej Beethovena109. 

107 Wydaje się, że termin „fokalizacja” byłby tutaj odpowiedni.
108 „[…] »direct discourse« in the midst of the »indirect discourse« of operatic lan-

guage”. L. Zoppelli, Narrative elements in Donizetti’z Operas, s. 24.
109  Poszczególne analizy były też prezentowane w odrębnych artykułach: E. Taras-

ti, Pour une narratologie de Chopin, „International Review of the Aesthetics and 
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Jednak pierwsze koncepcje nawiązujące do narratologii fiń-
ski muzykolog przedstawił już w 1979 roku w pracy Myth and Mu-
sic. Badając relacje mitu i muzyki, Tarasti oparł się w dużej mierze 
na strukturalistycznym ujęciu Lévi-Straussa. Jak zauważył, w pier-
wotnych społeczeństwach oraz w archaicznych, odległych kulturach 
mity były przekazywane jako opowieści przy towarzyszeniu muzy-
ki, dlatego „to naturalne, że narracyjną zdolność muzyki zaczęto 
wykorzystywać również w muzyce Zachodu jako technikę narracji 
mitycznej”110. Nawiązując do rozróżnienia Brémonda na raconté– 
–racontant, Tarasti ukazuje różne sposoby, w jakie struktura mitycz-
nej historii (raconté) z jej poszczególnymi funkcjami (w rozumieniu 
Proppowskim) może być „dystrybuowana” między muzykę a tekst:

1. „W idealnych warunkach można byłoby przypuszczać, że te 
dwa poziomy manifestacji się pokrywają”111:

Mit (jako tekst) A B  C  D  E  F
Muzyka  A’ B’ C’ D’ E’ F’

– według Tarastiego typowe między innymi dla dramatów muzycz-
nych Richarda Wagnera (technika motywów przewodnich), choć – 
jak uważa – dzieła kompozytora wykorzystują również inne konfi-
guracje.

2. Tekst i muzyka mogą przejmować funkcje mitu niezależnie, 
spotykając się tylko w niektórych punktach:

Mit (jako tekst) A B  D  F
Muzyka  A’ B’ C’ E’ F’

Sociology of Music” 1984, Vol. 15, No. 1, s. 53–75 (analiza Poloneza-Fantazji op. 
61 – pierwsza narratologiczna analiza muzyczna); idem, Beethoven’s Waldstein 
and the Generative Course, „Indiana Theory Review” 1991, Vol. 12 (specjalny nu-
mer poświęcony zagadnieniu narracji w muzyce pod redakcją Ricka Littlefiel-
da), s. 99–140; idem, A narrative Grammar of Chopin’s G minor Ballade, „Cho-
pin studies” 1995, No. 5, s. 38–62 (analiza Ballady g-moll powstała już w 1989 
roku).

110  „It is […] natural that the narrative capacity of music began to be utilized also 
in Western music as a  technique of mythical narration”. E. Tarasti, Myth and 
Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth in Music, Especially That of 
Wagner, Sibelius and Stravinsky, Mouton Publishers, The Hague 1979, s. 55.

111  „Under ideal circumstances one may hypothesize that these two levels of man-
ifestation coincide”. E. Tarasti, Myth and Music, s. 56.
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– według Tarastiego typowe dla oper Christopha Willibalda Glucka 
(po reformie), w których muzyka miała bardziej aktywnie uczestni-
czyć w akcji; konfiguracja również stosowana przez Wagnera.

3. Muzyka może uzupełniać funkcje, których brak na poziomie 
tekstu:

Mit (jako tekst) A       B        D        F
Muzyka                 C        E

− według autora konfiguracja obecna w muzyce scenicznej między 
innymi Beethovena, Felixa Mendelssohna i Jeana Sibeliusa.

4. Muzyka może nie przejmować funkcji z tekstu w ogóle, lecz 
rozwijać funkcje niezależne:

Mit (jako tekst) A   B   C   D  E   F
Muzyka  L   M   N  P   Q  R

− według Tarastiego typowe dla opery włoskiej sprzed reformy Glucka.
5. Funkcje mitu mogą być wyrażane jedynie przez muzykę:
Mit (jako tekst) (……………………….)
Muzyka    A    B    C     D     E     F

− według Tarastiego przypadek na przykład poematów symfonicz-
nych Franza Liszta czy Symfonii fantastycznej Hectora Berlioza (a za-
tem dotyczy muzyki programowej).

Powyższa klasyfikacja stanowi strukturalistyczne ujęcie możli-
wych związków między tekstem a  muzyką w  odniesieniu do kon-
kretnych mitów, które mają zostać „opowiedziane” przez muzykę. 
Swój stosunek do muzyki z  tekstem bądź programem i  do relacji 
tych dwóch „poziomów manifestacji” Tarasti wyraził w innym miej-
scu następująco: „Utwory muzyczne są jak talie kart: mogą składać 
się z tych samych kart, jak dzieła literackie, które dostarczyły progra-
mu narracyjnego, ale gry, w jakie gramy z użyciem poszczególnych 
talii, są zupełnie inne”112.

Jednak autor rozpatruje związek muzyki i  mitu także na od-
mienne sposoby, w  oderwaniu od programu dostarczanego przez 
konkretny mit. Poza ogólnym odniesieniem do analogii Lévi-

112 „Musical pieces are like decks of card: they may consist of the same cards as the lit-
erary work that provides their narrative program, but the games we play with each 
deck are quite different”. E. Tarasti, Music as a Narrative Art, w: Narrative across Me-
dia. The Languages of Storytelling, s. 293.
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-Straussa między muzyką a mitem („wyjęcie z czasu” oraz rozwiąza-
nie sprzeczności) rozważa mityczność jako kategorię estetyczną 
bądź styl, który może być przez kompozytorów stosowany celowo. Na-
wiązuje tutaj do koncepcji (między innymi Ernsta Cassirera i Rolan-
da Barthes’a), według których mit jest manifestacją pewnego rodzaju 
świadomości, charakteryzującej się mityczno-religijnym stosunkiem 
do fenomenu113. Na przykładach analiz konkretnych utworów Tarasti 
wskazuje na pewne cechy w systemie znaków muzycznych (musical 
sign system), w których przejawia się „mityczność” – nawet jeśli mu-
zyka nie nawiązuje do konkretnego, zwerbalizowanego mitu. Uważa, 
że kategoria strukturalna avant/aprés (przed/po) może konstytuować 
mityczność – zgodnie z założeniem, że mit odwołuje się „do czegoś 
wcześniej, do dalekiej przeszłości”114. W  związku z  tym „mityczny” 
dyskurs muzyczny również odnosi się do poprzedzających (prece-
ding) znaków. Autor wywodzi z tego konkluzję, że mityczny wymiar 
w muzyce może zostać osiągnięty przez powtórzenie jakiegoś podsta-
wowego tematu na końcu utworu. Przytacza przykład żałobnego mar-
sza Zygfryda z ostatniej sceny tetralogii Wagnera, który podsumowuje 
wszystkie główne zdarzenia związane z mitycznym bohaterem i różne 
tematy; temat Zygfryda nabiera tam „swojego właściwego znaczenia, 
wielkości mitycznej”115. Podobnie dzieje się na przykład w symfonii 
Sibeliusa z tematem Kullervo, który powraca na końcu, a także z te-
matem chorałowym Preludium, Chorału i Fugi Cezara Francka. Autor 
podaje więcej przykładów – czasami są to tematy powracające w swo-
jej pierwotnej postaci, czasami dalece już przetworzone – zawsze jed-
nak nadaje im się znaczenie szczególne, które wynika z dystansu cza-
sowego związanego z przebiegiem utworu w kontekście wszystkiego, 
co „wydarzyło się” na osi syntagmatycznej do tej pory. Jednak mitycz-
nych odwołań „do dalekiej przeszłości” Tarasti upatruje także w od-
niesieniach do muzyki ludowej, archaicznej, wcześniejszej. Mogą to 
być nawiązania na przykład przez ewokowanie archaicznej barwy in-
strumentalnej (czy użycie instrumentów na sposób symboliczny – na 

113 E. Tarasti, Myth and Music, s. 26.
114 „It is characteristic of myth that it always alludes to something earlier, in the dis-

tant past…”. Ibidem, s. 67–68.
115 „[…] swells to its appropriate significance, to mythical greatness”. Ibidem, s. 68.
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przykład harfy), skal, bądź nawet konkretne cytaty, które w obrębie 
określonej kultury są zrozumiałe jako „mityczne”. 

Muzykolog podaje przykład początkowych taktów Mojej ojczy-
zny Bedřicha Smetany, w których „mityczność” jest osiągana zarów-
no przez zastosowanie „archaicznej” barwy i harmoniki, jak i przez 
miejsce na osi syntagmatycznej kompozycji (początek): 

Fakt, że odbiorca wie, że zaraz wysłucha wielkiej suity orkiestro-
wej, która jednakże zaczyna się niespodziewanie długawym solo har-
fy, może nadać temu pasażowi pewien sens oczekiwania i  napięcia. 
Ono funkcjonuje, jakby było otwarciem mitycznego świata, co w teo-
rii Proppa nazwane było „wyjściową sytuacją”, która ma za zadanie uru-
chomić opowieść. […] Słuchacz zdaje sobie sprawę, że to, co usłyszy, 
powinno być postrzegane przez pryzmat szczególnej, mitycznej, legen-
darnej perspektywy116. 

Autor twierdzi, że w  muzyce mamy czasem do czynienia z  sema-
mi mityczności, które przejawiają się w różnych parametrach i ele-
mentach muzycznych (na przykład specyficzne „rytualne” rytmy, 
narastanie fakturalne, zastosowanie skali modalnych). Wyróżnia 
szesnaście kategorii semów mityczności, ale trzy podstawowe ich 
klasy: mityczna odnosząca się do natury (the nature-mythical), bo-
hatersko-mityczna (the hero-mythical) oraz magiczno-mityczna (the 
magic-mythical).

W Theory of Musical Semiotics Eero Tarasti proponuje narra-
tologiczną analizę czterech poziomów muzycznego tekstu117 

116 „The very fact that the listener knows he is about to hear a large orchestral suite, 
which, however, begins surprisingly with a longish harp solo, may endow this 
passage with a  certain sense of expectation and tenseness. It functions, as it 
were, as an unfoldment of the mythical world, that which was called in Propp’s 
theory an »initial situation«, serving to launch the story. […] The listener real-
izes that what he is about to hear is to be understood in a special mythical, le- 
gendary light and aspect”. Ibidem, s. 67. 

117 Według określenia Tarastiego owe poziomy i fazy „generują” tekst muzyczny. 
Tarasti w założeniu nawiązuje tutaj do modelu semiotycznego Greimasa – tak 
zwanego toku generatywnego (generative course). Por. E. Tarasti, Beethoven’s 
Waldstein and the Generative Course, s. 99.
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(analiza Ballady g-moll Chopina oraz pierwsza część Sonaty Wald-
steinowskiej Beethovena):

1. Izotopii (isotopies).
2. Przestrzenności, czasowości i aktoryczności (spatiality, tem-

porality, actoriality).
3. Modalności (modalities).
4. Semów, figur (phemes/semes, figures).
Tarasti w  tych analizach opiera się przede wszystkim na teorii 

Greimasa, którą prawdopodobnie jako pierwszy przetransponował 
na teren muzyki, równocześnie adaptując ją do specyficznie muzycz-
nych zjawisk. 

Izotopie – jak pisze − stanowią „zestaw kategorii semantycz-
nych, których powtarzalność konstytuuje koherencję złożoności 
znaków i umożliwia spójne odczytanie tekstu”118. Muzyczne izoto-
pie – kontynuuje – „mogą być kształtowane przez strukturę głębo-
ką, tematyczność, cechy gatunkowe, samą fakturę, czy ogólne strate-
gie tekstowe (np. układ fabuły)”. Równocześnie stają się kryterium 
pierwszej segmentacji analizowanego tekstu. Na przykład w Balla-
dzie g-moll Tarasti wyróżnia trzynaście izotopii. Nie nadaje im nazw – 
to znaczy nie określa ich przez jedno werbalne hasło, raczej cha-
rakteryzuje przez szereg elementów z kolejnych poziomów analizy, 
a w przypadku niektórych dodaje określenia dotyczące segmentacji 
formalnej (izotopia I: „wstęp”, izotopia VI: „łącznik”, XIII: „koda”). 

Na poziomie przestrzenności, czasowości i  aktoryczności są 
określane pewne hierarchiczne relacje muzyki. Przestrzenność do-
tyczy relacji tonalnych i  rejestrowych, czasowość – rytmicznych 
i agogicznych oraz aspektu odbioru (pamięci i oczekiwania), a ak-
toryczność identyfikacji „antropomorficznych” aspektów dzieła 
(tematy-aktorzy, motywy-aktorzy). W analizie Sonaty Waldsteinow-
skiej Tarasti pisze: 

Główna hipoteza prezentowanej analizy […] jest taka, że aktor mu-
zyczny nie znika „ze sceny”, nawet jeśli nic nie „mówi”, tak jak aktorzy 

118 „ […] a set of semantic categories whose redundancy guarantees the coherence of 
sign-complex and makes possible the uniform reading of any text”. E. Tarasti, A The-
ory of Musical Semiotics, s. 291–292.
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w teatrze podczas dialogu nie znikają przy zmianie mówcy. Przeciw-
nie, aktorzy pozostają obecni w całym dyskursie, ale in absentia, jako 
odbiorcy, którzy natychmiastowo interpretują i odpowiadają na wypo-
wiedź ich interlokutora. To, co się dzieje w muzyce, odpowiada komu-
nikacji w teatrze: muzyczny temat-aktant może zniknąć z partytury, na 
przykład w momentach, kiedy jego temat-przeciwnik pojawia się w in-
nym rejestrze; jednak nie znika z umysłu słuchacza119. 

Autor zatem twierdzi, że muzyka może być „areną” kilku symulta-
nicznie prezentowanych muzycznych akcji (na różnych poziomach), 
a  zatem można również do niej zastosować koncepcję Michaiła 
Bachtina o polifoniczności powieści. Zresztą muzyczne „zdarzenie” 
według Tarastiego nie wynika tylko z  interakcji aktorów, ale także 
na przykład z ostrych kontrastów w wymiarze przestrzenno-czaso-
wym, jak zwolnienie/przyspieszenie, nagłe zmiany rejestrów i  tym 
podobne.

Modalności „określają wszystkie intencje, którymi osoba wy-
powiadająca może zabarwić swoją »mowę«; między innymi, mo-
dalności wyrażają stosunek do zawartości wypowiedzi”120. Analiza 
modalności pomaga ująć „podskórną” energię muzyki w  wymia-
rze procesualnym. Tarasti przejmuje sześć podstawowych kategorii 
modalnych od Greimasa, dodając na przykład w przypadku Sona-
ty Waldsteinowskiej kategorię devenir – becoming („stawać się”). Oto 
jak owe modalności są tłumaczone przez Tarastiego na „język mu-
zyczny”: 

119 „A basic hypothesis of the present analysis […] is that a musical actor does not 
disappear »from the stage« even though it is not »saying« something, just as 
theater performers ind dialogue do not disappear when the speaker changes. 
On the contrary, the actors remain present throughout the discourse, but in ab-
sentia, as destinatees who immediately interpret and respond to the utterance 
of their interlocutor. What happens in music corresponds to theatrical com-
munication: a musical theme-actant might disappear from the score, say at the 
moments when its opponent theme occurs in another register; but it does not 
disappear from the listener’s mind”. Iidem, Beethoven’s Waldstein and the Gen-
erative Course, s. 100–101.

120 „Modalities denote all the intentions by which the person who voices and utter-
ance may color his or her »speech«, i.e., modalities convey evaluative attitudes 
toward the content of utterance”. E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 38. 
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Być (Be): „stan odpoczynku, stabilności, konsonansowości”121;
Czynić (Do): „muzyczna akcja, wydarzenie, dynamizm, dyso-

nansowość”122;
Stawać się (Become): „przede wszystkim fragmenty łącznikowe”123, 

„ruch od czegoś do czegoś innego”124;
Chcieć (Will): „tak zwana kinetyczna energia muzyki, tendencja 

do dążenia w kierunku czegoś, analiza muzycznego kierunku, woli-
tywna logika muzyki”125;

Wiedzieć (Know): „muzyczna informacja, kognitywny moment 
muzyki we właściwym znaczeniu”126;

Potrafić (Can): „siła i sprawność muzyki; jej techniczne zasoby, 
w szczególności w odniesieniu do wykonania”127, modalność związa-
na z momentem wirtuozowskim, z poziomem trudności wykonaw-
czej;

Musieć (Must): „aspekty gatunku i formy […]; relacja dzieła mu-
zycznego do kategorii stylistycznych i  normatywnych”128 (związa-
nych z konwencjami);

Wierzyć (Believe) – a  może być wiarygodnym: „epistemiczne 
wartości muzyki, jej siła przekonywania, jej odbiór (w nawiązaniu 

121 „[…] the state of rest, stability, consonance”. Idem, A narrative grammar of Cho-
pin’s G minor Ballade, s. 39.

122 „[…] the musical action, event, dynamism, dissonance”. Ibidem.
123 „[…] transitional sections in particular”. E. Tarasti, Beethoven’s Waldstein and 

the Generative Course, s. 100.
124 „[…] motion away from something, toward something else”. M. Stern, Greimas’s 

Modalities and Chopin’s Ballade in G minor. Tarasti’s Analytic Criteria, w: Musi-
cal Semiotics Revisited, s. 320.

125 „[…] the so-called kinetic energy of music, the tendency to move towards 
something, the analysis of musical direction, the volitive logics of music”.  
E. Tarasti, A Narrative Grammar of Chopin’s G minor Ballade, s. 39.

126 „[…] musical information, the cognitive moment of music in the proper sense”. 
Ibidem.

127 „[…] the power and efficiency of music; its technical resources, particularly as 
regards performance”. Ibidem.

128 „[…] aspects of genre and form […]; the relation of a musical work to stylistic 
and normative categories”. Ibidem.
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do koncepcji Asafiewa muzyki jako »prawdziwej« mowy); dystrybu-
cja wartości […] takich jak prawda/nieprawda, kłamstwo/sekret”129. 

Według modelu Tarastiego modalność wierzyć ma cztery rodza-
je, wpisujące się w kwadrat semiotyczny; możemy ją rozpatrywać za-
równo z perspektywy nadawcy, jak i odbiorcy.

Schemat 5. Kwadrat semiotyczny dotyczący modalności believe – z  perspektywy 
nadawcy (po lewej) i  z  perspektywy odbiorcy (po prawej). E. Tarasti, 
A Narrative Grammar of Chopin’s G minor Ballade, s. 51

Możemy to interpretować jako następujące cztery kategorie:
1. Wyjawianie: prawda, całkowita szczerość przekazu – muzycz-

na ekspresja wprost (lewy górny termin kwadratu).
2. Oszukiwanie: fałsz, kłamstwo – przekaz określonych treści se-

mantycznych celowo włożonych w nieadekwatną konwencję, formę 
bądź wyrażonych nieadekwatnymi środkami (prawy górny termin).

3. Przyznawanie się: ujawnienie wprost czegoś, co wcześniej zo-
stało podane w wątpliwość lub było zakłamane (lewy dolny termin).

4. Zmylenie: przekaz wątpliwy, niepewny, ze sprzecznymi sygna-
łami co do prawdziwości (prawy dolny termin).

Tarasti podaje wykaz rodzaju bądź intensywności poszczegól-
nych modalności w Balladzie g-moll przez wszystkie izotopie: 

129 „[…] the epistemic values of music, its persuasiveness, reception (recalling Bo-
ris Asafiev’s conception of music as a »true« speech); the distribution of epis-
temic values such as truth/untruth, lie/secret”. Ibidem. 
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Schemat 6. Wykaz modalności w  Balladzie g-moll Chopina według Tarastiego.  
E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 177

W muzyce według Tarastiego na strukturze powierzchniowej narra-
cji konstruują się także programy narracyjne – powiązane zasa-
dą przyczynowości-skutkowości. Taki minimalny program narracyj-
ny składa się ze „zmiany stanu wywołanej przez jednego z aktorów 
u innego aktora”130. Segmentacja utworów ze względu na programy 
narracyjne opiera się na kategoriach modalnych być i czynić, uzupeł-
nionych o  ich negacje w ramach kwadratu semiotycznego. W tym 
przypadku owe modalności są traktowane jako podstawowe i  po-
strzegane przez pryzmat Greimasowskich kategorii koniunkcji i dys-
junkcji między Podmiotem a Przedmiotem. Autor wyjaśnia to na-
stępująco:

Według Greimasa podstawowe sytuacje narracji to S O oraz S O, czyli 
podmiot jest rozłączony od przedmiotu lub z nim złączony […]. Moż-
na powiedzieć, że w muzyce ten pierwszy stan równałby się muzyczne-
mu „czynić”. W związku z tym stan dysjunkcji, brak pewnego obiek-
tu, jest doświadczany jako napięciowy i  staje się katalizatorem akcji. 

130 „The minimal narrative program consists in a change of state effected by an ac-
tor on any other actor”. E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 304.
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Odpowiednio, drugi stan – koniunkcja – oznacza rozwiązanie napię-
cia, a zatem muzyczne „być”131.

Wpisuje te sytuacje narracji w kwadrat semiotyczny:

Schemat 7. Kwadrat semiotyczny podstawowych modalności narracyjnych według 
Tarastiego. E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 179

„Nie czynić” zostało tutaj skojarzone z bliskością koniunkcji – po-
łączenia z Przedmiotem, które nastąpi, a „nie być” z bliskością dys-
junkcji. Ów Podmiot narracji muzycznej według Tarastiego jest 
„pewnego rodzaju wewnętrznym narratorem muzyki, »ja«, które 
doświadcza różnych faz i zmian między »czynić« a »być«, ale które 
nie może być identyfikowane z jakimkolwiek konkretnym podmio-
tem”132. Jeśli zaś chodzi o Przedmiot, który jest „upragniony”, „nie 
musi on być zawsze widoczny, czy raczej – słyszalny” – pisze autor. 
„Być może we wszystkich czasowych procesach ten przedmiot jest 
rodzajem euforycznego stanu finalnego, w którym wszystkie napię-

131 „According to Greimas the basic situations of any narration are S O and SΔO, 
that is, a subject is disjuncted from or conjuncted with an object […]. One can 
say that in music the first-mentioned state would equal the musical »doing«. 
Thus the state of disjunction, the lack of some object, is experienced as ten-
sional, and catalyzes the action. Correspondingly, the latter state, conjunction, 
means a resolution of tension and thus musical »being«”. E. Tarasti, A Narrative 
Grammar of Chopin’s G minor Ballade, s. 60.

132 „The subject of musical narration would then be a kind of an inner narrator of 
music, the »I« who experiences various phases and changes between »being« 
and »doing«, but who cannot be identified with any real subject”. Ibidem.
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cia zostają rozwiązane i w którym coś jest doświadczane jako osią-
gnięte, wypełnione”133 – kontynuuje.

Tarasti posuwa się jeszcze dalej w kierunku ustalenia narracyj-
nej gramatyki muzyki, transponując na teren tej sztuki ogólny wzór 
Greimasa na program narracyjny: F S1 → (S2 v Ov). Wzór ten ozna-
cza, że Podmiot S1 działa (tu: sposób działania jest dookreślony 
przez modalność), powodując, że Podmiot S2 rozłącza się od Przed-
miotu wyposażonego w  upragnione przez S2 wartości (w  miejsce 
dysjunkcji v może się też pojawić koniunkcja ). Moglibyśmy spara-
frazować zdanie Ricoeura na temat Greimasa, odnosząc je do Tara-
stiego: nigdzie autor nie czuje się bliższy urzeczywistnieniu starego 
marzenia, by uczynić z muzyki algebrę znaczeń134.

Ujęcie programów narracyjnych Ballady g-moll przez Tarastiego 
wygląda zatem następująco135: 

Schemat 8. Programy narracyjne w  Balladzie g-moll Chopina według Tarastiego.  
E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 179

133 „As regards the goal of musical process, the searched-for object, it need not al-
ways be visible or, rather, audible. Perhaps in all temporal processes this object 
is a kind of euphoric final-state in which all tensions have been resolved and in 
which something is experienced as being achieved, fulfilled”. Ibidem.

134 Ricoeur pisze o Greimasie: „Nigdzie autor nie czuje się bliższy urzeczywistnie-
niu starego marzenia, by uczynić z lingwistyki algebrę mowy”. P. Ricoeur, op. cit., 
t. 2, s. 87.

135 Widzimy, że znika tutaj rozróżnienie na S1 i  S2; ponadto w  realizacji wzoru 
pojawiają się wszystkie cztery aspekty powyższego kwadratu semiotycznego.
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Tarasti stosuje koncept kwadratu semiotycznego nie tylko 
do określenia relacji między modalnościami i  podstawowymi sy-
tuacjami narracyjnymi, ale do ujęcia różnych muzycznych struktur 
i  zjawisk. Na przykład w analizie Poloneza-Fantazji w kwadrat se-
miotyczny wpisuje otwierające akordy i arpeggia. Jak twierdzi, dzie-
ło zaczyna się od „przeciwieństwa” (S2), typowej dla poloneza figu-
ry, osiągniętej między innymi przez inwersję rytmu punktowanego:

Schemat 9. Początek Poloneza-Fantazji op. 61 Chopina wpisane w  kwadrat 
semiotyczny przez Tarastiego. E. Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 142

Tarasti wprowadził również teorię trzech typów narracji: kon-
wencjonalnej, organicznej i  egzystencjalnej. Narracja konwencjo-
nalna według autora wyraża się przez tradycyjne formy, konstrukcje 
podzielone na wyraźne cząstki, pozwalające na wyróżnienie funk-
cji w  rozumieniu Proppa. Narracja organiczna, jak twierdzi Tara-
sti, wyraża się zaś przez zniesienie segmentacji formy tektonicznej 
i wyniesienie na pierwszy plan zasady rozwoju i ciągłości. Narracja 
egzystencjalna pojawia się natomiast w pewnych lukach w narracji 
konwencjonalnej czy organicznej, w momentach otwierających inny 
wymiar (transcendentalny) i nowe możliwości136.

Tarasti uważa, że analiza muzyczna zatrzymująca się na pozio-
mie opisu struktur przestrzennych i czasowych (na przykład Schen-
kerowska) jest „jak recenzja sztuki teatralnej, która omawia scenerię 
i cały układ sceniczny, ale ignoruje dramatyczny przebieg zdarzeń, 

136 Por. E. Tarasti, Mozart, Or, The Idea of a Continuous Avantgarde, w: Music, Sens-
es, Body, Proceedings from the 9th International Congress on Musical Significa-
tion, ed. D. Martinelli, International Semiotics Institute, Umweb Publications, 
Università Popolare do MusicArTerapia, University of Roma Tor Vergata, Roma 
2006, s. 111–127. 
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tożsamość aktorów, to, co powiedzieli – innymi słowy – co się na-
prawdę wydarzyło”. „Moim celem jest – konkluduje – opisanie was 
es eigentlich gewesen ist w muzyce”137.

Susan McClary – muzyka jako odbicie świata relacji społecznych

Byron Almén w swojej Teorii narracji muzycznej odnosi się do ana-
lizy (z  1987 roku) pierwszej części V Koncertu Brandenburskiego 
Bacha Susan McClary138 jako do interpretacji narracyjnej. Autorka 
rozpatruje koncert z perspektywy socjologicznej. Struktury muzycz-
ne poszczególnych grup instrumentalnych interpretuje w  katego-
riach dominacji/marginalizacji, wyjaśniając całość w  kontek-
ście XVIII-wiecznej walki klasowej oraz ówczesnej sytuacji artysty 
muzyka. Wskazuje na normy stylistyczne i ich dewiacje. Według 
McClary narracja tej części ukazuje brak możliwości pogodzenia ce-
lów jednostki i grupy, stanowiąc zarazem znak przekroczenia akcep-
towalnych w epoce Bacha norm społecznych.

Almén twierdzi, że taka interpretacja traktuje muzykę jako jed-
no z mediów, przez które można ukazać chaos bądź porządek ota-
czającego świata z  jego wartościami, bądź się im przeciwstawić. 
A taki właśnie może być cel konstruowania narracji.

Susan McClary jest także znana jako autorka genderowych in-
terpretacji muzycznych (książka Feminine Endings z 1991 roku).

137 „A musical analysis that stops at this point would be like a play-review that cri-
tiques the scenery and stage positions but ignores the dramatic course of events, 
the identity of the actors, what they said, what they did – in other words, what 
really happened. My objective is to depict was es eigentlich gewesen ist in music”. 
E. Tarasti, Beethoven’s Waldstein and the Generative Course, s. 101.

138 Por. B. Almén, A  Theory of Musical Narrative, s. 23–27. Autor odnosi się do:  
S. McClary, The Blasphemy of Talinkg Politics during a Bach Year, w: Music and 
Society: The Politics of Composition, Performance, and Reception, eds. S. McClary, 
R. Leppart, Cambridge University Press, Cambridge 1987, s. 13–62.
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Robert S. Hatten – odczytując muzyczne gesty, toposy, tropy i  znaki 
nacechowane

Trudno wyrokować, czy Hatten określiłby się „narratologicznym 
muzykologiem” – z pewnością wnosi on jednak pewne istotne ka-
tegorie interpretacyjne, które dotyczą zjawisk uważanych dziś za 
narratologię muzyczną139. A zatem odnajdujemy w jego teorii nowe 
przesłanki dotyczące: struktur znaczenia muzycznego (muzycz-
ne toposy, gesty, metafory), strategii organizacji struktur znaczenia 
(teoria „nacechowania” oraz „gatunków ekspresywnych”) oraz pro-
blemu „podmiotowości” w muzyce (ponownie: teoria gestu muzycz-
nego oraz rodzajów tak zwanej agensowości – agency)140. 

Swoje koncepcje przedstawił głównie w dwóch książkach, z 1994 
i 2004 roku, w których koncentruje się na muzyce klasycyzmu i wcze-
snego romantyzmu (w szczególności: Wolfganga Amadeusa Mozar-
ta, Ludwiga van Beethovena i Franza Schuberta)141.

Ważne miejsce w semiotyce Hattena zajmuje kategoria muzycz-
nych toposów (topics), przejęta od Leonarda Ratnera142. Autor de-
finiuje owe toposy jako „fragmenty muzyki, które wzbudzają jasne 
skojarzenia ze stylami, gatunkami i  znaczeniami ekspresywnymi”, 
lub „typy stylistyczne, które posiadają ścisłe korelacje i asocjacje ze 
znaczeniami ekspresywnymi”143. 

Oto przykłady muzycznych toposów wymienianych przez Hat-
tena: pastoralny (the pastoral), styl uczony (learned style), uwertury 

139 Teoria Hattena została włączona zarówno do książki Alména (A Theory of Mu-
sical Narrative), jak i Grabócz (Musique, narrativité, signification).

140 Por. R. Hatten, W  stronę wirtualnej ludzkiej agensowości [Agency] w  tonalnej 
muzyce instrumentalnej: od sił muzycznych ku podmiotowości, „Scontri” 2016, nr 3.

141 Por. idem, Musical Meaning in Beethoven. Markedness, Correlation, and Inter-
pretation, University Press, Bloomington–Indianapolis 1994 oraz Interpreting 
Musical Gestures, Topics, and Tropes. Mozart, Beethoven, Schubert, Indiana Uni-
versity Press, Bloomington–Indianapolis 2004.

142 Również Kofi Agawu rozwija koncepcję muzycznych toposów na przykład 
w książce Playing with Signs: A Semiotic Interpretation of Classic Music, Prince-
ton University Press, Princeton 1991.

143 „Pathes of music that triffer clear associations with styles, genres, and expressive 
meanings”; „style types that possess strong correlations or associations with ex-
pressive meanings”. R. S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, s. 2, 68. 
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francuskiej, marsza, Sturm und Drang, styl „śpiewający” (singing sty-
le), buffa, a także rozmaite style taneczne (w dużej mierze nazwy to-
posów są zapożyczone od Ratnera). 

Sytuację zderzenia, fuzji dwóch znaczeń – na przykład dwóch 
toposów – Hatten określa „tropem”144. Szczególnego rodzaju tro-
pem jest według Hattena muzyczna metafora, powstająca jako 
nowa kategoria nadrzędna (nowe znaczenie), wynikająca z zetknię-
cia dwóch nieprzystających kategorii muzycznych. 

Hatten używa także określenia „pola toposów” (topical fields), 
które stanowią „większe obszary, takie jak tragiczność, pastoralność, 
heroiczność czy buffa, uzupełnione o opozycje toposów”145. Organi-
zacja muzycznych toposów i pól toposów na poziomie całego utwo-
ru – odpowiadająca schematom narracyjnym – przejawia się z kolei 
w tak zwanych gatunkach ekspresywnych (expressive genres), stano-
wiących w teorii Hattena kategorie dzieła opierające się na zmianie 
stanu czy rodzaju ekspresji (na przykład „tragiczny-w-triumfalny”, 
„tragiczny-w-transcendujący”)146.

Hatten odwołuje się do koncepcji podmiotu procesów mental-
nych w muzyce – zarówno do persona Cone’a, jak i do agensowości 
(agency). 

Stosowanie przez niego pojęcia muzycznego gestu, definiowa-
nego jako „energetyczne kształtowanie w czasie”147, zakłada czynnik 
ludzki (a zatem różni się od Hanslickowskiego pojęcia muzyki jako 
„form dźwięczących w ruchu”)148. Gest muzyczny to pewna synte-
tyczna całość (złożona z  energii, kształtu, czasowości, afektu, zna-
czenia), konotowana natychmiastowo (jako „postać” w rozumieniu 
Gestalt). Jest on uwarunkowany zarówno przesłankami fizyczny-

144 Por. np. Robert S. Hatten, Symfonia od Beethovena do Mahlera. „Tropowanie” to-
poi, w: Beethoven 2. Studia i interpretacje, red. M. Tomaszewski, M. Chrenkoff, 
Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 83–106.

145 „Larger areas such as the tragic, the pastoral, the heroic, and the buffa that are 
supported by topical oppositions”. Idem, Musical Meaning in Beethoven, s. 295.

146 „Tragic-to-triumphant”, „tragic-to-transcendent”. Ibidem.
147 „Energetic shaping through time”. R. S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, 

Topics, and Tropes, s. 224.
148 Pisze o tym Hatten. Ibidem.
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mi (biologiczno-kognitywnymi), jak i  socjologiczno-kulturowymi. 
Wspomniano o czynniku ludzkim, ponieważ za muzycznym gestem 
musi stać jego wyraziciel, z własną „wolą” i uczuciowością. Hatten 
twierdzi: „Nawet muzyczna reprezentacja obiektów naturalnych (jak 
na przykład wiatr, sztorm) może być naładowana czynnikiem ludz-
kim lub amalgamatem motywacji afektywnych”149. 

Autor stosuje pojęcia agency oraz agent, które w języku polskim 
mają swoje odpowiedniki w  językoznawczych, rzadko funkcjonu-
jących terminach „agensowość” i „agens”. Termin „agens” oznacza 
jestestwo, które jest punktem wyjścia akcji, w opozycji do pacjen-
sa, czyli jestestwa będącego punktem docelowym akcji150. „Agenso-
wość” oznacza zdolność agensów do działania. 

Autor wyróżnia cztery rodzaje agensów: 
1. Główny agens (principal agent): pewna nadrzędna subiektyw-

ność utworu, z  którą się identyfikujemy jako słuchacze czy wyko-
nawcy.

2. Zewnętrzny agens (external agent): pewna zewnętrzna siła 
(kojarzona na przykład z fatum), działająca ponad głównym agen-
sem czy przeciwko niemu.

3. Narracyjny agens (narrative agent): pewnego rodzaju narra-
tor – czasem niewidoczny – który organizuje układ zdarzeń na po-
ziomie opowieści i je komentuje; dochodzi do głosu w szczególności 
przy przesunięciach, zmianach poziomu dyskursu.

4. Wykonawca-jako-narrator (performer-as-narrator): wydobycie 
elementów narracyjnych przez wykonawcę, jako osoby zaangażowanej 
w „opowiadanie”.

Hatten szeroko stosuje w swoich analizach koncepcję nacecho-
wania (markedness), wynikającą z asymetrycznego potraktowania bi-
narnych opozycji semicznych. Termin nienacechowany (unmarked) 
jest bardziej powszedni, do niego właśnie się odnosimy, tworząc jego 
przeciwieństwo – termin nacechowany (marked), który wyróżnia się 

149 „Even the musical representation of natural objects (e.g., wind, or storm) may 
be freighted with a human quality or amalgam of affective motivation”. Ibidem, 
s. 223.

150 Por. T. Milewski, Językoznawstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2009, s. 76.
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jako szczególny. W  ten sposób na przykład „noc” jako przeciwień-
stwo „dnia” w sztuce – w narracji – może zyskiwać szczególną jakość 
semantyczną. Podobnie, w ramach różnych parametrów muzycznych 
odnajdziemy wyróżniające się momenty powstałe przez owo niesy-
metryczne zastosowanie opozycji (jak konsonans–dysonans, tonal-
ność–atonalność, rejestr wysoki–niski i tak dalej). 

Gregory Karl – muzyczna fabuła a system Proppowskich funkcji

Gregory Karl w  1997 roku w  artykule Structuralism and Musical 
Plot151 przedstawia analizę Appassionaty Beethovena z wykorzysta-
niem takich narzędzi narratologii, jak: opozycje binarne, aktan-
ty (a także persona jako główny podmiot procesów) oraz funkcje 
Proppa. Co więcej, ukazuje wewnętrzne relacje między zdarzenia-
mi „w tekście muzycznym” na podobnej zasadzie jak Greimas z za-
stosowaniem „algebry”. Warto wspomnieć o tej interpretacji przede 
wszystkim ze względu na prawdopodobnie pierwszą adaptację kon-
cepcji funkcji Proppa do muzycznych struktur bez tekstu czy pro-
gramu literackiego. Autor pisze zresztą: „[…] prawdziwą innowa-
cją tego artykułu […] jest system funkcji muzycznej fabuły przejęty 
w ogólny sposób z myślenia Proppa i zaadaptowany do teorii akcji 
muzycznych”152. Owe funkcje w interpretacji Karla stanowią pewne 
muzyczne akcje i kierunki działania, takie jak: przyciąganie, zatrzy-
manie, wycofanie się, przerwanie, kontrakcja, realizacja. Karl przy-
znaje, że jego funkcje w niewielkim stopniu przypominają te Prop-
pa – chodziło mu raczej o ogólną zasadę i sposób myślenia. Dodaje, 
że jakakolwiek próba zaadaptowania jego systemu w całości (z trzy-
dziestoma jeden funkcjami) do analizy muzycznej byłaby skazana na 
porażkę, ponieważ funkcje Proppa są zbyt konkretne.

Autor przedstawia graficzną analizę Appassionaty Beethovena 
z wykorzystaniem symboli funkcji, aktantów oraz ukazaniem wszel-

151 G. Karl, Structuralism and Musical Plot, „Music Theory Spectrum” 1997, No. 19,  
s. 13–34.

152 „The real innovation in this article […] is a system of musical plot functions in-
debted in a general way to Propp’s thinking and adapted to the theory of musi-
cal actions”. Ibidem, s. 19–20.
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kich relacji między nimi, w  tym relacji przyczynowo-skutkowych 
(wynikanie, kontrakcja – za pomocą strzałek). Koncepcja aktantów 
również została przejęta w sposób ogólny: tutaj mamy trzech aktan-
tów – Protagonista, Antagonista i Stan Docelowy, z którymi są iden-
tyfikowane poszczególne struktury muzyczne. 

Raymond Monelle – muzyczne znaczenia i aporie narracyjności

Raymond Monelle w  swojej semiotyce eksploruje między innymi 
muzyczne toposy, indeksy i gesty, a także semiczne opozycje bi-
narne. W książce The Sense of Music153 z 2000 roku, w eseju zatytu-
łowanym Genre and Structure, rozpatruje zagadnienie narracyjno-
ści – jako domeny związanej ze strukturą linearną – w opozycji do 
bezczasowego, często lirycznego „opisu” (w nawiązaniu do Todoro-
va). Stosuje określenie „struktura” jako w pewnym sensie analogicz-
ne do „narracji” lub „fabuły”, a genre jako analogiczne do koncep-
cji „fikcji” lub „opisu”154. Dalej interpretuje między innymi Adagio 
i  Finale z  II Symfonii Schumanna przez pryzmat dialektyki owej 
„struktury” i genre’u, tytułując rozdział znacząco: Schumann’s Nar-
rative Collapse (Schumanna upadek narracji). Stara się dowieść, że 
w tym dziele kompozytora – podobnie jak w wielu romantycznych 
utworach (na przykład Piotra Czajkowskiego) – elementy narracyj-
ne (związane z procesualnością, następstwem zdarzeń, zasadą prze-
tworzeniowości) są dekonstruowane przez bezczasowe, statyczne 
elementy genre’u. Jednak mimo „tendencyjnego” tytułu dotyczącego 
„upadku narracji” Monelle zwraca uwagę na pewną aporię związaną 
z dialektyką tego, co określilibyśmy za Bergerem formą narracyjną 
i formą liryczną. Autor konstatuje: „W muzyce, tak jak w powieści, 
»subiektywne momenty ekspresji wyzwalają się z kontinuum czaso-
wego« (Adorno), powodując z  jednej strony rozkład strukturalny, 
a z drugiej kontrolowaną alternację genre’u i struktury”155.

153 R. Monelle, The Sense of Music: Semiotic Essays, Princeton University Press, 
Princeton 2000.

154 Por. M. Grabócz, Classical Narratology.
155 „In music, as in the novel, »the subjective moments of expression liberate them-

selves from the continuum of time« (Adorno), causing, on one side, structural 



96 CZĘŚĆ I .  WOKÓŁ NARRACJI

Vera Micznik – poziomy „opowieści” i  „dyskursu” w  muzyce oraz 
stopnie narracyjności muzyki

We wspomnianej już wcześniej rozprawce na temat narracyjności 
w muzyce z 2001 roku Vera Micznik156 – w szerokim kontekście nar-
ratologicznych teorii – proponuje analizę muzyczną dwóch pozio-
mów narracji: poziomu opowieści (story) oraz poziomu dyskursu (di-
scourse). 

Analiza poziomu opowieści zajmuje się identyfikacją „muzycz-
nych zdarzeń”, a analiza poziomu dyskursu sposobem ich przedsta-
wienia. Na poziomie opowieści – „co” narracji – pojawia się iden-
tyfikacja i  opis materiału muzycznego (między innymi tematów) 
jako pewnego rodzaju statycznej struktury, a na poziomie dyskursu – 
„jak” narracji – pochylamy się nad niuansami dotyczącymi wszel-
kich transformacji materiału i  relacji między muzycznymi zdarze-
niami w aspekcie czasowym, procesualnym. 

Autorka interpretuje porównawczo narrację pierwszej części 
Symfonii Pastoralnej Beethovena oraz pierwszej części IX Symfo-
nii Mahlera. Zgodnie z przedstawioną wcześniej tezą o stopniach 
narracyjności w muzyce, stwierdza, że IX Symfonia Mahlera jest 
bardziej narracyjna niż Pastoralna Beethovena. Tę tezę wyprowa-
dza z rozpoznania, że muzyczne „zdarzenia” u Mahlera (których jest 
więcej niż u Beethovena) nabierają większej autonomii, są bardziej 
zindywidualizowane, bardziej określone semantycznie. Zdaniem 
Micznik „im materiał staje się bardziej zindywidualizowany i okre-
ślony semantycznie oraz im bardziej pozostaje wolny od specyficznie 
muzycznych form, tym muzyka ma szansę brzmieć bardziej »natu-
ralnie« lub »bliżej ogólnym wzorcom mentalnym« (w tym wzorcom 
narracyjnym)”157. Zatem autorka zauważa, że tok narracji u Mahlera 

collapse; on the other, a controlled alternation of genre and structure”. R. Mo-
nelle, op. cit., s. 121.

156 V. Micznik, Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven 
and Mahler.

157 „The more individualized and semantically articulated the materials become, 
and the freer they remain from specifically musical forms, the more »natural« 
or »closer to more general mental patterns« (among which are narrative pat-
terns) the music is likely to sound”. Ibidem, s. 202.
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jest mało przewidywalny, swobodniejszy. Następują tu nagłe zwroty 
„akcji” i nieoczekiwane kombinacje, ponadto pojawia się cała mena-
żeria różnorodnych odniesień semantycznych.

Co więcej, w  symfonii Mahlera według Micznik pojawiają się 
iluzje przeniesienia do różnych czasów z przeszłości – z  jednej 
strony ze względu na zastosowanie konotacji brzmień archaicznych 
i rytualnych, a z drugiej ze względu na pięciokrotne powracanie ma-
teriału tematycznego, każdorazowo zmienionego. W  tym punkcie 
można zauważyć analogię do sposobu myślenia Tarastiego o mitycz-
ności muzyki. Autorka stwierdza: „[…] więcej podstawowego ma-
teriału u Mahlera w porównaniu z Beethovenem, różnorodność te-
matów i motywów oraz ich syntaktyczna i semantyczna autonomia, 
wraz z heterogenicznym zestawianiem wielu przywołanych światów 
(w przeciwieństwie do jednego świata w Pastoralnej), wzmacnia sto-
pień narracyjności u Mahlera”158. 

Micznik sądzi także, że narracyjność jest silniejsza, jeśli pojawia 
się napięcie, niekoherencja między dwiema strukturami czasu nar-
racji: strukturą czasu opowiadanego i  strukturą czasu kompozycji 
(rozróżnienie Genette’a). Według autorki w muzyce taka sytuacja za-
chodzi przy wyzwalaniu się od czysto muzycznych form – kiedy to, 
co dzieje się w narracji, odbiega od schematów, które znamy. Jest to 
interesująca teza, zważywszy na to, że wielu badaczy upatruje narra-
cyjności właśnie w – do pewnego stopnia uniwersalnych – narracyj-
nych schematach159.

W konkluzji narracyjnego ujęcia Micznik warto przytoczyć jej wy-
powiedź na temat perspektywy narracyjnej w interpretacji muzyki: ma 
ona „ukazać aspekty muzyki pomijane przez »konwencjonalną« anali-
zę, ma pozwolić dziełom muzycznym osiągnąć hermeneutyczne teksto-

158 „The more numerous basic materials in Mahler by comparison with Beethoven, 
the diversity of themes and motives and their syntactic and semantic autonomy, 
as well as the heterogeneous juxtaposition of the many worlds invoked (as op-
posed to the single world in the Pastoral), reinforce the degree of narrativity in 
Mahler”. Ibidem, s. 218.

159 Na przykład według Bergera forma sonatowa jest niezwykle narracyjna. Z drugiej 
strony już Kramer upatrywał ewentualnej narracyjności muzyki w wyzwalaniu się 
od czysto muzycznych form.
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we otwarcie, które pomoże im lepiej odnaleźć się pośród innych kultu-
rowych dyskursów swoich czasów”160.

Byron Almén – w poszukiwaniu „przewartościowania” hierarchicznych 
relacji w obrębie dzieła

Byron Almén w swojej Teorii narracji muzycznej (A Theory of Mu-
sical Narrative) z 2008 roku proponuje oryginalną syntezę różnora-
kich ujęć narracji muzycznej w szerokim kontekście krytyki literac-
kiej, historiografii, muzykologii i teorii muzyki. 

W szczególności opiera się na pracy The Semiotic of Myth Jame-
sa Jakóba Liszki, w której pojawia się koncepcja przewartościowania 
(transvaluation) jako kluczowa dla narracji. Owo przewartościowa-
nie dotyczy zmian w hierarchii i układzie wartości przedstawianych 
w narracji161. Oto w jaki sposób narrację postrzega Liszka – a za nim, 
również w odniesieniu do muzyki, Almén:

Narracja ogniskuje zestaw reguł z pewnej dziedziny lub dziedzin kultu-
rowego życia, który definiuje pewną hierarchię i umieszcza je w sytua-
cji kryzysu. Pojawia się zakłócenie normatywnych funkcji tych reguł – 
są pogwałcane, pojawia się pewna transgresja. Narracja ukazuje zatem 
pewne, do pewnego stopnia ambiwalentne, rozwiązanie kryzysu, w za-
leżności od pragmatyki opowieści: naruszona hierarchia jest odbudo-
wana lub […] hierarchia ta zostaje zburzona162.

160 „This narrative-based model will show aspects of music ignored by »conven-
tional« analysis, and will allow musical works to reach the hermeneutic textual 
opening that will better inscribe them among other cultural discourses of their 
time”. V. Micznik, Music and Narrative, s. 199.

161 Greimas również traktował narrację jako proces kreujący wartości. Paul Rico-
eur pisze: „Sam Greimas przyznawał […], iż najbardziej ogólną funkcją opo-
wieści jest przywrócenie zagrożonego porządku wartości”. P. Ricoeur, op. cit.,  
t. 2, s. 100.

162 „Narration focuses on a set of rules from a certain domain or domains of cultur-
al life which define a certain… hierarchy, and places them in a crisis.There is a dis-
ruption of the normative function of these rules – they are violated, there is some 
transgression. The narrative then unfolds a certain, somewhat ambivalent, resolu-
tion to the crisis, depending on the pragmatics of the tale: the disrupted hierarchy is 
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W ten sposób dynamika narracji zostaje wyrażona przez dwie 
binarne opozycje: porządek/transgresja (order/transgression) oraz 
zwycięstwo/klęska (victory/defeat)163. Kombinacje tych opozycji 
konstruują cztery strategie narracyjne, które zostają zintegrowane 
z archetypami Northropa Frye’a (przez Liszkę – do mitu, za nim 
przez Alména – do muzyki):

1. Romans: zwycięstwo porządku nad transgresją (zwycięstwo + po-
rządek).

2. Tragedia: pokonanie transgresji przez porządek (klęska + trans-
gresja). 

3. Ironia: pokonanie porządku przez transgresję (klęska + po-
rządek).

4. Komedia: zwycięstwo transgresji nad porządkiem (zwycię-
stwo + transgresja).

Owych archetypów narracyjnych nie należy – jak podkreśla Al-
mén – utożsamiać z  obecnością konkretnych toposów czy tonów. 
Chodzi tu raczej o  strategię narracyjną rozwijaną w  czasie dzieła. 
Zatem na przykład archetyp tragedii nie jest równoznaczny z  tra-
gicznym „tonem” kompozycji i odwrotnie – tragiczny ton czy topos 
nie determinują archetypu tragedii.

Almén przejmuje także od autora Semiotyki mitu i adaptuje do 
muzyki procedurę analityczną przez trzy poziomy, które nazywa 
odpowiednio: agensowy (agential), aktantowy (actantial) i narracyj-
ny (narrative).

Pierwszy poziom w ujęciu Alména ogólnie koresponduje z po-
ziomem opowieści w analizie muzycznej Micznik oraz wyróżnieniem 
izotopii w analizie Tarastiego. Tutaj dokonuje się identyfikacja pew-
nych jednostek znaczenia oraz określenie nacechowania na pozio-
mie elementów muzycznych (za Hattenem). 

Drugi poziom jest rzutowany na analizę dyskursu według meto-
dy Micznik, tutaj pojawiłby się też według autora opis modalności 
Tarastiego. Na tym poziomie dokonuje się określenie dynamicznych 

restorted […] or, on the other hand, the hierarchy is destroyed […]”. J. J. Liszka, cyt. 
za: B. Almén, A Theory of Musical Narrative, s. 73.

163 Por. B. Almén, op. cit., s. 65–66.
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relacji między jednostkami (izotopiami) oraz ich wzajemnych funk-
cji wobec siebie na przestrzeni czasowej.

Podczas gdy pierwsze dwa poziomy dotyczą materii muzycznej, 
na trzecim poziomie – narracyjnym − dzieło jest interpretowane 
w świetle „zewnętrznych” (wobec muzyki), osobistych i socjologicz-
no-kulturowych wartości. Tutaj Almén wskazuje, który z  czterech 
archetypów ujawnia się w danej narracji. Jego zdaniem „określenie 
archetypu narracyjnego nie jest oparte wyłącznie na materiale mu-
zycznym; jest ono w sposób zasadniczy związane z interpretacyjnym 
stanowiskiem słuchacza bądź analizującego, który musi określić, ja-
kie wartości przyporządkować zdarzeniom”164.

Autor analizuje w  ten sposób kilka utworów muzycznych (in-
strumentalnych), określając na końcu interpretacji archetyp. I tak na 
przykład szósta część III Symfonii Mahlera według Alména realizuje 
archetyp romansu, a zatem archetyp „spełnienia życzeń, waloryza-
cji ideałów wspólnoty”165. Przesłanką do takiej kwalifikacji jest ide-
alistyczny charakter hierarchicznie dominującego materiału (repre-
zentacja uduchowionej miłości) oraz utrzymanie do końca – a nawet 
wzmożenie – początkowej ekspresji spokoju i podniosłości. Akurat 
w tym utworze przeciwstawna siła zaburzająca porządek nie docho-
dzi silnie do głosu, ale ten archetyp zostałby przypisany utworom, 
w którym pewien przedstawiony na początku „pozytywny układ” na 
końcu dzieła zostaje obroniony, mimo prób zaburzenia go. Archetyp 
tragedii jest z kolei realizowany według autora na przykład w pierw-
szej części Sonaty fortepianowej B-dur D. 960 Franza Schuberta, a ar-
chetyp komedii na przykład w  L’isle joyeuse Claude’a  Debussy’ego. 
W archetypie ironii Almén wyróżnia kilka typów związanych z „fa-
zami” cyklu Frye’a: „komiczna faza ironii” (Finał Kwartetu smycz-
kowego op. 33 nr 2 Josepha Haydna), „ironia środkowej fazy” (tu 
Almén przytacza wspomnianą wcześniej analizę Koncertu Branden-
burskiego autorstwa Susan McClary), „tragiczną fazę ironii” (Sanc-

164 „The determination of a narrative archetype is not solely dependent on the mu-
sical data; it is crucially linked to the interpretive standpoint of the listener or 
analyst, who must determine what value to place on events”. Ibidem, s. 73.

165 „Romance is the archetype of wish fulfillment, of the valorization of the ideals of 
a community”. Ibidem, s. 97.
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tus z War Requiem Benjamina Brittena) oraz „ironię ekstremalnie 
tragiczną” (Arnolda Schoenberga Sześć małych utworów fortepiano-
wych op. 19 nr 4).

Pojawiają się tutaj pewne niuanse interpretacyjne, dotyczące na 
przykład rozróżnienia między „zwycięstwem hierarchii porządku 
nad jej transgresją” (romans) a „pokonaniem transgresji przez hie-
rarchię porządku” (tragedia) i odpowiednio „pokonaniem hierarchii 
porządku przez transgresję” (ironia) a „zwycięstwem transgresji nad 
hierarchią porządku” (komedia). Jak wynika z książki Alména, in-
terpretacja zależy od tego, z  jakimi wartościami (reprezentowany-
mi przez określony muzyczny materiał) identyfikujemy się jako od-
biorcy. Na przykład w archetypie ironii hierarchia porządku jawi się 
jako pewien pozytywny, upragniony stan – który w narracyjnej tra-
jektorii jest pokonany, zaburzony (przez transgresję tego porządku). 
Tymczasem w archetypie komedii transgresja – przekroczenie po-
rządku – okazuje się pewną wartością pozytywną.

Almén przedstawia w  swojej Teorii także różnorodne relacje 
muzycznych toposów z narracją. Muzyczny topos według niego nie 
jest konieczny do zaistnienia narracji, ale organizacja owych topo-
sów w  formie muzycznej może posłużyć do zbudowania trajekto-
rii narracyjnej. 

Autor uważa, że analiza narracyjna w świetle przewartościowa-
nia hierarchicznych elementów w czasie zwraca uwagę na podstawo-
wą funkcję sztuki jako pośrednika między człowiekiem a światem166. 
Tego rodzaju analiza nie jest odpowiednia do utworów, „w których 
zmiana nie gra roli ekspresywnej”167.

Márta Grabócz – w  poszukiwaniu organizacji struktur znaczenia 
w muzyce

Márta Grabócz we wspomnianej książce168 oraz w szeregu artykułów 
podejmuje zagadnienie narracji muzycznej, poszukując w poszcze-

166 Por. ibidem, s. 163.
167 „Narrative analyses are […] not suitable for pieces in which change does not 

play an expressive role”. Ibidem, s. 75.
168 M. Grabócz, Musique, narrativité, signification.
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gólnych epokach muzycznych – od baroku do współczesności – pew-
nych prawidłowości w organizacji struktur znaczenia. Narracja mu-
zyczna to według niej: „[…] sposób, w jaki znaczone [signifieds] są 
zorganizowane w obrębie formy muzycznej”169. 

Do tej prostej definicji autorka doszła z pełną świadomością zło-
żoności problematyki narratologii, którą zajmowała się od końca lat 
80. – jak pisze, „dziś żaden narratolog nie odważyłby się zdefinio-
wać narratologii czy naszkicować jej historii”170. Grabócz w  pew-
nym stopniu jednak porządkuje narratologiczne zjawiska, uwypu-
klając istotne dychotomie w ramach odmian narratologii: klasyczna 
i postklasyczna, tematyczna i  formalna, ogólna i  literacka. Klasyfi-
kuje również rozmaite definicje narracji w  grupy: 1) ogólne-„glo-
balizujące”; 2) „minimalne”; 3) podkreślające „akt transformacji”;  
4) dotyczące linearnego wymiaru sekwencyjnego; 5) dotyczące wy-
miaru „pionowego” – poziomów hierarchicznych; 6) dotyczące wy-
miaru konfiguracyjnego171.

Z narzędzi narratologii ogólnej autorka w swoich analizach mu-
zyki (głównie Liszta, a także między innymi Mozarta, Beethovena, 
Bartóka, Mâche, Kurtaga)172 stosuje przede wszystkim teorię Gre-
imasa: opozycję binarną, kwadrat semiotyczny, jego schemat narra-
cyjny i programy narracyjne, a także takie terminy, jak „sem”, „klas-
sem”, „izotopia”.

Jak wspomniano wcześniej, Grabócz wyróżnia trzy sposoby ist-
nienia narracji w  muzyce. W  swoich opisach organizacji struktur 
znaczenia w narracjach muzycznych odnosi się między innymi do 
teorii Vladimíra Karbusický’ego, który wyróżnia pięć (plus jeden) ar-
chetypów struktur muzycznych przez historię muzyki: 0) wyjścio-

169 „[…] the way in which the signifieds are organized within a  musical form”. 
Eadem, Classical Narratology and Narrative Analyses in Music.

170 „Today, no narratologists would venture to define narratology or trace its histo-
ry”. Ibidem, s. 19.

171 Por. ibidem, s. 19–25.
172 Ostatnio w swoich wystąpieniach konferencyjnych Márta Grabócz skupia się na 

twórczości Kurtaga (jeszcze niepublikowane referaty, między innymi przedsta-
wione na konferencji Music Theory and Analysis w Belgradzie w maju 2011 roku 
czy w Helsinkach w ramach Doctoral and Postdoctoral Seminar on Musical Se-
miotics w 2010 roku).
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wy chaos; 1) nieograniczona „produkcja” (production w ang. tekście 
Grabócz); 2) addycyjno-tektoniczny proces; 3)  kołowy „wieczny” 
powrót; 4) trzyczęściowa forma: punkt wyjściowy – przetworzenie – 
powrót; 5) dramaturgia w czterech aktach173.

W  baroku według Grabócz obserwujemy dość proste układy 
znaczeń, często oparte na opozycji binarnej – kontraście. W ramach 
tych struktur poszczególne toposy muzyczne rozpościerają się na 
przestrzeni całych części utworów, w obrębie suity instrumentalnej, 
koncertu czy formy ABA. Autorka zauważa, że dla barokowych form 
instrumentalnych typowy jest drugi i trzeci archetyp Karbusický’ego. 
Jak twierdzi, właśnie w tej epoce dochodzi do narodzin „zewnętrz-
nego programu narracyjnego” (na przykład w takich utworach, jak 
Il Combatimento… Claudia Monteverdiego), a muzyka do tego pro-
gramu „dostosowuje się” choćby przez figury retoryczne. 

W  muzyce instrumentalnej klasycyzmu Grabócz dostrzega 
pojawienie się struktur dramatycznych174. W  niektórych utworach 
napisanych w  formie sonatowej autorka odnajduje schemat narra-
cyjny Greimasa175: 

1. Wyjściowy porządek wyraża się w „pierwszej grupie muzycz-
nych znaczeń”176. 

2. Zaburzenie porządku (lub brak) wyraża się w „drugiej grupie 
muzycznych znaczeń”177 (kontrastujących z pierwszą grupą), często 
prezentowanych przez łącznik, niekoniecznie przez temat drugi. 

173 V. Karbusický, Kosmos–Mensch–Musik. Strukturalische Anthropologie des Musi-
kalischen, Hamburg 1990, cyt. za: M. Grabócz, Classical Narratology and Narra-
tive Analysis in Music, s. 39. Por. ibidem, s. 19–25.

174 M. Grabócz, Paul Ricoeur’s Theories of Narrative and Their Relevance for Musi-
cal Narrativity.

175 Grabócz w odniesieniu do schematu narracyjnego Greimasa powołuje się na 
Ricoeura i jego interpretacje teorii Greimasa.

176 „[…] first group of musical signifieds”. M. Grabócz, Paul Ricoeur’s Theories of 
Narrative and Their Relevance for Musical Narrativity.

177 „[…] second group of musical signifieds”. Ibidem.
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3. Zasadnicza intryga, seria prób wyraża się w „nowym znacze-
niu pojawiającym się w toku przetworzenia, w tym w konfrontacji 
dwóch pierwszych znaczeń”178. 

4. Powrót do wyjściowego porządku lub ustanowienie nowego – 
to „istotna modyfikacja w rozwoju repryzy”179: utwierdzenie pierw-
szego znaczenia lub emfatyczna prezentacja nowej idei muzycznej 
jako teleologicznej konkluzji danej części. 

Równocześnie autorka widzi możliwość wpisania formy sona-
towej w kwadrat semiotyczny; pierwsza i druga grupa muzycznych 
znaczeń jest łączona relacją przeciwieństwa, natomiast nowe znacze-
nie z przetworzenia pozostaje w relacji sprzeczności. (Tutaj Grabócz 
nie dopowiada w sprzeczności do którego terminu, podobnie jak nie 
określa terminu czwartego. Można się domyślać, że w przetworze-
niu odnajdujemy sprzeczność w stosunku do drugiej grupy znaczeń, 
a pod koniec formy sonatowej, w  repryzie bądź kodzie – sprzecz-
ność w stosunku do pierwszego – w przypadku, gdy osiągamy nowe 
znaczenie).

Grabócz podkreśla funkcję czwartego, ostatniego etapu schema-
tu narracyjnego: „[…] oto, jak w ramach formy sonatowej (w niektó-
rych częściach Mozarta oraz u późnego Beethovena) rodzi się forma 
par excellence »romantyczna«: forma »teleologiczna« […], w której 
finałowa idea nadaje znaczenie całemu dziełu”180. W klasyfikacji au-
torki jest to przypadek obecności narracji na poziomie głębokim.

W epoce romantyzmu nowe gatunki muzyczne (jak na przy-
kład poemat symfoniczny, fantazja, nokturn) według Grabócz kreu-
ją „ścieżkę prowadzącą słuchacza od dysforycznych elementów do 
stanu transcendentalnego (euforycznego), przez szereg etapów ukła-

178 „[…] a new signified which appears in the course of the development amidst 
the confrontation of the first two signifieds”. Ibidem.

179 „[…] important modification in the unfolding of the recapitulation”. Ibidem.
180 „This is how within the sonata form (in some movements by Mozart and in the 

late style of Beethoven) the »Romantic« form par excellence is born: the »teo-
logical« form […] in which the final idea conveys meaning to the entire work”. 
M. Grabócz, Classical Narratology and Narrative Analyses in Music, s. 35.
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dających się zawsze w  formę binarnych opozycji”181. Ta trajektoria 
narracyjna koresponduje według autorki z Entwicklungsroman bądź 
z metaforycznie traktowaną podróżą. Punkt wyjścia wielu utworów 
w XIX wieku stanowi „ruch w kierunku przepaści, zejście do piekieł, 
pełne grozy i desperacji poszukiwanie”182. W tej epoce zdaniem Gra-
bócz rodzi się „wewnętrzny program narracyjny w muzyce” (autor-
ka odwołuje się do określenia Mahlera). Stwierdza, że romantyczne 
dzieła muzyczne prezentują bardziej sekwencyjny – a nie konfigu-
racyjny – wymiar narracji, odwołując się do terminologii Ricoeura.

Dla muzyki początku XX wieku według Grabócz typowe są za-
kończenia pełne dysforii, w ramach wewnętrznego programu narra-
cyjnego. Jak pisze autorka, w okresie neoklasycyzmu i  formalizmu 
(między innymi serializmu) „znaczone [signifié] – w  sensie histo-
rycznym – zostaje wyeliminowane z muzyki”183, w latach 80. część 
kompozytorów zwraca się natomiast w kierunku zewnętrznego pro-
gramu narracyjnego.

Przejdziemy teraz do semiotyczno-narratologicznej terminolo-
gii stosowanej przez Mártę Grabócz w  analizie muzycznej. Autor-
ka wyjaśnia własne rozumienie pewnych pojęć na przykładzie mu-
zyki Liszta w artykule The Role of Semiotical Terminology in Musical 
Analysis184. 

Terminy sem, klassem, izotopia Grabócz adaptuje z  teorii 
Greimasa do muzyki jako kategorie jednostek podziału przebiegu 

181 „[…] a path leading the listener from dysphoric elements to a transcendental 
(euphoric) state, by means of various other stages always set our in the form of 
binary oppositions”. Ibidem, s. 36. Pojęcia euforii i dysforii jako znaczące dla 
narracji zostały uwydatnione w późnej pracy Greimasa (i Fontanille’a) Semio-
tics of Passions (Semiotyka namiętności). Autorzy podkreślają, że dla wydoby-
cia emocji w dyskursie narracyjnym potrzebna jest phoria – polaryzacja między 
euforią a dysforią. A. J. Greimas, J. Fontanille, The Semiotics of Passions. From 
States of Affairs to States of Feelings, University of Minnnesota Press, Minnea- 
polis–London 1993.

182 „[…] motion in an abyss, a descent into the Inferno, a sinister and desperate 
quest”. M. Grabócz, Paul Ricoeur’s Theories of Narrative and their Relevance for 
musical Narrativity.

183 Eadem, Classical Narratology and Narrative Analyses in Music, s. 40.
184 Eadem, Semiotical Terminology in Musical Analysis, w: Musical Semiotics in 

Growth, ed. E. Tarasti, Indiana University Press, Bloomington 1996.
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czasowego utworu muzycznego ze względu na semantykę. Semy185 
korespondują często z motywami, klassemy z tematami muzyczny-
mi, a izotopie – składające się z kilku klassemów – pokrywają dłuż-
sze odcinki utworu. 

W  muzyce Liszta autorka wyróżnia cztery główne typy semów, 
pojawiających się jako motta bądź figury asocjacyjno-symboliczne:  
1) semy pastoralne; 2) semy „sztormu”; 3) heroiczne semy fanfar do 
walki; 4) semy makabry186. Dalej ukazuje szesnaście podstawowych ty-
pów klassemów (klassem często jest tutaj tożsamy z „intonacją” Bori-
sa Asafiewa), między innymi: appassionato-agitato, marszowy, hero-
iczny, scherzo, pastoralny, religioso, „panteistyczny” i tak dalej. Wreszcie 
wyszczególnia podstawowe izotopie semantyczne w  dziełach Liszta:  
1) izotopia makabryczności i  złowieszczego poszukiwania, Faustow-
skiego pytania o cel egzystencji; 2) izotopia pastoralna; 3) izotopia hero-
iczna; 4) izotopia religijna; 5) izotopia panteistyczna; 6) izotopia żałob-
na; 7) izotopia makabrycznej walki, sztormowa, demoniczna187.

Program narracyjny (termin również przejęty z  teorii Gre-
imasa) w ujęciu Grabócz koresponduje z kompleksami tematyczny-
mi lub syntagmami dwóch lub więcej izotopii. Na przykład program 
narracyjny Sonaty Dantejskiej według autorki składa się z  syntag-
my izotopii makabrycznej walki i  izotopii heroicznej, a  transfor-
macja jednej izotopii w  drugą dokonuje się przez funkcję czynić. 
W różnych utworach Liszta Grabócz wyróżnia od dwóch do sied-
miu programów narracyjnych. Autorka mówi także o  strategiach 

185 Wydaje się, że jest to nieco inna aplikacja pojęcia semów w odniesieniu do mu-
zyki, niż ta, którą proponuje Michał Bristiger w książce Związki muzyki ze sło-
wem. Bristiger odnosi się do semów składających się na znaczenie jakiegoś sło-
wa, na przykład słowo „żmija” ma trzy semy: 1) forma kręta; 2) przemykający 
się; 3) jadowity. Muzyka może „zrealizować” jeden z semów danego słowa czy 
pojęcia. Jak podaje autor za semiologiczną analizą planu treści w  wierszach 
Mallarmégo, przedstawioną przez Rastiera, na przykład na sememy i  klasy 
śmierci będą składały się takie semy, jak: ciemność, zamglenie, alteracja, mono-
tonia, chłód, ciężkość, statyka. Bristiger uważa, że są one muzycznie przekładal-
ne. Por. M. Bristiger, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, 
PWM, Kraków 1986, s. 196–213.

186 Por. M. Grabócz, Semiotical Terminology, s. 201.
187 Por. ibidem, s. 208–211.
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narracyjnych, ogólnie ujmując sposób zastosowania wspomnianych 
programów. Analizując muzykę Liszta, Grabócz zauważa zgodność 
wielu utworów z kanonicznym schematem narracyjnym Greimasa. 

Autorka stosuje narzędzia narratologii do interpretacji utworów 
wielu różnych kompozytorów. Jednym z  podstawowych narzędzi, 
ukazującym narrację na poziomie głębokim, jest kwadrat semio-
tyczny. Oto przykłady, w jaki sposób Grabócz rzutuje ów „model 
konstytutywny” w interpretacji poszczególnych części Symfonii KV 
504 Mozarta oraz Sonaty C-dur op. 2 nr 3 Beethovena:

Schemat 10. Kwadrat semiotyczny narracji drugiej części Symfonii KV 504 Mozarta 
według Márty Grabócz, za: M. Grabócz, Musique, narrativité, signification,  
s. 149



108 CZĘŚĆ I .  WOKÓŁ NARRACJI

Schemat 11. Kwadrat semiotyczny narracji trzeciej części Sonaty C-dur op. 2 
nr 3 Beethovena według Grabócz, za: M. Grabócz, Musique, narrativité, 
signification, s. 161

Według Grabócz narratologia w  teorii muzyki ma obiecujące per-
spektywy. W 2008 roku autorka pisała:

Zakładam, że aktualnie – oraz w przyszłości – duża część badań muzy-
kologicznych będzie skupiała się na „transmedialnej” lub „transdyscy-
plinarnej” narratologii sztuk, ustalając relację między narracjami lite-
rackimi, wizualnymi i muzycznymi. Dzięki tym badaczom będziemy 
w stanie zdefiniować w bardziej precyzyjny sposób główne typy mu-
zycznych strategii narracyjnych, od baroku do współczesności188.

188 „I assume that at present – and in the future – a great part of musicological in-
vestigation will focus on the »transmedial« or »transdisciplinary« narratology 
of arts, establishing the relationship between literary, visual narrations and that 
of music. By the help of these researches, we shall be able to define in a more 
precise way the main types of musical narrative strategies, from the Baroque to 
the present”. M. Grabócz, Classical Narratology, s. 37.
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Narracje muzyczne versus narracje literackie

Jeśli nawet narrację traktujemy jako fenomen przedmedialny, który 
może być realizowany w różnych mediach i gatunkach, to literatu-
ra bez wątpienia jednak pozostaje punktem odniesienia189. W narra-
tologii muzycznej stosuje się w dużej mierze narzędzia analityczne 
i koncepty teoretyczne z teorii literatury. Zresztą nawet w tradycyj-
nej teorii muzyki i muzykologii w użyciu jest nomenklatura lingwi-
styczna, która przeniknęła do analizy form muzycznych już pod ko-
niec XVIII wieku (między innymi za sprawą Heinricha Christopha 
Kocha). Koncepcja formy sonatowej w  tamtym czasie została wy-
prowadzona z  retoryki, a  kryterium rozczłonkowania w  wymia-
rze mikroformy stanowią frazy, zdania i  okresy muzyczne. Myśle-
nie o kompozycji muzycznej w kategoriach retoryki pojawiło się już 
w odniesieniu do utworów barokowych (różnych gatunków i form), 
głównie za sprawą propozycji Johannesa Matthesona przedstawio-
nej w rozprawie Der vollkommene Capellmeister (1739). Otóż dźwię-
kowy przebieg miał być oparty na wzorcu retorycznej przemowy – 
ogłaszającej jakąś tezę, przedkładającej argumenty i kontrargumen-
ty, by ostatecznie i  trwale przekonać do racji przedstawionej wyj-
ściowo (według schematu: exordium, narratio, propositio, confutatio, 
confirmatio, peroratio)190. 

189 Dyskusja o wzajemnych wpływach muzyki i literatury (czy: muzyki i języka) oka-
zuje się w humanistyce niezwykle żywa. Ważną pozycją jest tu traktat Nietzsche-
go Narodziny tragedii z ducha muzyki. Rose Rosengard Subotnik widzi w muzy-
ce romantycznej „lingwistyczny ideał muzycznego znaczenia” („linguistic ideal 
of meaning”). Daniel K. L. Chua uważa, że zwrot „muzyki w język” („music into 
language turn”) zaczął dokonywać się pod koniec XVI wieku w przejściu muzy-
ki z „quadrivium do trivium, czyli z niezmiennej struktury średniowiecznego ko-
smosu, do lingwistycznej relatywności retoryki, gramatyki i dialektyki” („quadri-
vium to the trivium, that is, from the immutable structure of medieval cosmos to 
the linguistic relativity of rhetoric, grammar and dialectics”). Według niego w ro-
mantyzmie nastąpiło z  kolei odwrócenie tego procesu przez przemianę języka 
w muzykę („language into music”). Fryderyk Schlegel znajdował analogię mię-
dzy „metodą powieści” a „metodą muzyki instrumentalnej”. Por. V. Micznik, Mu-
sic and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven and Mahler, s. 202.

190 Por. J. Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Christian Herold, Hamburg 
1739 (druga księga).
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Wobec tak oczywistych powiązań warto zastanowić się, jakie 
elementy systemów są analogiczne do narracji literackich i muzycz-
nych, jakie je różnią, a wreszcie, co stanowi o specyfice narracji mu-
zycznych.

Język jest systemem wypowiedzi, służącym do komunikacji in-
terpersonalnej, w którym mamy nadawcę i odbiorcę. Podobnie mo-
żemy postrzegać muzykę, z zastrzeżeniem, że „komunikat” ma tu-
taj odmienną naturę, oddaloną od językowej pragmatyki. Zarówno 
język, jak i muzyka mają strukturę linearną, czasową191. Roman In-
garden pisze o quasi-czasowości tak dzieła literackiego, jak muzycz-
nego. Owa quasi-czasowość według niego jest związana z pewnym 
zorganizowanym układem następujących po sobie faz i staje się ści-
sła dopiero w konkretyzacjach dzieła (zarówno dzieło literackie, jak 
i muzyczne są według Ingardena przedmiotami intencjonalnymi)192. 
Zatem w odbiorze narracji literackich i muzycznych istotne są przy-
woływane przez Leszka Polonego „Husserlowskie kategorie retencji 
(zachowania w pamięci minionych faz czasu) i protencji (nastawie-
nia na przyszłość, oczekiwania)”193. Rzecz jasna, doświadczenie cza-

191 Wystan H. Auden pisze, że muzyka „w gruncie rzeczy ukazuje obraz doświad-
czania życia jako czegoś czasowego, w jego dwoistym aspekcie powrotów i sta-
wania się”. W. H. Auden, Muzyka u Szekspira, tłum. W. Juszczak, „Res Facta” 
1969, nr 3, s. 148–165.

192 Por. R. Ingarden, Utwór muzyczny i  sprawa jego tożsamości, Polskie Wydaw-
nictwo Muzyczne, Kraków 1973 (także w: R. Ingarden, Studia z  estetyki, t. 2, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958) oraz O dziele literackim. 
Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turo-
wicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960 (wyd. 2 – 1988).

193 L. Polony, Mityczny czas muzyki, w: Mity, mitologie, mityzacje nie tylko w litera-
turze, red. L. Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 
Bydgoszcz 2005, s. 279–288. Autor pisze: „Retencja, łuk pamięci, jest podstawą 
dla kształtowania się w przebiegu muzycznym rozpoznawalnych form, tematów 
muzycznych, zmian i przekształceń w niej zachodzących; protencja, nastawie-
nie na przyszłość, przewidywanie jej, jest podstawą dla muzycznego rozwoju, 
wzmagania czy wygaszania napięć, szybszego czy wolniejszego upływu czasu. 
Implikują one identyfikację zewnętrznego czasu wykonania dzieła muzycznego 
z czasem świadomości”. Ibidem, s. 281.
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su narracji muzycznej różni się od doświadczenia czasu narracji li-
terackiej194. 

I język, i muzyka posługują się systemami znaków konwencjo-
nalnych, fonicznych. Zarówno w jednym, jak i w drugim systemie 
mamy udział gramatyki rozumianej jako zbiór reguł pozwalających 
na tworzenie nieograniczonej liczby nowych konstrukcji. W ramach 
tej gramatyki w obu systemach mamy do czynienia z syntaktyką. Za-
tem w obu istotne są relacje o charakterze formalnym zachodzące 
między elementami w czasie – jak na przykład wynikanie, transfor-
macje, powtórzenia. Muzyczną syntaktyką zajmuje się między in-
nymi analiza Schenkerowska i generatywna teoria muzyki tonalnej 
Freda Lerdahla i  Raya Jackendoffa, inspirowana teorią gramaty-
ki generatywno-transformacyjnej Noama Chomsky’ego195. Todorov 
uznał, że w narracjach literackich istotne są także relacje, które na-
zwał „przestrzennymi”: antytezy, gradacje, repetycje196. Tego rodzaju 
relacje w muzyce są szczególnie uwydatnione197. Zarówno narracje 
literackie, jak i muzyczne mogą być rozumiane jako struktury pro-
cesualne o charakterze dynamicznym i energetycznym198. 

Poza istnieniem oczywistej różnicy dotyczącej stosowanych 
środków, to jest „materii” narracji literackich i  muzycznych, naj-
większa odmienność zarysowuje się w obszarze semantyki. System 

194 Linearna, czasowa struktura narracji muzycznej i literackiej sprawia, że doko-
nuje się pewnego rodzaju interakcja między odbiorcą a dziełem na płaszczyźnie 
czasowej. Odbiorca wchodzi w narrację z pewnymi oczekiwaniami, które są po-
twierdzane bądź przełamywane. Wydaje się, że w przypadku narracji muzycz-
nych odbiorca może być w większym stopniu prowadzony i zaskakiwany niż 
w przypadku narracji literackich, choćby z takiego trywialnego powodu, że słu-
chacz zazwyczaj nie wie, kiedy skończy się utwór, podczas gdy czytelnik wie, ile 
stron pozostało do końca książki.

195 Nie ma tutaj jednak znaku równości między gramatyką języków naturalnych 
a muzyki – Lerdahl i Jackendoff oparli się na fenomenach muzycznych, znajdu-
jąc analogie z językiem.

196 Por. T. Todorov, Two Principles of Narrative, w: idem, Genres in Discourse.
197 Te relacje „przestrzenne”, jak je ujmuje Todorov, stały się do tego stopnia specy-

fiką narracji muzycznych, że w odniesieniu do utworów literackich, w których 
występują, często mówi się o „muzyczności”.

198 Por. ujęcie struktury tekstu artystycznego Mukařovský’ego. A. Burzyńska, M. P. Mar- 
kowski, op. cit., s. 212.
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muzyczny, w odróżnieniu od systemu językowego, nie może przeka-
zywać twierdzeń – brak tu możliwości połączenia podmiotu z orze-
czeniem, ponadto „w muzyce brak słownictwa”199, jak twierdzi Charles 
Rosen. Nieprzystawalność modelu językowego do opisu muzyki do-
prowadziła Ingardena do sformułowania tezy o jednowarstwowości 
dzieła muzycznego, w odróżnieniu od wielowarstwowości dzieła li-
terackiego (złożonego z takich warstw, jak brzmienia językowe, zna-
czenia, przedmioty przedstawione, wyglądy). Ingarden pisze: 

Dzieło muzyczne […] nie zawiera w sobie ani brzmień słów jakiego-
kolwiek języka, ani też znaczeń z  tymi brzmieniami związanych, ani 
wreszcie znaczeń jakichkolwiek zdań lub zespołów zdań. […] W utwo-
rze muzycznym pojawiają się różne czynniki niebrzmieniowej natu-
ry i  […] to one właśnie odgrywają główną rolę w „pięknie” muzycz-
nym. Ale nie tworzą one osobnych warstw w dziele […]. Są one w nim 
tak ściśle związane z dźwiękami i tworami z dźwięków zbudowanymi, 
że dzieło muzyczne tworzy całość niezwykle spójną i zwartą i przewyż-
sza pod tym względem dzieła innych sztuk, a zwłaszcza dzieło sztuki 
literackiej200.

199 „What music lacks is a vocabulary”. Ch. Rosen, Art has its Reasons, „New York 
Review of Books” 1971, 17.06., s. 38.

200 R. Ingarden, Utwór muzyczny i  sprawa jego tożsamości, s. 201–202. Teza In-
gardena o jednowarstwowości dzieła muzycznego była przedmiotem dyskusji 
i krytyki w piśmiennictwie muzykologicznym. Wydaje się, że jest ona wynikiem 
zastosowania modelu językowego i braku przekładalności warstw dzieła literac-
kiego wyrażonych w kategoriach językowych na muzykę. Carl Dahlhaus pisze: 
„Na przekór tezie Romana Ingardena o »jednowarstwowości« muzyki, analiza 
fenomenologiczna, która nie daje się zwieść modelowi języka, by w efekcie tam, 
gdzie nie ma znaczenia w sensie językowym, przeczyć w ogóle istnieniu znacze-
nia, powinna obstawać przy fakcie, że w muzyce możliwe jest wyróżnienie dru-
giej warstwy – różnej od substratu językowego, porównywalnego z językowym 
brzmieniem słowa – i to warstwy ciągłej, […] a którą na tyle, na ile nie wyczer-
pują ją reguły syntaktyczne, niewątpliwie wolno określić jako warstwę »zna-
czeń«”. C. Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia, tłum. A. Buchner, Pol-
skie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988, s. 257–258. Por. także K. Kiwała, 
Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Luto-
sławski. Górecki. Penderecki, Akademia Muzyczna, Kraków 2013, s. 173–215.
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Wiele zarzutów wobec stosowania terminu „narracja” w odnie-
sieniu do muzyki wskazuje na brak możliwości reprezentacji przez 
muzykę. Claude Lévi-Strauss określił muzykę jako „język minus 
znaczenie” (le langage moins le sens)201. Royal Brown pisze: „Muzy-
ka nie może reprezentować absolutnie niczego. Właśnie dlatego jest 
ona hipersymbolicznym sposobem dyskursu”202.

Równocześnie można zauważyć, że z wielu argumentów – w za-
łożeniu „przeciwko” mówieniu o  narracji w  muzyce – wynika, iż 
utwory muzyczne mogą spełniać jeden z  dwóch aspektów narra-
cji. Chodzi mianowicie o narracyjne „jak”: dyskurs, wypowiedź, ra-
contant (w odróżnieniu od narracyjnego „co” – opowieści czy histo-
rii). Taki właśnie postulat można odczytać z opinii Nattieza, który 
przywołuje zdanie Adorna, że muzyka jest w ujęciu metaforycznym 
„narracją, która niczego nie opowiada” (dosłownie: „która opowia-
da nic”)203, czy Abbate, że muzyka może być jedynie podobna do 
narracji, bo naśladuje sposób opowiadania204. Najwidoczniej do peł-
nej legitymizacji użycia terminu „narracja” w odniesieniu do muzy-
ki brakuje według tych autorów opowiadanej fabuły. Nattiez twier-
dzi, że „narracja jest nie w  muzyce, ale w  fabule wyobrażanej 
i konstruowanej przez słuchaczy z obiektów funkcyjno-formal-
nych”205. Jednak w  świetle zaprezentowanego na początku książki 
sposobu rozumienia narracji (opracowanego na podstawie obszer-
nej literatury) do ukonstytuowania narracji nie jest konieczna pełna 
reprezentacja. Owe obiekty funkcyjno-formalne – które mogą być 
traktowane jako „zdarzenia” – niosą ze sobą znaczenie. 

201  C. Lévi-Strauss, Mythologiques IV: L’homme nu, Plon, Paris 1971, s. 579. 
202 „Music does not represent anything at all. Precisely therefore, it is a hypersym-

bolic mode of discourse”. R. S. Brown, Music and/as Cine-Narrative or: „Ceci 
n’est pas un leitmotif ”, w: A  Companion to Narrative Theory, eds. J. Phelan,  
P. J. Rabinowitz, Blackwell Publishing, Malden–Oxford–Victoria 2005, s. 453.

203 „[…] a narrative which relates nothing”. Cyt. za: J. J. Nattiez, Can One Speak of 
Narrativity in Music?, s. 245.

204 Por. C. Abbate, op. cit. 
205 „The narrative, strictly speaking, is not in music, but in the plot imagined 

and constructed by the listeners from functional objects”. J. J. Nattiez, 
Can One Speak of Narrativity in Music?, s. 249.
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Jak wiadomo, zagadnienie semantyki muzycznej budziło zawsze 
spore kontrowersje w historii myśli o muzyce. Dwa skrajne stanowi-
ska prezentują z  jednej strony zwolennicy literalnego podkładania 
konkretnych historii (fabuły) do słuchanej muzyki, a z drugiej auto-
teliści, którzy uważają, że muzyka może być tylko syntaktyką – bez 
semantyki. Tymczasem jest możliwa cała paleta odcieni między tymi 
dwiema skrajnościami. Prawdopodobnie w narracjach muzycznych, 
w odróżnieniu od narracji literackich, mamy do czynienia z seman-
tyzacjami różnego stopnia. Semantyka muzyczna jest jak wzór alge-
braiczny – daje możliwości podstawienia pod poszczególne elemen-
ty bardziej lub mniej określonych desygnatów. Te skonkretyzowane 
będą wynikiem kognitywnego procesu u  odbiorcy muzyki, kon-
strukcji wyobrażeń. Jednak te najogólniejsze są intersubiektywnie 
sprawdzalne, a  zatem zakodowane i  obecne w  muzyce, czy to na 
podstawie muzycznych znaków naturalnych, czy kulturowych. Na 
przykład w Balladzie F-dur Chopina w dwóch kontrastowych frag-
mentach – Andantino i Presto con fuoco – rozpoznajemy strukturę 
brzmień spokojnych, łagodnych (Andantino) i brzmień niespokoj-
nych, gwałtownych (Presto con fuoco). To już jest elementarne zna-
czenie, intersubiektywnie sprawdzalne. Ono tworzy element mu-
zycznej fabuły i nie trzeba go nawet werbalizować za pomocą pojęć, 
żeby za tą fabułą podążać. Słuchacze mogą jednak na zasadzie kon-
strukcji wyobrażeń pod te kontrastowe jakości podkładać kolejne 
desygnaty: pokój i wojna, miłość i nienawiść i tak dalej206. Podobnie, 
możemy ewentualnie wysłyszeć w muzyce aktanta męskiego i żeń-
skiego, a nie musimy mówić, że jest to Romeo i Julia. 

Zwolennicy narratologii muzycznej – najczęściej związani z se-
miotyką – konkretną fabułę, niesioną przez narracje literackie, za-
stępują „fabułą” niesioną przez znaczenia muzyczne. Oczywiście je-
śli muzyce towarzyszy tekst lub program literacki, narzucająca się 
fabuła jest pozamuzyczna – w interpretacji takiego utworu bada się 

206 Z  danej pary wymienionych właśnie opozycji nie będzie wątpliwości, że na 
przykład brzmienia spokojne, łagodne to „pokój” czy „miłość”, a niespokojne, 
gwałtowne to „wojna” czy „nienawiść”, a nie odwrotnie – pewne toposy i rodza-
je ruchu ewokowane przez muzykę stanowią utwalone już znaki kulturowe bądź 
naturalne. 
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jej realizację przez muzykę. Ale narratolodzy muzyczni dostrzega-
ją znaczenie również w muzyce bez tekstu czy programu literackie-
go. Micznik pisze: 

Opis muzycznego materiału ze wszystkimi jego złożonymi poziomami 
znaczenia, włączając poziom semantyczny, rozwiązuje problem zwią-
zany z zarzutem, że muzyka nie może być narracją, ponieważ nie ma 
takich znaczeń jak literatura: ona ma swoje własne muzyczne znacze-
nia, które pozwalają na ujmowanie jej materiału, mówiąc ogólnie, jako 
„zdarzenia”207.

Muzyczna opowieść składa się z  takich właśnie zdarzeń. W  narra-
cyjnych analizach muzyki – również instrumentalnej, bez tekstu 
czy programu pozamuzycznego – pojawiają się takie określenia, jak: 
muzyczne toposy, gesty, modalności i tak dalej. Wskazują one na se-
mantykę, przynajmniej na ogólne pola semantyczne. Na przykład 
zespół następujących elementów: wolne tempo, miarowy, nieskom-
plikowany rytm, kantylenowe melodie o proweniencji ludowej, ra-
czej cicha dynamika, tonacja durowa (najczęściej F-dur lub D-dur), 
zastosowanie instrumentów dętych drewnianych, głównie fletu – 
charakteryzuje topos pastoralny, ewokuje tę sferę niemal od pierw-
szych dźwięków. 

Marie-Laure Ryan przytacza anegdotę dotyczącą znaczenia mu-
zycznego – kompozytor Aaron Copland zapytany: „Czy muzyka 
ma znaczenie?”, odpowiedział: „Oczywiście!” – „Czy można je ująć 
w słowa?” – „Oczywiście nie!”208. Felix Mendelssohn pisał w jednym 
z listów: „Słowa […] wydają mi się tak wieloznaczne, tak łatwo pro-
wadzące do nieporozumień, tak nieokreślone w porównaniu z praw-
dziwą muzyką […]. To, co wyraża muzyka, którą kocham, to myśli 

207 „The description of musical materials with all their multiple levels of meaning, 
including the semantic level, offers a solution to the objection that music can-
not be narrative because it does not have meanings as literature does: it has its 
own musical meanings which, hence, qualify its materials broadly speaking as 
»events«”. V. Micznik, Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in 
Beethoven and Mahler, s. 219.

208 Por. M.-L. Ryan, wstęp do działu Music, s. 267. 
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nie zbyt nieokreślone, aby je ująć w słowa, ale zbyt określone”209. Jeśli 
zgodzimy się z tym, że semantyzacja może być zjawiskiem różnego 
stopnia i nie musi reprezentować konkretnych obiektów mających 
nazwy, twarze i kształty, a jedynie idee ogólne, które dopiero mogą – 
ale nie muszą – ulec konkretyzacji, doszczegółowieniu w umyśle słu-
chacza, to musimy przyznać, że muzyka może opowiadać210. 

Zagadkowość, wieloznaczność, enigmatyczność semantycz-
na narracji muzycznych mogą stawiać ją nawet w uprzywilejowanej 
pozycji względem języka. W Romeo i Julii Szekspira czytamy: „Let 
rich music’s tongue unfold the imagin’d happiness”211 – w sytuacji, 
gdy słowa już nie mogą tej szczęśliwości wyrazić. Siła narracji mu-
zycznych może być znacznie większa niż literackich (czy filmowych, 
obrazkowych) – po pierwsze, apelują one wprost do emocji212, a po 
drugie, opowiadają historię, której słuchacz nie musi sobie uświada-
miać ani jej werbalizować. 

Rozważywszy zagadnienie semantyki, która sytuuje się na po-
ziomie opowieści narracji (narracyjnego „co”), przechodzimy do po-
ziomu dyskursu (narracyjnego „jak”). Jak zaznaczono na począt-
ku książki, istnieją dwie zasadnicze modalności narracyjnego „jak”: 

209 Cyt. za: K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Musica Iagiello-
nica, Kraków 2002, s. 211.

210 Istnieją węższe definicje narracji, które wykluczałyby przedstawiony tu pogląd. 
Na przykład Marie-Laure Ryan uważa, że „tekst narracyjny musi wykreować 
świat i zapełnić go postaciami i przedmiotami” („A narrative text must create 
a world and populate it with characters and objects”). Jeśli pominiemy metafo-
ryczne rozumienie świata przedstawionego, to trzeba przyznać, że narracje mu-
zyczne nie mają takiej zdolności. Ryan dzieli zatem utwory całego spektrum 
mediów na te, które są narracjami, oraz na te, które posiadają narracyjność 
ze względu na ich zdolność do ewokowania narracyjnych skryptów („scenariu-
szy”) w umyśle odbiorcy. Por. M.-L. Ryan, Introduction, w: Narrative across Me-
dia, s. 8–9. 

211 Akt II, scena VI – scena ślubu. Podano w oryginale, bo w tłumaczeniach na ję-
zyk polski gubi się wyrażane tu znaczenie – Szekspir podkreśla bowiem, jak bo-
gatym, wiele mówiącym językiem jest muzyka, tymczasem Barańczak tłuma-
czy: „Muzyka jedynie wysłowi cały ogrom tego szczęścia”, a Paszkowski: „Niech 
muzyka ust twoich objawi obraz szczęścia”.

212 W  teorii Ingardena „jakości emocjonalne” zyskują szczególny status w  od-
niesieniu do dzieła muzycznego. R. Ingarden, Utwór muzyczny i  sprawa jego 
tożsamości. 
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narracyjne mimesis i  narracyjne diegesis. W  narracjach lite-
rackich te dwie modalności wyrażają się odpowiednio w dramacie 
i w epice. Pojawia się pytanie, czy muzyka „opowiada” w sposób mi-
metyczny (jak w dramacie), czy diegetyczny (jak w epice)? Innymi 
słowy, czy muzyka przedstawia akcje, czy je relacjonuje za pomocą 
jakiegoś narracyjnego głosu? Nawet jeśli te określenia przykładane 
do muzyki mają znaczenie nie do końca literalne, a raczej metafo-
ryczne, rozróżnienie na te dwa modusy mają zastosowanie również 
w odniesieniu do narracji muzycznych.

Muzyka najczęściej jest porównywana do dramatu. Narracyj-
ne mimesis w muzyce może przejawiać się w konstruowaniu wyra-
zistych tematów muzycznych o określonych cechach, które nasuwa-
ją skojarzenia z bohaterami, aktantami. Tematy ulegają rozmaitym 
przekształceniom w  toku utworu, zachowując jednak swoją inte-
gralność – „tożsamość” aktantów. Muzyczny kontrast zestawiający 
na przykład dwa tematy (jak w formie sonatowej) wprowadza „na 
scenę” większą liczbę aktantów, sugerując zarazem ideę konfliktu 
lub dialogu. W sposób jeszcze bardziej oczywisty idea dialogu (cza-
sem współzawodniczenia, konfliktu) może być realizowana w muzy-
ce przez dyspozycję środków wykonawczych, szczególnie w gatun-
ku koncertu (na przykład solo – tutti). Mimetyczność w muzyce jest 
także ukazywana przez elementy ilustracyjne (jak na przykład na-
śladowanie odgłosów ptaków, dźwięków burzy, ludzkich kroków) 
i muzyczne znaki ikoniczne (na przykład odgłosy imitujące uderze-
nia szpady jako znak walki). Co więcej, muzyka przez rodzaj ruchu 
może naśladować lub obrazować zjawiska zewnętrzne, ludzki ruch, 
a także pewne procesy psychiczne, morfologię uczuć. Susan Langer 
zauważa, że muzyka może być przedstawieniowym symbolem pro-
cesów psychicznych, ponieważ zachodzi podobieństwo w strukturze 
jednego i drugiego zjawiska: 

Jest faktem jednoznacznie ustalonym, że struktury muzyczne logicz-
nie przypominają pewne dynamiczne wzorce ludzkiego doświadcze-
nia […]. Istnieją pewne aspekty tak zwanego „życia wewnętrznego” – 
fizyczne lub psychiczne – które mają formalne właściwości podobne 
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do muzyki – wzorce ruchu i spoczynku, napięcia i odprężenia, zgody 
i niezgody, przygotowania, spełnienia, pobudzenia, nagłej zmiany itd.213

Jak się wydaje, dynamiczny, kinestetyczny charakter muzyki i pew-
nych procesów psychicznych pozwala na wzajemną przekładalność 
tych dwóch fenomenów. Te utwory muzyczne bądź fragmenty utwo-
rów, w których dochodzą do głosu wspomniane właśnie aspekty, sy-
tuują odbiorcę „w środku akcji”, jak w dramacie. Analizy muzyczne 
w dalszej części książki dostarczą konkretnych przykładów muzycz-
nej narracji mimetycznej. 

Z drugiej strony w narracjach muzycznych występują także mo-
menty, kiedy słyszymy narracyjny „głos” opowiadający. To narracyj-
ne diegesis przejawia się najczęściej w narracyjnych „ramach” począt-
ku i końca, w których archaizujące tematy funkcjonują jak otwarcie 
i  zamknięcie mitycznego świata214. Jednak narracja diegetyczna 
może dotyczyć całych utworów lub ich fragmentów niekoniecznie 
będących „ramami” początku i końca. Na przykład w pewnym mo-
mencie Fantazji C-dur op. 17 Schumanna widnieje określenie eks-
presywno-wykonawcze „Im legendenton” („w tonie legendy”): temat 
pojawia się w wolniejszym tempie, w fakturze akordowej, quasi-cho-
rałowej – jakbyśmy słyszeli głos narratora opowiadającego legendę 
(„dawno, dawno temu…”). Narracja diegetyczna jest więc związana 
z tym, co Tarasti nazywa „mitycznością”, wprowadzaniem – na róż-
ne sposoby – iluzji dystansu czasowego. Głos narratora może prze-
jawiać się też w  instrumentalnych recytatywach, które przerywają 
muzyczną akcję, aby ją „skomentować”. W tych właśnie momentach 
przejawia się – jak powiedziałby Hatten – narracyjny agens, czy, jak 
ujmuje to Abbate, „głos nieśpiewający”215. Autorka książki Unsung 

213 S. Langer, Nowy sens filozofii, tłum. A. Bogacka, PIW, Warszawa 1976, s. 335, 
337–338. 

214 Robert S. Hatten uważa, że jedną z  kluczowych narracyjnych funkcji muzy-
ki jest „framing” („ramy” czy też „osadzanie w ramach”). Teorię narracyjnych 
funkcji muzyki Hatten wyłożył podczas cyklu wykładów Towards an Interpre-
tation of Music as Narrative w Akademii Muzycznej w Krakowie w marcu 2012 
roku. 

215 „Unsung voice”.



119ROZDZIAŁ 2 .  NARRATOLO GIA JAKO PERSPEKT Y WA BADAWCZ A

Voices: Opera and Musical Narrative in the Nineteenth Century ta-
kim głosem nazywa „pewnego rodzaju wyizolowane i rzadkie gesty 
w muzyce, czy to wokalne, czy nie-wokalne, które mogą być postrze-
gane jako wypowiedzi podmiotu”216. 

W  kontekście rozpatrywania muzyki jako narracji mimetycz-
nej lub diegetycznej ciekawy przypadek stanowi gatunek opery. Co 
oczywiste, na poziomie świata przedstawionego i libretta opera jest 
gatunkiem dramatycznym, a zatem łatwo od razu zaklasyfikować ją 
jako narrację mimetyczną. Jednak przyjrzenie się funkcjonowaniu 
warstwy muzyki w tym gatunku prowadzi do obserwacji, że to właś-
nie muzyka w operze może przyjmować funkcję „wszechwiedzące-
go narratora”, komentującego wydarzenia rozgrywane na scenie, jak 
w  narracji diegetycznej. Luca Zoppelli pisał, że opera to połącze-
nie mimetyczności z  diegetycznością. Również Marie Laure-Ryan 
stwierdza, że opera jest kombinacją obu modalności:

Opera zatem przedstawia złożoną sytuację mimetycznej akcji podda-
wanej refleksji przez narrację diegetyczną. Ekstradiegetyczna natu-
ra muzyki pozwala jej spełniać rozmaite funkcje retoryczne, włączając 
ironiczną relatywizację uczuć i wartości wyrażanych w fabule217.

Podobnie uważa Peter J. Rabinowitz, stosując „retoryczną teorię nar-
racji” do gatunku opery218. Uznaje on, że instrumentalne partie or-
kiestrowe towarzyszące akcji przedstawianej na scenie przez głosy 
wokalne mogą manipulować perspektywą przyjmowaną przez od-

216 „[…] not literally vocal performance, but rather a sense of certain isolated and 
rare gestures in music, whether vocal or non-vocal, that may be perceived as 
modes of subjects’ enunciations”. C. Abbate, op. cit., s. IX.

217 „The opera thus presents the complex situation of a mimetic action reflected 
upon by a diegetic narration. The extradiegetic nature of the music enables it 
to perform a wide variety of rhetorical functions, including an ironic relativ-
ization of the feelings and values expressed in the plot”. M.-L. Ryan, wstęp do  
działu Music, s. 271.

218 P. J. Rabinowitz, Music, Genre, and the Narrative Theory, w: Narrative across Me-
dia. The Languages of Storytelling, s. 305–328.
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biorcę. Chodzi tu o narzucenie fokalizacji219, choć autor nie używa 
tego wyrażenia. Twierdzi nawet:

Opera zazwyczaj jest postrzegana jako bliższa dramatowi […] i  jej 
„narracyjny” wymiar sytuowany jest raczej w przekazywanej fabule niż 
w opowiadaniu tej fabuły. Retoryczna teoria narracji, z akcentem po-
łożonym na akt opowiadania, mogłaby wydawać się zatem nietrafio-
na. Mimo to będę się upierał, że muzyka operowego kanonu XIX wie-
ku i wczesnego wieku XX może być rozpatrywana z większym sensem 
jako forma narracji diegetycznej, mającej zarówno narratora, jak i fa-
bułę. […] Muzyka świata fikcji może zachęcać słuchacza do przyjęcia 
różnych możliwych perspektyw symultanicznie. Ta mnogość, analo-
giczna do pewnych technik stosowanych przez czysto językowe nar-
racje […], pozwala muzyce nie tylko „reprezentować” różne stany, ale 
także manipulować słuchaczem, by zajął stanowisko wobec nich220.

Muzyczne fokalizacje oddziałują w inny sposób niż językowe – bar-
dziej bezpośrednio, przedintelektualnie, raczej na poziomie emocji 
i wrażeń. Jak pisze Piotr Podlipniak: „[…] muzyka pomija ten pro-
ces świadomego, kosztownego energetycznie i czasowo dekodowa-
nia informacji i wykorzystuje krótszą, bezpośrednią drogę, pomija-
jącą świadomość – impresję”221.

Analizy i interpretacje muzyczne zawarte w dalszej części książ-
ki dostarczą przykładów diegetycznej i mimetycznej narracyjności 
muzyki w różnych gatunkach.

219 Fokalizacja to perspektywa, w  jakiej są prezentowane sytuacje i  wydarzenia 
w narracji; percepcyjne i konceptualne stanowisko, z jakiego są ujmowane.

220 „Opera is usually considered closer to drama […], and its »narrative« dimen-
sion is therefore usually seen in its story rather than its telling. Rhetorical narra-
tive theory, with its stress on the act of telling, would thus seem beside the point. 
I will argue, however, that canonical nineteenth- and early-twentieth-century 
opera can more usefully be seen as a form of diegetic narrative, with a narra-
tor as well as a story […]. Fictional music can invite the listener to occupy sev-
eral different listening positions simultaneously. This multiplicity, analogous to 
certain techniques central to purely verbal narrative […] allows the music not 
merely to »represent« various states but also to manipulate the listener into tak-
ing a position with respect to them”. P. J. Rabinowitz, op. cit., s. 307.

221 P. Podlipniak, Uniwersalia muzyczne, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk, Poznań 2007, s. 186.



część ii
Mit Romea i Julii w kulturze

Opowieść jest niezależna od technik, które ją przekazują.
Może być transponowana z jednego do innego medium

bez utracenia swoich jakości konstytutywnych.
Claude Brémond

Istnieje niezliczona ilość opowiadań na świecie.
Jest to przede wszystkim cudowna różnorodność gatunków

obecnych w najrozmaitszych tworzywach,
jak gdyby każde tworzywo skłaniało się ku człowiekowi,

by mu powierzać opowieści.
Roland Barthes





rozdział 1
Narracja archetypiczna mitu Romea i Julii

Jeśli mit Romea i Julii zaistniał w kulturze w wyjątkowo intensyw-
ny sposób, stało się tak za przyczyną Williama Szekspira. To właśnie 
do dzieła „łabędzia z Avonu” odwołują się niemal wszyscy późniejsi 
twórcy podejmujący ten temat w rozmaitych mediach i gatunkach. 
Tekst Szekspira z końca XVI wieku jest zatem praźródłem funkcjo-
nowania i ekspansji mitu. Narrację tego dramatu będziemy trakto-
wać zatem umownie jako archetypiczną. 

Jednak tekst tragedii Szekspira stał się „kodyfikacją” mitu krą-
żącego już wcześniej w Europie w różnych wariantach i realizowa-
nego w rozmaitych tekstach epickich. Można powiedzieć, że twór-
ca ten uchwycił i  uwydatnił podstawowe elementy narracji owego 
mitu, przy tym po raz pierwszy ukazując go w  tekście dramatycz-
nym. Skoro tekst Szekspira traktujemy jako narrację archetypicz-
ną, wcześniejsze teksty są dochodzeniem do archetypu, są narracją 
in statu nascendi. Archetyp ukonstytuował się, ukazując esencję roz-
proszonej i mało znanej historii „miłości, skazanej na śmierć przez 
nienawiść”1. Nikt nie pamięta i nie zna tego, co było wcześniej. Jest 
to zatem inna sytuacja niż na przykład w przypadku mitu faustow-
skiego, którego najsłynniejszą realizację przynosi dramat Johanna 
Wolfganga Goethego, ale wcześniejsze literackie zapisy legendy – Jo-
hanna Spiessa, Christophera Marlowe’a czy Gottholda Ephraima 
Lessinga – również funkcjonują w obiegu kultury i stają się źródłem 
innych dzieł, między innymi muzycznych. Szekspir jest postrzega-
ny jako pierwsze i jedyne odniesienie mitu Romea i Julii, jakby nic 
przed nim nie było. Dopiero przy bardziej dogłębnym badaniu te-
matu odnajdujemy jego przedszekspirowskie dzieje.

1 W. Szekspir, Romeo i Julia, Prolog, tłum. S. Barańczak.
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Schemat 12. Funkcjonowanie narracji mitu

Narracja archetypiczna mitu Romea i Julii in statu nascendi: 
przed Szekspirem

Trudno wskazać moment, kiedy po raz pierwszy zapisano historię, 
która była podobna do narracji o Romeo i Julii lub stała się jej za-
czynkiem. Źródła najczęściej jako „pierwszy” podają epicki tekst 
Ksenofonta z Efezu – Opowieści efeskie, czyli o miłości Ha-
brokomesa i Antii – powstały najprawdopodobniej w II wieku na-
szej ery2. To opowieść o małżonkach, którzy wskutek niepomyślnego 
zbiegu okoliczności zostają rozłączeni. Antia, porwana przez zbójców, 

2 Jeśli chodzi o czas powstania utworu (a nawet lata życia autora), istnieje wiele 
rozbieżności wśród rozmaitych badaczy: od I do V wieku naszej ery. Jak pisze 
Ludwika Rychlewska, „czas powstania Historii efeskich o Habrokomesie i Antii, 
podobnie jak osoba pisarza osłonięte są tajemnicą”. L. Rychlewska, Wprowadze-
nie, w: Ksenofont z Efezu, Opowieści efeskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
Wrocław 1970, s. XXXV. Najnowsze źródła podają II wiek naszej ery. Romans 



Tabela 1. Narracja archetypiczna mitu Romea i Julii in statu nascendi
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zostaje uwolniona przez niejakiego Perilaosa, który się w niej zako-
chuje i chce ją poślubić. Nie widząc innego wyjścia z sytuacji, kobie-
ta uzyskuje od lekarza z Efezu rzekomą truciznę – chce popełnić sa-
mobójstwo. Jak się okazuje, medyk dał jej jednak proszek „pozornej 
śmierci” i Antia budzi się w grobowcu, z którego wydobywają ją i po-
rywają rabusie grobów. Po tym epizodzie kochankowie – w oddaleniu 
od siebie – przechodzą jeszcze przez szereg kolejnych prób miłości 
i  wierności. Intryga jest niezwykle zawiła i  pełna niebezpiecznych 
przygód. Na końcu, po latach, małżonkowie odnajdują się i wracają 
razem do Efezu. Wszystko kończy się zatem szczęśliwie dla ich miło-
ści, choć po powrocie nie zastają już rodziców, którzy zmarli ze zgry-
zoty, czekając na swoje dzieci. 

Jak widać na podstawie przytoczonej historii, jeśli jest tutaj ja-
kaś korelacja z  narracją Romea i  Julii, pozostaje ona bardzo odle-
gła – pojawia się jedynie temat rozdzielenia kochających się mło-
dych ludzi i motyw proszku czy napoju „pozornej śmierci”. Mimo to 
w większości źródeł dotyczących tematu Romea i Julii (prac mono-
graficznych, opracowań, haseł słownikowych i encyklopedycznych) 
Opowieści efeskie są traktowane jako praprzodek wątku.

Jednak innym tropem może być legenda o Pyramie i Tyzbe, 
poetycko opracowana przez Owidiusza w  czwartej księdze Meta-
morfoz w pierwszych latach naszej ery (a  zatem jest ona najpraw-
dopodobniej wcześniejsza od Opowieści efeskich)3. Ten wątek Szek-
spir znał na pewno, bo wykorzystał go – w sposób parodystyczny – we 
Śnie nocy letniej; ponadto przywołał go nawet w  Romeo i  Julii – 
w prześmiewczej wypowiedzi Merkucja na temat słynnych kocha-
nek4. Pyram i Tyzbe to dwoje kochanków pochodzących ze zwaśnio-

zachował się tylko w jednym rękopisie z XII wieku, a drukiem został wydany 
w połowie 1723 roku w przekładzie na język włoski i w 1726 roku – w oryginale.

3 Por. J. Kott, Szekspir współczesny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997 oraz 
J. Komorowski, „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a, Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

4 „Bez mlecza, jak śledź suszony. O! człowieku! Jakżeś się w rybę przedzierzgnął! 
Teraz go rymy Petrarki rozczulają. Laura naprzeciw jego bóstwa jest prostą po-
mywaczką, lubo tamta miała kochanka, co ją opiewał; Dydona flądrą; Kleopatra 
cyganką; Helena i Hero szurgotami i otłukami; Tyzbe kopciuchem lub czymś 
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nych, sąsiadujących ze sobą rodzin w Babilonii. Rodzice zabronili im 
wspólnych kontaktów, więc zakochani widują się potajemnie przez 
szczelinę w murze między posesjami obu rodzin, nie mogąc się na-
wet dotknąć. Pewnego razu wyznaczają sobie miejsce sekretnego 
spotkania, ale jeszcze przed nimi pojawia się tam wygłodniały lew. 
Jako pierwsza przychodzi Tyzbe – widząc lwa, ucieka w popłochu. 
Pyram odnajduje jej chustę, poszarpaną przez lwa, i  przekonany, 
że ukochana nie żyje, przebija się sztyletem. Następnie Tyzbe wra-
ca na miejsce i zobaczywszy nieżywego Pyrama, zabija się tym sa-
mym sztyletem5. 

Widać, że tę legendę z narracją Romea i Julii łączy już więcej – 
temat niemożności połączenia się kochanków ze względu na zwa-
śnione sąsiednie rody i samobójcza śmierć obojga w wyniku niefor-
tunnego nieporozumienia. Powoli budują się filary narracji mitu.

Wątki pokrewne odnajdujemy również „w  greckiej opowie-
ści o  Leandrze z  Abydos, zakochanym w  Hero, kapłance Afro-
dyty z  Sestos, miasta położonego na przeciwległym brzegu Helle-
spontu”, jak zauważa Jarosław Komorowski6. Ta historia, przekazana 
przez Owidiusza w Heroidach, była następnie podejmowana przez 
wielu pisarzy, między innymi przez Marlowe’a. Szekspir z pewnością 
ją znał – imię Hero, podobnie jak Tyzbe, wspomniał w szyderczym 
katalogu słynnych mitycznych kochanek Merkucja w drugim akcie 
Romea i Julii, ponadto umieścił aluzje do tej legendy w komediach 
Jak wam się podoba i Wiele hałasu o nic. Komorowski następująco 
przedstawia treść legendy: 

Wbrew woli rodziców, którzy nie zezwalali na ślub, Leander co noc 
przepływał cieśninę wpław, by połączyć się z  ukochaną. Oboje uwa-
żali się za małżeństwo. Pewnej burzliwej nocy, gdy wiatr zdmuch-
nął pochodnię, którą kapłanka zapalała dla wskazania drogi, Leander 

podobnym, ale zawsze niedystyngowanym. Bonjour, sinior Romeo” (akt II, sce-
na 4, tłum. J. Paszkowski). 

5 Kott, wspominając tę legendę, konkluduje: „Świat jest okrutny dla prawdziwych 
kochanków. Świat jest szalony i szalona jest miłość”. J. Kott, op. cit., s. 235.

6 J. Komorowski, op. cit., s. 13.
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zabłądził i utonął. Rankiem Hero zobaczyła na brzegu jego ciało i sko-
czyła z wysokiej wieży, pragnąc być z nim także po śmierci7. 

Trzeba dodać, że powodem zakazu małżeństwa nie była tu rodzinna 
waśń, lecz to, że rodzice poświęcili Hero bogom.

Kolejne – wyraźne tym razem – ślady konstytuowania się nar-
racji mitu Romea i  Julii odnajdujemy dopiero w XV i XVI wieku. 
Przejrzyste powiązania między kilkoma dalej wspomnianymi epic-
kimi tekstami tworzą z nich wyraźny ciąg, źródłowy dla Szekspira, 
bo z ostatniego jego ogniwa dramaturg korzystał przy pisaniu dra-
matu. Warto tutaj przytoczyć stwierdzenie Northropa Frye’a: „Po-
ematy powstają na podstawie innych poematów, powieści na pod-
stawie innych powieści. Literatura kształtuje samą siebie”8. W tym 
kontekście wybitne dzieło Szekspira było zdolne do przerwania cią-
gu powtórzeń, jawiąc się jako „czysty naddatek”9.

W zbiorze opowiadań Massuccio z Salerno pod tytułem Il No-
vellino (1476) znalazła się nowela o Mariotto i Gianozzie ze Sie-
ny, którzy pobierają się sekretnie wbrew woli rodziców (ślubu udzie-
la im zakonnik augustianin). Po ślubie podczas przypadkowej kłótni 
Mariotto niechcący zabija kijem przeciwnika i w konsekwencji zo-
staje wygnany do Aleksandrii. Gianozza, chcąc uniknąć ślubu, do 
którego przymusza ją ojciec, wypija otrzymany od zakonnika napój 
„pozornej śmierci”, wysyłając przedtem do męża list. Niestety, posła-
niec z  listem zostaje po drodze zabity przez korsarzy; do Mariotto 
dociera natomiast list żałobny od brata Gianozzy. Mężczyzna przy-
jeżdża do Sieny i podczas otwierania grobowca zostaje schwytany, 
rozpoznany i następnie ścięty. Tymczasem Gianozza się przebudza 
i – rozmijając się z ukochanym – płynie do Aleksandrii. Po usłysze-

7 Ibidem.
8 „Poetry can only be made out of the other poems, novel out of other novels. 

Literature shapes itself ”. N. Frye, The Anatomy of Criticism. Four Essays, Prince-
ton University Press, Princeton 1957, s. 97. 

9 Określenie Paula Ricoeura, Czas i opowieść, t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyj-
nej, tłum. J. Jakubowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2008, s. 37.
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niu wieści o śmierci męża wstępuje do klasztoru w Sienie, gdzie, od-
mawiając jedzenia i snu, wkrótce umiera.

Wraz z  Istoria novellamente ritrovata di due Nobili 
Amanti (Historia nowo odkryta dwojga szlachetnych kochanków) 
Luigiego da Porto – opowieścią z 1524 roku, wątek zbliża się do 
ujęcia Szekspirowskiego. Akcja toczy się w Weronie, kochankowie – 
o imionach Romeo i Julia (Giulietta) – pochodzą ze zwaśnionych ro-
dów o nazwiskach Montecchi i Cappeletti. Jak stwierdza Komorow-
ski, te rodowe nazwiska zostały zaczerpnięte najprawdopodobniej 
z Boskiej komedii Dantego – w szóstej pieśni Czyśćca są wzmianko-
wani „nieszczęśliwi” Montecchi i Cappeletti, bez żadnych dodatko-
wych szczegółów10. Da Porto przedstawił tę historię w ten sposób, ja-
koby miała być prawdziwą – twierdził, że zdarzyła się za panowania 
księcia Bartolomeo della Scala (między 1301 a 1304 rokiem) i że usły-
szał ją od Peregrinusa, łucznika z Werony. Komorowski wyjaśnia:

 
[…] już samo imię owego żołnierza jest najwyraźniej literackie, ozna-
cza „wędrowca”, obieżyświata, a zatem postać pełniącą często w rene-
sansowej nowelistyce funkcję narratora. Rzekoma autentyczność opo-
wieści miała wzmóc zainteresowanie czytelnika, co jest zabiegiem 
dobrze znanym i stosowanym w różnych epokach. Niemniej dyskusja 
o historyczności Romea i Julii trwała po wiek XIX, mimo iż obrońcy tej 
tezy nigdy nie zdołali przedstawić przekonujących argumentów11.

Narracja mitu Romea i  Julii stopniowo formuje się w szczegółach: 
gdy Romeo przybywa na bal (w przebraniu), jest zakochany „szcze-
nięcą miłością” w innej dziewczynie, a spotkanie z Julią go odmienia. 
Nota bene to Julia wykazuje w  tej opowieści na początku wyraźną 
inicjatywę, kiedy Romeo jest jeszcze zdystansowany. Młodzi spo-
tykają się potajemnie (tutaj: często, regularnie), ale Julia odmawia 
wpuszczenia Romea do swojej komnaty, deklarując, że dopiero jako 
żona odda mu się i pójdzie za nim wszędzie. Franciszkanin Lorenzo 
udziela im ślubu w nadziei, że to małżeństwo wprowadzi pokój mię-
dzy rodzinami. Podczas pojedynku, broniąc swoich ludzi, Romeo 

10 J. Komorowski, op. cit., s. 15.
11 Ibidem, s. 17.
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zabija Tybalda Capelletti i zostaje wygnany do Mantui. Gdy państwo 
Capelletti aranżują ślub córki z księciem Lodrone, Julia prosi zakon-
nika o truciznę. Ten daje jej proszek pozorujący śmierć, z zamiarem 
zabrania Julii z grobu i pomocy w połączeniu się z ukochanym. Wia-
domość od ojca Lorenzo nie dociera do Romea, tymczasem docho-
dzą do niego złe wieści o rzekomej śmierci Julii. Romeo jedzie do 
grobu ukochanej, gdzie zażywa truciznę. Julia budzi się i następuje 
dramatyczna rozmowa kochanków przed śmiercią Romea. Julia, siłą 
woli wstrzymując oddech, również umiera. Śmierć kochanków przy-
nosi pokój między rodzinami12.

Opowieść Luigiego da Porto, wydana w 1530 roku, cieszyła się 
ówcześnie zainteresowaniem i  była kilkakrotnie wznawiana, para-
frazowana, adaptowana w latach 40. i 50. XVI wieku. Wątek rozpo-
czął swoją karierę. Korpus treściowy narracji mitu Romea i Julii na 
tym etapie jest już ukształtowany; teraz aż do Szekspira – który do-
kona rewolucji jakościowej i strukturalnej (a niekoniecznie dotyczą-
cej treści) – zmiany w fabule będą jak zabawy światłocieniem i kolo-
rowanie zdarzeń. Pewne elementy zostaną wydobyte, inne odsunięte 
w cień; pojawią się różnorakie modulacje między tonacjami kolo-
rów, będą domalowywane szczegóły.

Spośród adaptacji tekstu da Porto trzeba wspomnieć o noweli 
Matteo Bandella z 1554 roku, ustawiającej się w linii źródłowej 
dla Szekspira – francuski przekład tej noweli pióra Pierre’a Boisteau 
posłużył za podstawę angielskiego poematu Arthura Brooke’a, z któ-
rego Szekspir czerpał bezpośrednio. 

U  Bandella waśń rodowa zostaje wyostrzona, „szczenięca mi-
łość” Romea uwydatniona. Romeo przychodzi na bal nie w przebra-
niu nimfy, ale w masce, którą zdejmuje podczas balu, po czym zosta-

12 Treść noweli da Porto przytoczona na podstawie: Narrative and Dramatic Sources 
of Shakespeare, Vol. 1: Early Comedies, Poems, “Romeo and Juliet”, ed. G. Bullough, 
Routledge and Kegan Paul, Columbia University Press, London–New York 1957, 
s. 270. Jednak pewne nowe elementy fabuły, które tu się pojawiają (według Bul-
lougha), Jarosław Komorowski przypisuje dopiero Matteowi Bandellowi. Cho-
dzi na przykład o dramatyczną scenę przy grobie, gdzie kochankowie mają oka-
zję po raz ostatni rozmawiać, nie mogąc już uniknąć śmiertelnego działania 
trucizny u Romea, oraz o sposób popełnienia przez Julię samobójstwa.
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je rozpoznany przez gospodarzy – ci z kolei postanawiają zachować 
dobry ton i nie wszczynać awantury. Wyłania się postać Merkucja, 
Julia z okna ostrzega Romea przed zagrożeniem, a Niania staje się 
pomocnikiem pary. Pojawia się – tutaj jeszcze delikatny – aspekt 
moralizatorski: Bandello pisze wprost, że historia ta ma „prze-
strzec młodych ludzi, aby trzymali swoje pragnienia na wodzy i nie 
wpędzali się w  żarliwą namiętność”. Ten akcent w  kolejnych wer-
sjach wątku – w języku francuskim (Boisteau) i angielskim (Painter,  
Brooke) – rozrośnie się do rozmiarów tonu dominującego. 

Pierre Boisteau w 1559 roku powraca do – porzuconej w wer-
sji Bandella – przedślubnej wstrzemięźliwości zakochanych; ponad-
to kładzie nacisk na konflikt między miłością a lojalnością rodzinną, 
to jest na dylemat „typowo francuski”13. Poza tym z nowych elemen-
tów u Boisteau należy wymienić motywację Romea do przyjścia na 
bal (u Bandella bohater chciał na balu zapomnieć o dziewczynie, a tu-
taj przychodzi specjalnie, by ją ujrzeć), podanie szczegółowego opi-
su aptekarza i  jego sklepiku w  Mantui, a  przede wszystkim zmianę 
zakończenia: Julia budzi się już po śmierci Romea i przebija się jego 
sztyletem. Po śmierci kochanków u Boisteau zakonnik szczegółowo 
wszystko wyjaśnia, żeby dowieść swej niewinności, aptekarz zostaje 
powieszony, a Niania wygnana. 

To zdecydowanie autorskie „tłumaczenie” Pierre’a Boisteau zo-
stało znowu „przetłumaczone” – tym razem na angielski − w 1567 
roku przez Williama Paintera14. Nota bene takie losy fabuły Ro-
mea i Julii nasuwają na myśl poetycką frazę Jamesa Merrila: „Wszyst-
ko jest przekładem…”15. Jeszcze kilka lat przed tym bezpośrednim 
tłumaczeniem na angielski, w 1562 roku, na podstawie wersji Boi- 
steau powstał liczący trzy tysiące dwadzieścia wersów poemat  
Arthura Brooke’a pod tytułem The Tragicall History of Romeus 
and Juliet (Tragiczna historia Romea i Julii).

13 Słowa H. B. Charltona, cyt. za: ibidem, s. 271.
14 Palace of Pleasure.
15 J. Merill, Lost in Translation: „[…] nothing’s lost. Or else: all is translation / And 

every bit of us is lost in it… / And in that loss a self-effacing tree, / Color of con-
text, imperceptibly / Rustling with its angel, turns the waste / To shade and fi-
ber, milk and memory”.
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We wstępie do poematu Brooke sformułował – jak to ujął Hen-
ryk Zbierski – „swój protestancki, a zarazem niepozbawiony pury-
tanizmu stosunek do obranego tematu”16. Oto fragment wstępu au-
tora:

W tym celu (dobry czytelniku) jest ta tragiczna sprawa napisana, aby 
tobie opisać parę nieszczęśliwych kochanków, oddających się niewoli 
nieczystych żądz, zaniedbujących władzę i radę rodziców i przyjaciół, 
odbywających swoje najważniejsze rady z pijanymi plotkarkami i prze-
sądnymi braciszkami zakonnymi (naturalnie nadającymi się narzędzia-
mi nieczystości), przedsiębiorących wszelkie niebezpieczne czyny dla 
zaspokojenia swojej upragnionej nieczystej rozkoszy, używających spo-
wiedzi usznej (klucza nierządu i zdrady) dla urzeczywistnienia swoich 
celów, nadużywających zaszczytnego miana prawnego małżeństwa, aby 
okryć płaszczem hańbę ukrytych kontraktów, w końcu, wszelkimi spo-
sobami nieuczciwego życia, zmierzających do nieszczęśliwej śmierci17.

Jednak − co ciekawe w  kontekście tej nacechowanej wartościują-
cym moralizatorstwem przedmowy – w tekście poematu kochanko-
wie są raczej usprawiedliwieni, a  przynajmniej „sympatia” czy też 
współczucie narratora pozostaje po ich stronie. Wielokrotnie jest tu 
podkreślona kapryśność zmiennej fortuny. Jak stwierdza Geoffrey 
Bullough, choć Brooke’owi zabrakło energii, którą charakteryzowa-
ło pióro Bandella, to w niezwykle realistyczny sposób naszkicował 
on obraz Werony i życia jej mieszkańców, drobiazgowo i rozwlekle 
opisując bohaterów historii i ich poczynania18. Wprowadził również 
nowe szczegóły do fabuły, jak na przykład porady przyjaciół Romea, 
opis Parysa przez matkę Julii, złość ojca Julii po odmowie ślubu z Pa-
rysem i tak dalej.

Tutaj kończy się opowieść o narracji mitu in statu nascendi. Moż-
na jedynie dodać, że ówcześnie − w czasach elżbietańskich – historia 
Romea i Julii była dość popularna, na jej podstawie wykonywano tak 
zwane maski. To wówczas zaczynał tworzyć ten, który dopiero miał 

16 H. Zbierski, Droga do Werony. Studium historycznoliterackie „Romeo i  Julia” 
Szekspira, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1966, s. 57. 

17 Cyt. za: ibidem, s. 57.
18 Por. Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, Vol. 1, s. 278.
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ją unieśmiertelnić i z nazwiskiem którego zawsze będziemy kojarzyć 
mit Romea i Julii, jakoby dał mu początek.

Narracja archetypiczna mitu Romea i Julii  
in statu praesenti: Szekspir

Szekspir jest światem.
Hector Berlioz

Kiedy sztuka Dantego albo Szekspira osiąga swoje szczyty,
mamy wrażenie, że zbliżamy się do tego, aby uchwycić temat i rację

całego naszego doświadczenia,
mamy wrażenie, iż przeniknęliśmy do samego pogrążonego w ciszy

ośrodka porządku słów.
Northrop Frye

Romeo i Julia w twórczości Szekspira

W  twórczości Williama Szekspira dokonał się „cud przekrocze-
nia”19. Na nową jakość jego dzieła składa się umiejętność połączenia 
cech niejednokrotnie sprzecznych, osiągnięcia specyficznej discor-
dia concors, uchwycenia złożoności świata i natury ludzkiej – „gorzkiej  
Arkadii”20. 

Paul Ricoeur w książce Czas i opowieść przytacza poglądy Fran-
ka Kermoda, który w tragedii elżbietańskiej – a u Szekspira przede 
wszystkim – dostrzega pewne przesunięcie jakościowe czasu. Jest 
to „czas Kryzysu, przybierający cechy quasi-wieczności, aby stać się 
prawdziwym czasem dramatycznym”21; dokonuje się tu pewna gra 
opozycji, ktorej biegunami są Chronos – czas zwykłego liniowego na-

19 Por. M. Krieger, A Window to Criticism: Shakespeare’s Sonnets and Modern Poet-
ics, Princeton University Press, Princeton 1964 oraz K. Podrygajło, Sonety Szek-
spira i ich trwanie w muzyce Pawła Mykietyna, „Res Facta Nova” 2010, nr 11 (20).

20 J. Kott, Gorzka Arkadia – tytuł rozdziału, w: idem, op. cit.
21 P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 42.
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stępstwa, oraz Kairos – czas odwieczny. „Nawet jeżeli Szekspir może 
być jeszcze określany jako the greatest creator of confidence – kon-
tynuuje Ricoeur – to tragizm w  jego twórczości jest świadectwem 
tego momentu, w którym Apokalipsa przenosi się z dziedziny tego, 
co zbliża, do dziedziny tego, co jest już immanentnie obecne”22. Być 
może w największym stopniu dotyczy to dojrzałych tragedii Szekspi-
ra, jak Król Lear, Makbet czy Hamlet, niemniej jednak w Romeo i Ju-
lii również się przejawia.

Pisząc Romea i Julię, Szekspir (1564–1616) miał około trzydzie-
stu lat i już zaczynał być uznawany za jednego z najwybitniejszych 
twórców swej epoki. W wydanej w 1598 roku książce Francisa Me-
resa (wychowanka uniwersytetu w Cambridge) znajduje się nastę-
pujący fragment: 

Jak Plaut i  Seneka uważani są za najlepszych autorów komedii i  tra-
gedii wśród pisarzy łacińskich, tak wśród angielskich najznakomitszy 
jest Szekspir w obu tych rodzajach scenicznych utworów; w komedii 
świadczą o  tym jego Dwaj panowie z  Werony, jego Komedia omyłek, 
jego Stracone zachody miłości, jego Skuteczne zachody miłości, jego Sen 
nocy letniej i jego Kupiec wenecki; w tragedii jego Ryszard II, Ryszard III, 
Henryk IV, Król Jan, Tytus Andronikus i jego Romeo i Julia23.

Wprawdzie dokładne datowanie dzieł Szekspira jest dla badaczy 
sprawą niezwykle trudną, ale przyjęto podział jego twórczości na 
cztery okresy24. 

1. Okres tak zwany eksperymentalny w latach 1590–1594, czyli 
pierwsze próby we wszystkich rodzajach dramatu (komedie: Kome-
dia omyłek, Poskromienie złośnicy, Dwaj panowie z Werony, Stracone 
zachody miłości; kroniki: Henryk VI, cz. 1, 2 i 3, Ryszard III, Król Jan; 
tragedia Tytus Andronikus).

2. Okres wielkich komedii w  latach 1594–1599 (komedie: Sen 
nocy letniej, Kupiec wenecki, Wesołe kumoszki z Windsoru, Wiele ha-

22 Ibidem, s. 42–43.
23 F. Meres, Palladis Tamia: Wits Treasury, cyt. za: J. Komorowski, op. cit., s. 5.
24 Na podstawie: J. Komorowski, op. cit., s. 12–13.
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łasu o nic, Jak wam się podoba; kroniki: Ryszard II, Henryk IV, cz. 1 
i 2, Henryk V; tragedia Romeo i Julia).

3. Okres wielkich tragedii w  latach 1599–1608 (tragedie: Ju-
liusz Cezar, Hamlet, Otello, Tymon Ateńczyk, Król Lear, Makbet, An-
toniusz i Kleopatra, Koriolan; komedie: Wieczór trzech króli, Troilus 
i Kressyda, Miarka za miarkę, Wszystko dobre, co się dobrze kończy).

4. Okres pogodzenia się ze światem, zdominowany przez tragiko-
medię, w  latach 1608–1613 (tragikomedie: Perykles, Cymbelin, Opo-
wieść zimowa, Burza; kronika Henryk VIII).

Szekspirolodzy przyjmują, że Romeo i Julia powstała najpraw-
dopodobniej w latach 1594–159525. Po raz pierwszy dramat został 
wydany w 1597 roku, z napisem na stronie tytułowej „An Excellent 
conceited Tragedie of Romeo and Juliet. As it hath been often (with 
great applause) plaid publiquely, by the right Honorurable the L. of 
Hunsdon his Servants” („Wybornie pomyślana tragedia Romea i Ju-
lii, tak jak była często, z wielkim aplauzem grana publicznie przez 
Sługi wielce szanownego Lorda Hunsdon”) – to wydanie, zwane 
złym Quarto, stanowi „piracką” wersję tekstu – niespisaną ani z ma-
nuskryptu Szekspira, ani z jego kopii, ale stanowiącą prawdopodob-
nie pamięciową rekonstrukcję sztuki, dokonaną przez aktorów. Ta 
wersja zawiera zaledwie dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa wersy, 
podczas gdy kolejne wydanie, tak zwane dobre Quarto z 1599 roku, 
składa się z ponad trzech tysięcy wersów. To drugie Quarto, wyda-
ne na podstawie manuskryptu Szekspira lub jego kopii oraz rękopi-
su, stanowi podstawę wszystkich edycji dzisiejszych – z pierwszego 
są natomiast przydatne didaskalia odzwierciedlające ówczesną prak-
tykę teatralną, dodawane czasem do współczesnych wydań. 

25 Podstawą do tego datowania stała się przede wszystkim filologiczna analiza ję-
zyka oraz stylu, dokonana przez kilku niezależnych badaczy i na ogół zbieżna. 
Jednak część szekspirologów datuje powstanie utworu na 1591 rok, ze względu 
na słowa Niani w treści dramatu, odwołujące się do „trzęsienia ziemi przed je-
denastu laty” i wiążąc je z rzeczywistym trzęsieniem, do którego doszło w An-
glii 6 kwietnia 1580 roku. Por. Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, 
Vol. 1, s. 276 i J. Komorowski, op. cit., s. 17. Być może dzieło dojrzewało w czasie, 
a ostatnia jego redakcja została dokonana przez Szekspira w latach 1594–1595.
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W wydaniu zbioru około dwudziestu dzieł Szekspira przygoto-
wanym przez przyjaciół pisarza w  kilka lat po jego śmierci, w  tak 
zwanym Pierwszym Folio z 1623 roku, przy wyraźnym podziale na 
„Komedie, Kroniki i  Tragedie”, Romea i Julię zakwalifikowano do 
tragedii. Jak widać na podstawie ukazanej wyżej powszechnie przy-
jętej periodyzacji utworów, taka klasyfikacja gatunkowa się utrwali-
ła, choć – ze względu na współegzystencję w tym dramacie elemen-
tów komicznych i tragicznych – stanowi kwestię wątpliwą i sporną.

Trudność klasyfikacji, latami trwające debaty nad „tragiczno-
ścią” tego dzieła, pewnego rodzaju eksperymentalność z nim zwią-
zana, wymykanie się zbyt łatwo nadawanym etykietom, krótko mó-
wiąc – wyjątkowość Romea i Julii na tle innych dramatów Szekspira 
sprawiła, że był on przez długi czas pomijany lub marginalizowa-
ny przez szekspirologów. Jak pisał w  1966 roku Henryk Zbierski: 
„O Hamlecie, jak wiadomo, ukazuje się kilka książek w ciągu roku, 
Romeo i Julia nie doczekała się, o ile autorowi niniejszej publikacji 
wiadomo, ani jednej monografii historycznoliterackiej”26. Autor do-
daje, że w publikacjach „syntetycznych” na temat dramatów Szekspi-
ra zazwyczaj nie poświęca się Romeo i Julii osobnego rozdziału, jak 
to dzieje się w przypadku innych sztuk27. 

Zbierski w swojej pracy podkreśla odrębność i specyfikę tragedii 
o kochankach z Werony na tle innych dramatów mistrza ze Stratfor-
du, zarówno XVI-wiecznych, jak i dojrzałych XVII-wiecznych. „Na-
leży […] założyć, że Romeo i  Julia to sztuka, która nie poddaje się 
zabiegom zmierzającym do zakwalifikowania jej do jakiejś osobnej 
grupy sztuk Szekspira: można zaryzykować stwierdzenie, że stano-
wi »grupę« sama dla siebie” – uważa Zbierski28. Co stanowi o tej od-
rębności? To, że „nie jest ona zdecydowanie ani tragedią losu, ani 

26 H. Zbierski, op. cit., s. 43. Od tamtej pory stan badań się zmienił. Tylko w języ-
ku polskim ukazały się dwie monografie – autora przytaczającego te słowa, czyli 
Zbierskiego, oraz Jarosława Komorowskiego. Nie zmienia to tego, że w bada-
niach widać znaczącą dysproporcję w stosunku do innych dramatów. 

27 Istotnie − dowodzi tego również zbiór esejów Jana Kotta Szekspir współczesny 
z 1997 roku, w którym autor poświęca osobne eseje ośmiu tragediom i trzem ko-
mediom, a Romeo i Julia jest zaledwie wzmiankowana.

28 H. Zbierski, op. cit., s. 44.
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tragedią charakteru”29, jak wyjaśnia autor, odnosząc się do trwają-
cej latami obszernej debaty dotyczącej klasyfikacji gatunkowej tego 
dzieła. Ponadto „w żadnej innej tragedii poza Romeo i Julią nie ope-
ruje Szekspir epizodem jednoznacznie komicznym, wypełniającym 
całą scenę bez reszty”30. Wreszcie, według monografisty, Romeo i Ju-
lia „stanowi wyjątek” na tle innych sztuk − pełnych komentarzy do 
współczesności – 

[…] ponieważ stoi tematycznie poza historiozoficznym kręgiem zagad-
nień (co nie wyklucza, że częściowo z niego czerpie) […]. Wytwarza 
się wokół tej tragedii znamienna pustka filozoficzna, moment bezwład-
ności wynikający z  przerwy pomiędzy dwoma rozdziałami historii, 
z okresu przejściowego. Ta filozoficzna pustka, ten moment bezwład-
ności nie mogły pozostać bez wpływu na substancję tragiczną sztuki31. 

Szekspir miał pewien dystans do tak zwanego petrarkizmu, co w po-
łączeniu z tematem zaowocowało szczególną grą jakości – oscylacją 
między romantyzmem a realizmem.

Analiza i interpretacja. Ujęcie narratologiczne

Differentia specifica

Z wyłaniającej się stopniowo we wspomnianych wcześniej tekstach 
epickich historii dwojga nieszczęsnych kochanków Szekspir skon-
struował narrację uderzającą antytezami na każdym jej szczeblu, in-
tensyfikując akcję zarówno w aspekcie czasowym (od kilku miesięcy 
w poprzednich wersjach do pięciu dni), jak i jakościowym, wpisując 
ją w strukturę dofinalną z zastosowaniem dramaturgicznego crescen-
do. Na osi syntagmatycznej narracja się zagęszcza, a tragizm niepo-
rozumień zaciska jak węzeł gordyjski, prowadząc do nieuniknionej − 
wielokrotnie antycypowanej – katastrofy. W  aspekcie paradygma-
tycznym konstrukcja zadziwia symetrią opozycyjnych jakości. Oba 

29 Ibidem, s. 322.
30 Ibidem, s. 141.
31 Ibidem, s. 31.
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te wymiary przenikają się32, w szczególności przez transformację-ne-
gację: na końcu narracji pojawia się jakość przeciwstawna do jakości 
początkowej. Tym samym Szekspir ukonstytuował mit – w rozu-
mieniu Claude’a  Lévi-Straussa33 – a  przynajmniej uwydatnił „mi-
tyczność” historii Romea i Julii. Skodyfikował ową narrację (krążącą 
dotąd w tekstach epickich) w dramacie, zarazem ją dynamizując. Zła-
mał jednak zasadę trzech jedności dramatu. Co do racontant – sposo-
bu opowiadania – wprowadzenie komizmu, kalamburowych niuan-
sów, gier językowych, było zjawiskiem bez precedensu w tym wątku.

Wiadomo, że bezpośrednim źródłem dla Szekspira był poe-
mat Brooke’a, o którym Bullough napisał: „[…] to utwór z ołowiu, 
który Szekspir przemienił w złoto”34. Autor wstępu do tekstu Broo- 
ke’a  wskazuje na miałkość i  rozwlekłość jego narracji, przyznając 
równocześnie, że to właśnie w tym poemacie Szekspir odnalazł swój 
temat „dobrze rozłożony i gotowy do szybkiego udramatyzowania, 
ale opowiedziany z napuszoną emocjonalnością i filisterską mono-
tonią”35. Bullough dodaje: „[…] to zaskakujące, że Szekspir zachował 
tak wiele ze swojego źródła, ożywiając jego martwą treść”36. Szek-
spir miarkuje słowa i czasem zastępuje długie opisy Brooke’a mime-

32 Ricoeur pisze o semiotyce narracyjnej, która „zdoła, zgodnie ze słowami Ro-
landa Barthes’a, zdechronologizować opowieść i ponownie nadać jej wy-
miar logiczny. Uczyni to w ten sposób, że wszelki syntagmatyczny, a zarazem 
czasowy aspekt opowieści podporządkuje odpowiedniemu aspektowi paradyg-
matycznemu, czyli pozaczasowemu”. P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 57.

33 Lévi-Strauss stwierdził, że relacje opozycji w strukturach mitów zyskują status 
szczególny; to właśnie one stają się „generatorem” narracji, a „celem mitu jest 
dostarczenie logicznego modelu rozwiązywania sprzeczności”. Zauważył zara-
zem, że „jest to zadaniem niewykonalnym, jeśli sprzeczność jest rzeczywista”. 
Strukturę kanoniczną mitu wpisał we wzór Fx(a):Fy(b)::(Fx):Fa-1(y). C. Lévi-
-Strauss, Antropologia strukturalna, 1958, tłum. K. Pomian, Wydawnictwo Ale-
theia, Warszawa 2009, s. 230–231.

34 „Brooke’s poem is a leaden work which Shakespeare transmuted to gold”. Nar-
rative and Dramatic Sources of Shakespeare, Vol. 1, s. 278.

35 „In Brooke Shakespeare found his subject well laid out and ready for quick 
dramatization, but told with a turgid emotionalism and pedestrian repetitive-
ness…”. Ibidem.

36 „The surprising thing is that Shakespeare preserved so much of his source in 
vitalizing its dead stuff…”. Ibidem.
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tycznym ukazaniem akcji, z zastosowaniem odpowiednich zabiegów 
konstrukcyjnych (jak kontrast, zmiana tematu czy figury retorycz-
ne). Na przykład w  scenie spotkania Romea i  Julii na balu (akt I, 
scena 5) w  miejsce dywagacji Brooke’a  na temat sposobu, w  jaki 
Rozalina odchodzi w  niepamięć w  świadomości Romea, Szekspir 
umieszcza krótkie pytanie retoryczne Romea:

 37

Did my heart love till now? Kochałem dotąd?37

Tym samym ukazuje nagłą zmianę uczuć bohatera oraz jego pra-
gnienie dotknięcia ręki Julii. 

Po opisie śmierci kochanków Brooke pozwala rozpierzchnąć się 
efektowi tragizmu, umieszczając na końcu długą przemowę zakon-
nika oraz szczegółowe informacje, co stało się z innymi bohaterami. 
Tymczasem Szekspir wkłada w usta ojca Laurentego krótkie wyja-
śnienie (akt V, scena 3):

I will be brief, for my short date of breath 
Is not so long as is a tedious tale.

Opowiem zwięźle: na pełną relację 
Może mi nie starczyć życia.

O losie pozostałych dowiadujemy się natomiast z wypowiedzi Księ-
cia tylko tyle (akt V, scena 3):

Some shall be pardon’d, and some 
punished

Jednych ukarze się, innym 
wybaczy

– co potęguje aurę tajemniczości i nie pozwala zatrzeć wrażenia sce-
ny w grobowcu. 

Brak dosłowności idzie u  Szekspira w  parze z  brakiem senty-
mentalizmu – jego postaci są ludźmi „z krwi i kości”, a nie papie-
rowymi marionetkami. Warto przypomnieć, jak w scenie balkono-
wej Julia przekornie, ale równocześnie z pewną „mądrością życiową” 

37 Jeśli nie wskazano inaczej, wszystkie tłumaczenia podaję w przekładzie Barań-
czaka (Wydawnictwo Znak, Kraków 1998); oryginał cytuję za wydaniem Pen-
guin Books (1994), opartym na Drugim Quarto (z pewnymi wskazówkami sce-
nicznymi w nawiasach z Pierwszego Quarto).
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mimo młodego wieku38, prosi Romea, żeby nie przysięgał – oto jaki 
użytek Szekspir zrobił z analogicznej sceny u Brooke’a, w której Ro-
meo przysięga na niebo i ziemię. Intensyfikacja zdarzeń wzmaga tra-
gizm narracji: u Brooke’a mija „tydzień albo dwa” od balu do spo-
tkania zakochanych, u Szekspira spotykają się oni tej samej nocy; od 
ślubu do pojedynku u Brooke’a „miesiąc albo dwa”, u Szekspira – zale-
dwie godzina. W ten sposób – przez bezpośrednie „zderzenie” scen 
miłości i nienawiści – został uwydatniony kontrast między nimi.

Głęboka struktura narracji

Jak zauważa Mieczysław Tomaszewski, „tragedia o  kochankach 
z Werony pojawia się jako ostatnie słowo Renesansu, w szczytowym 
punkcie od niedawna dopiero modnego – manieryzmu. […] Podsta-
wowym tropem stylu czy nurtu stał się oksymoron”39. Już w Prologu 
zdradzone są jakości przeciwstawne, które leżą w głębokiej struk-
turze narracji, a tutaj dodatkowo stanowiące figury stylistyczne:

From forth the fatal loins of these two foes, 
A pair of star-cross’d lovers, take their life: 
Whose misadventur’d piteous overthrows, 
Doth with their death bury their parents’ strife. 
The fearful passage of their death-mark’d love…

Gdy w sercach ojców nienawiść szaleje 
Dzieciom, wiedzionym przez los ku zagładzie, 
Miłość podsuwa daremną nadzieję –  
Śmierć ich dopiero koniec waśniom kładzie. 
Miłość, skazana na śmierć przez nienawiść… 

W głębokiej strukturze narracji podstawowe są opozycje miłości i nie-
nawiści oraz pokoju i wojny. Podczas gdy miłość, nienawiść, pokój 
i wojna są polami semantycznymi, śmierć jest predykatem – zdarze-
niem, które powstaje w wyniku przemieszczania się bohaterów po 
mapie topologicznej narracji – między polami semantycznymi. Od-
wołuję się tutaj do sposobu myślenia Jurija Łotmana, który w Struk-
turze tekstu artystycznego wprowadza rozważania narracji z punk-

38 Szekspirowska Julia ma tylko czternaście lat, u Brooke’a – szesnaście, u Painte-
ra – osiemnaście. W tym aspekcie również widać wyostrzenie wszelkich jakości 
w Szekspirowskiej narracji.

39 M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach 
romantycznych, w: idem, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, 
Kraków 2003, s. 87.
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tu widzenia bardziej przestrzennego niż czasowego; mówi o ramach 
tekstu i  o  zorganizowanych według modelu binarnego polach se-
mantycznych. Zdarzenie według Łotmana to „przeniesienie boha-
tera przez granicę pola semantycznego”, jej przekroczenie, trans-
gresja40. Śmierć była w  tych szczególnych okolicznościach – miłości 
w stanie wojny – sposobem na to, by nienawiść zaowocowała pokojem. 

Powstają zatem relacje negacji41: 
wyjściowy stan wojny przemienia się w końcowy stan pokoju
  Wojna    X             ~ X   Pokój
Narodziny miłości, a zatem – powiedzmy za Dantem – rozpo-

częcie nowego życia42, przemienia się w śmierć
     Narodziny miłości     Y             ~ Y   Śmierć
     resp. „nowego życia”
Podobnie pomoc ojca Laurentego zmienia się w  przeszkodę, 

a więc następuje roszada w systemie aktantowym
                         Pomocnik             Przeciwnik
Transformacji przez negację znajduje się tu znacznie więcej. We-

dług Tomaszewskiego układ tragedii jest symetryczny, lecz „o syme-
trii paradoksalnej”: 

Miejsce członów pierwotnych zajmują w repryzie ich odwrotności. 
[…] Kulminację tragedii stanowi podwójne apogeum: walki i miłości. 
Za dnia, w dwu pojedynkach ginie dwóch najbardziej wojowniczych 
przedstawicieli przeciwstawnych rodów. Noc łączy dwoje innych, sza-
lonych miłością. Poczucie symetrii każe też Szekspirowi, chyba pod-
świadomie, wprowadzić do układu dwie kadencje zwodnicze. Akt 
drugi, czyli ten, w którym po wyznaniach sceny balkonowej następu-
je prawdziwy (chociaż tajemny) ślub – zawiesza na moment wrogość 
i walkę, dając złudzenie idylli. Akt czwarty – ten, w którym po ślubie 

40 Cyt. za: P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 49–50. Jak twierdzi Łotman, bez intrygi czy 
wydarzenia tekst byłby jedynie mapą pól semantycznych.

41 W narratologii klasycznej jest to najważniejszy rodzaj transformacji.
42 „Księga mojej pamięci, w tej części, którą poprzedza to, co ledwie zasługuje na 

wzmiankę, mieści w sobie rozdział pod napisem: tu się nowe życie rozpoczyna – 
w dniu, kiedy cię spotkałem”. Dante Alighieri, Nowe życie (Vita Nuova), tłum. 
G. Ehrenberg, wyd. 2, nakładem Księgarni F. Hoesicka, Warszawa 1902.
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fałszywym […] następuje pozorna śmierć Julii – zawiesza okazywanie 
miłości, odwlekając na moment katastrofę43.

W samym tekście dramatu, w wypowiedzi Capuletta (akt IV, scena 5), 
czytamy:

All things that we ordained festival, 
Turn from their office to black funeral: 
Our instruments to melancholy bells, 
Our wedding cheer to a sad burial feast: 
Our solemn hymns to sullen dirges change: 
Our bridal flowers serve for a buried corse: 
And all things change them to the contrary.

Wszystko gotowe było na wesele –  
Teraz posłużyć musi pogrzebowi: 
Cmentarne dzwony zastąpią muzykę, 
Cisza nad grobem – gwar weselnych gości, 
Żałobne pieśni zabrzmią zamiast hymnów, 
A ślubny bukiet przyozdobi trumnę. 
Każda rzecz stanie się swym przeciwieństwem.

Terence McCarthy, autor tekstu Art and Artifice in Shakespeare’s “Ro-
meo and Juliet” (Sztuka i sztuczność w „Romeo i Julii” Szekspira) pod-
kreśla, że intensywna obecność symetrii w tym dramacie oraz splot 
szczególnie nieszczęśliwych zdarzeń stanowią wytwór konstrukcyj-
ny związany z priorytetem kompozycji i nie mają związku z logiką44 
prawdziwego życia: 

W prawdziwym życiu (cokolwiek to oznacza), żadna para nie miałaby 
takiego pecha – coś poszłoby dobrze w tym czy w innym momencie. 
[…] Jeżeli fabuła wydaje się sztuczna i sfabrykowana, to dlatego, że ona 

43 M. Tomaszewski, op. cit., s. 88–89.
44 Jak podkreśla Ricoeur, „sztuka kompozycji polega na tym, aby ukazać […] niezgod-

ność jako zgodną. […] »Jedne z (dia) drugich« przewyższają więc »jedne po (meta) 
drugich«. W życiu niezgodne niszczy zgodność, ale nie w tragediopisarstwie”. Autor 
pisze, że Arystoteles charakteryzuje „zaskakujący skutek […] za pomocą niezwy-
kłego wyrażenia mającego postać anakolutu: »przebiegają wbrew oczekiwaniu, wy-
nikając jedne z drugich«”. Przytacza również następujące cytaty, dotyczące zdarzeń 
nieprawdopodobnych w narracji: „takie rzeczy zazwyczaj się dzieją, jeśli zdarzają się 
na przekór oczekiwaniu jedne z powodu drugich” (Redfield: „The imitation is not 
only of a complete action but of things pitiable and fearful; such things most hap-
pen when they happen contrary to expectation because of one another”), „na prze-
kór doświadczeniu, ale jedne z powodu drugich” (Else: „contrary to experience but 
because of one another”), „nieoczekiwanie, ale jedne z powodu drugich” (Golden: 
„unexpectedly, yet because of one another”). P. Ricoeur, op. cit., t. 1: Intryga i histo-
ryczna opowieść, s. 69, tłum. cytatów – M. P.
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jest sztuczna i sfabrykowana. Całość została zaprojektowana do ostat-
niego momentu w przerażająco konsekwentny sposób45. 

Autor dodaje: „[…] całe szczęście, że tekst źródłowy dostarczył Szek-
spirowi imienia Tybalt, ponieważ oczywista paralela mogłaby pod-
kusić, w momencie słabości, do użycia imienia, które wymyślił póź-
niej – Malvolio!”46 (w opozycji do Benvolio).

Transformacje przez negację – podobnie jak transformacje pole-
gające na powielaniu nieporozumień – w narracji Romea i Julii mają 
silną moc formotwórczą.

Mythos

Bohaterowie dramatu ulegają przemianom w  toku narracji. Naj-
bardziej gwałtowna metamorfoza następuje w  momencie pierw-
szego spotkania kochanków. Przed nim Romeo „pozuje […] wo-
bec samego siebie, bardziej zakochany w miłości niż w Rozalinie”47, 
co jest wyrażone między innymi za pomocą sztucznego, napuszo-
nego słownictwa. „Język Romea natomiast ulega wyraźnej przemia-
nie pod wpływem realnej, a nie jak poprzednia upozowanej, miłości 
do Julii” – kontynuuje autor. Przemiana w psychice Julii okazuje się 
jeszcze głębsza – z niewinnego dziecka przemienia się w kochającą 
i cierpiącą kobietę. Jarosław Komorowski pisze:

 
Dziecko biernie podporządkowujące się woli matki, nie zna miłości 
pod żadną, choćby konwencjonalną postacią. Niespodziewanie zako-
chana, w ciągu paru minut dojrzewa emocjonalnie, staje się młodziutką 

45 „In real life (whatever that might be) no two young people could be so unlucky. 
Something would go right for them at one moment or another. […] If the plot 
appears artificial and fabricated, that is because it is artificial and fabricated. The 
whole thing has been designed to the last dire consequence”. T. McCarthy, Art 
and Artifice in Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, „Le Paon d’Hera” 2007, no 3: 
Roméo et Juliette, éd. L. Diagon-Jacquin, Les éditions du Murmure, s. 19.

46 „Happily the source material provided Shakespeare with the name that be-
came Tybalt, since the obvious parallel might have tempted him, in a moment 
of weakness, to use a name he invented later, Malvolio!”. Ibidem, s. 26.

47 H. Zbierski, op. cit., s. 51.
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kobietą, szczęśliwą i szczerą w uczuciu stanowiącym teraz sens jej ży-
cia. Nagłość i skala owej przemiany czynią rolę Julii niebywale trudnym 
zadaniem aktorskim48.

Jednak to „czas jest pierwszym aktorem każdej tragedii”49, jak pisze 
Jan Kott. Ten czas w Romeo i Julii działa przeciw kochankom. W in-
nym dramacie Szekspira, Troilus i Kresyda, czytamy:

50

Injurious time now wih a robber’s haste, 
Crams his rich thievery up, he knows not how.

A czas nikczemny z pośpiechem rabusia 
Byle jak zgarnia swą nikczemną zdobycz50.

Przechodzimy zatem do wymiaru czasowego narracji Romea i Julii, 
do jej mythos, który może być odczytany zarazem w świetle sche-
matu narracyjnego Greimasa, jak też tak zwanej piramidy Freytaga 
(patrz tab. 2).

Oto mythos narracji Romea i Julii w świetle narracyjnego sche-
matu Greimasa:

I. Wyjściowy porządek – stan wojny, walki rodów (scena kłótni); 
u  głównych bohaterów – stan „braku”51, który staje się katalizato-
rem funkcji „poszukiwania”52. Romeo jest „chory z melancholii mi-
łosnej” (do Rozaliny), a u Julii – która „już wkrótce skończy lat czter-
naście” – matka podkreśla gotowość do zamążpójścia.

II. Zaburzenie porządku – spotkanie Romea i Julii na balu: naro-
dziny miłości (likwidacja braku). Jak zauważa Jan Kott: 

U Szekspira zawsze jest wspaniała nagłość miłości. Fascynacja zjawia 
się od pierwszego spojrzenia, zaczadzenie od pierwszego zetknięcia 
rąk. Miłość spada jak jastrząb, świat się zapadł, kochankowie widzą tyl-
ko siebie53.

48 J. Komorowski, op. cit., s. 45.
49 J. Kott, op. cit., s. 237.
50 Cyt. za: ibidem, s. 238.
51 Z terminologii funkcji Proppa i Greimasa.
52 Brak „jest na swój sposób początkiem, dokładnie początkiem poszukiwania”.  

P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 64–65 – o teorii Proppa.
53 J. Kott, op. cit., s. 217.
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Moment spotkania odmienia dwójkę bohaterów gwałtownie, 
odtąd wszystko zmienia kurs.

III. Zasadnicza intryga – seria trzech prób.
1. Próba „kwalifikująca” – przeciwstawienie się okolicznościom 

i doprowadzenie do tajemnego ślubu (w terminologii Greimasow-
skiej – uzyskanie „kwalifikacji” Podmiotu do otrzymania Przedmio-
tu – tu: do połączenia).

2. Próba „decydująca” – po walce (pojedynek, w  którym giną 
Merkucjo i  Tybalt) będącej równocześnie momentem utraty per-
spektyw dla kochanków i po wyroku – para łączy się w noc poślub-
ną i obiecuje spotkać ponownie:

− O think’st thou we shall ever meet again? 
− I doubt it not, and all these woes shall serve  
For sweet discourses in our times to come…

− Czy my się jeszcze zobaczymy? 
− O tak, na pewno. Wszystkie nasze przejścia 
Będziemy wkrótce wspominać z uśmiechem…

3. Próba ostatnia to – u Greimasa – próba „gloryfikująca”, jed-
nak tutaj działania zmierzające do połączenia kochanków w wyniku 
fatalnego nieporozumienia doprowadzają do katastrofy („ucieczka” 
Julii przed ślubem z Parysem, przy pomocy ojca Laurentego, z uży-
ciem napoju „pozornej śmierci”)

IV. Nowy porządek – śmierć kochanków (która jednakże może 
być traktowana jako ich połączenie) wprowadza pokój między rodami.

Zarazem fabuła mitu wpisuje się w piramidę Freytaga, prowa-
dzącą akcję „w górę”, przez ekspozycję54, komplikację, do clima-
xu w akcie trzecim (podwójne apogeum: nienawiści i miłości), od 
którego sprawy nabierają tragicznego obrotu i rozpoczyna się „upa-
dek” bohaterów: odwrócenie55 akcji i katastrofa. Według Frey-
taga pięciu fazom akcji dramatycznej odpowiadają trzy momenty 
zwrotne, które odnajdujemy również w Romeo i Julii:

54 Ciekawe, że jako pierwszy – od razu – zostaje przedstawiony wątek nienawiści. 
Jan Kott pisze: „Niemal wszystkie ekspozycje Szekspirowskie są zadziwiające 
w swojej nagłości, zarysowaniu konfliktów, podaniu tonacji”. Ibidem, s. 135.

55 Ricoeur podkreśla znaczenie przemiany losu-odwrócenia dla narracji jako ta-
kiej: „[…] można się zastanawiać, czy nie odeszlibyśmy od narracyjności, gdy-
byśmy porzucili najważniejsze wymaganie, jakie stanowi przemiana losu, zdefi-
niowana najszerzej jako »odwrócenie biegu zdarzeń«”. P. Ricoeur, op. cit., t. 1, s. 71.
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1. Moment inicjujący, który „wznosi” akcję – tu: bal, narodzi-
ny miłości.

2. Moment tragiczny, poprzedzający odwrócenie – tu: śmierć Ty-
balta podczas pojedynku.

3. Moment końcowego suspensu, zatrzymujący upadek bohate-
rów i zwiastujący szczęśliwe zakończenie – tu: dobre przeczucia Ro-
mea na początku aktu piątego (scena 1), zaraz przed katastrofą:

If I may trust the flattering truth of sleep, 
My dreams presage some joyful news at hand, 
My bosom’s Lord sits lightly in his throne: 
And all this day an unaccustom’d spirit, 
Lifts me above the ground with cheerful thoughts. 
I dreamt my Lady came and found me dead. […] 
And breath’d such life with kissed in my lips, 
That I reviv’d and was an Emperor. 
Ah me, how sweet is love itself possess’d 
When but love’s shadows are so rich in joy. 

Jeżeli wierzyć w to, co sny zwiastują, 
Wkrótce posłyszę jakieś dobre wieści. 
Serce mi bije swobodnie i lekko, 
I tak się czuję od rana jak gdyby 
Radosny nastrój niósł mnie ponad ziemią. 
A śniło mi się, że moja jedyna  
Zjawiła się i zastała mnie w trumnie […] 
Lecz pocałunkiem tchnęła we mnie tyle 
Życia, że w jednej chwili wstałem z martwych, 
Nie dosyć tego – zostałem cesarzem! 
Och, jakim szczęściem miłość jest na jawie, 
Gdy już sen o niej sprawia mi taką rozkosz!

Kierunek akcji zgodnie z trajektorią „piramidy” – „w górę” i „w dół” – 
nie stanowi oczywiście o wykresie napięcia dramatycznego56, które 
rośnie do końca (ogólnie rzecz ujmując). 

56 Napięcie dramatyczne (patrz tab. 2) traktuję – podobnie jak Zbierski (op. cit.) – 
jako przedstawienie konfliktu i  zagrożenia. Wysoki stopień napięcia drama-
tycznego wiąże się z niepomyślnym biegiem spraw, szybkim tempem rozwo-
ju wypadków, piętrzącymi się kompilacjami i tragizmem, natomiast niski jego 
stopień – z pomyślnym biegiem spraw, zwolnionym tempem ukazywania zda-
rzeń (epizody epickie) oraz z komizmem. W pierwszej połowie sztuki napięcie 
dramatyczne jest dużo niższe niż w drugiej, miejscami „minimalne”, chociaż ca-
łość rozpoczyna się stosunkowo wysokim napięciem (scena kłótni). Pod koniec 
aktu drugiego, w scenie ślubu, napięcie zostało określone jako bardzo niskie – 
wydaje się, jakoby zostało ono rozwiązane, znaleziono wyjście z sytuacji kon-
fliktowej i jeszcze nic nie zapowiada katastrofy. Sytuacja zmienia się drastycz-
nie na początku aktu trzeciego – w scenie pojedynku, w której napięcie rośnie 
„skokowo” wraz z  pojawianiem się kolejnych sytuacji i  zdarzeń. Tutaj osiąga 
swój climax, który następnie częściowo jest rozładowany, ale pojawi się ponow-
nie pod koniec dramatu (rośnie wtedy wykres napięcia). W  drugiej połowie 
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Końcowa katastrofa jest wielokrotnie antycypowana, bohatero-
wie mówią o złych przeczuciach57. Już w pierwszym akcie, w drodze 
na bal (scena 4), Romeo mówi do biesiadników:

My mind misgives, 
Some consequence yet hanging in the stars, 
Shall bitterly begin his fearful date, 
With this night’s revels, and expire the term 
Of a despised life clos’d in my breast, 
By some vile forfeit of untimely death.

Dusza moja przeczuwa, że jakiś 
Łańcuch wydarzeń, wśród gwiazd jeszcze skryty, 
Będzie miał pierwsze złowrogie ogniwo 
W tym dniu, w dzisiejszej beztroskiej zabawie, 
I że mojemu nieznośnemu życiu 
Położy wkrótce kres przedwczesny zgon.

Złe przeczucia w wypowiedziach różnych bohaterów nagromadza-
ją się, gdy akcja nabiera znacznego przyspieszenia w drugiej połowie 
sztuki. Na przykład Julia w akcie trzecim (scena 5), żegnając Romea 
po nocy poślubnej, mówi:

O God, I have an ill-divining soul, 
Methinks I see thee now, thou art so low, 
As one dead in the bottom of a tomb…

Boże, dlaczego ja mam złe przeczucia! 
Gdy widzę cię tam w dole, zdaje mi się, 
Jakbym widziała umarłego w grobie.

Wspomnienia o śmierci – semy śmierci – pojawiają się coraz czę-
ściej. Gdy Julia odmawia wyjścia za Parysa (akt III, scena 5), pani 
Capuletti krzyczy:

58

I would the fool were married to her grave. Bodajby była z grobem zaślubiona…58

Przemiana losu „ze szczęścia w  nieszczęście” – Arystotelesow-
skie metabole – immanentne tragedii, ukazane w  piramidzie jako 
punkt szczytowy, to moment, od którego „zakochani, dotychczas 
świadomie kształtujący swój los, stają się odtąd bezsilni, uwikłani 
w działania innych osób i  splot przypadków, a zdarzenia zaczyna-

sztuki, gdy wykres napięcia dramatycznego jest wysoki, niemal brak już epizo-
dów komicznych.

57 Todorov wyróżnia w narracji „transformację przypuszczeń” (transformation of 
supposition) – kiedy pewne przypuszczenia czy przeczucia bohaterów ukazane 
w toku narracji spełniają się w dalszym jej przebiegu. T. Todorov, Two Principles 
of Narrative, w: idem, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cam-
bridge–New York 1990, s. 32.

58 Tłum. J. Paszkowski.
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ją nieuchronnie prowadzić ku katastrofie”59, jak pisze Komorowski. 
Romeo wzdycha (akt III, scena 1):

Oh I am fortune’s fool. Igraszką losu jestem…

W tej fazie narracji pojawiają się – charakterystyczne według Ary-
stotelesa dla fazy przemiany losu – peripeteia (teatralny wstrząs), 
anagnorisis (rozpoznanie), pathos (gwałtowne wrażenie)60. Dramat 
został tak skomponowany, że odbiorca doznaje „wstrząsu”, zaskocze-
nia, mimo znajomości zarysów fabuły, przedstawionej już w Prolo-
gu (zabieg prolepsis). Scena pojedynku została dramaturgicznie ro-
zegrana po mistrzowsku, ze „skokowo” podnoszonym napięciem; 
godna uwagi jest również pełna retardacji – a więc wzmagająca na-
pięcie – relacja Niani przed Julią na temat zaistniałej sytuacji.

Przemiana w  mythos wiąże się z  przemianą dyskursu. Komo-
rowski pisze: „Tak ważny w dwóch pierwszych aktach komizm zni-
ka niemal zupełnie i  to także uwydatnia zmianę zapoczątkowaną 
śmiercią Tybalta”, „trzeba też zauważyć, że Niania przestaje być od-
tąd postacią komiczną”61. Zbierski zauważa z kolei:

 
Romeo i  Julia jako konstrukcja dramatyczna ukazuje nam się jako 
utwór dwudzielny: część pierwsza, do punktu kulminacyjnego charak-
teryzuje się luzem semantyczno-fabularnym, pozwalającym na licz-
ne epizody, mające jedynie znaczenie narracyjnego podmalowania tła, 
gdy natomiast od początku pierwszej sceny trzeciego aktu zauważamy 
kondensację, zwartość kompozycji, staranną akcentuację dramatyczną, 
przy równoczesnym wzroście napięcia dramatycznego zarówno fabu-
larnego, jak lokalnego i przy niezmiennie starannej motywacji przyczy-
nowo-skutkowej i niebywałej precyzji dramatycznej prezentacji62. 

59 J. Komorowski, op. cit., s. 36.
60 Por. P. Ricoeur, op. cit., t. 1, s. 69.
61 J. Komorowski, op. cit., s. 36.
62 H. Zbierski, op. cit., s. 321.



150 CZĘŚĆ I I .  MIT ROMEA I   JULII  W KULTURZE

Stephen A. Shapiro twierdzi: „[…] aż do śmierci Merkucja Ro-
meo i Julia jest romantyczną komedią”63. 

W  istocie, w  pierwszej połowie dramatu dominuje komizm, 
a  w  drugiej zdecydowanie tragizm, choć i  tu nie brakuje kontra-
punktów komicznych (pod koniec aktu czwartego – zabawny epizod 
z muzykantami, zderzony bezpośrednio z konduktem żałobnym). 

Trajektoria narracji ukazuje ruch przeciwny w stosunku do ar-
chetypu per aspera ad astra – zmierza raczej ku ciemnościom. Po-
dobnie w epickim fragmencie z pierwszego aktu – w opowiadaniu 
Merkucja o  królowej Mab – ton i  przemiana opowiadanych zda-
rzeń zaskakująco prowadzą do posępnych, katastroficznych obra-
zów, choć zapowiadało się magicznie i świetliście. Raz jeszcze Szek-
spir ukazał doskonałość przemyślanej formy i  konstrukcji, skoro 
w  takich mikronarracjach epizodów zostaje odbita makronarracja 
dramatu. Na przestrzeni owej makronarracji, wyrażonej w  gatun-
ku dramatycznym, pojawiają się interpolacje epickie – jak ta baśń 
o królowej Mab – oraz liryczne, jak sonet, słowami którego Romeo 
zwraca się do Julii przy pierwszym spotkaniu.

Izotopie

Jak zaznaczono w tabeli 2, w Romeo i Julii wyraźne są dwa różne toki 
narracji, dwie izotopie64: 

1. Izotopia romantyczna: tragizm.
Powtarzalność figur językowych i innych jednostek semiotycz-

nych odnoszących się do romantyzmu głównych bohaterów w try-
bie serio, co wiąże się tu z  tragizmem (kategorie liryzmu i patosu; 
semy śmierci; postaci: Romeo, Julia, ojciec Laurenty, skłócone rody).

2. Izotopia antyromantyczna: komizm65. 

63 S. A. Shapiro, Romeo and Juliet: Reversals, Contraries, Transformations, and 
Ambivalence, „College English” 1964, No. 7, April (numer szekspirowski), s. 498, 
cyt. za: ibidem, s. 161.

64 W recepcji istniał też podział na „obsceniczną” i „idealną” stronę sztuki. Por.  
H. Zbierski, op. cit., s. 128.

65 Samuel Johnson (XVIII wiek) twierdził, że komiczne sceny w  Romeo i  Ju-
lii są znacznie lepsze niż tragiczne: „Jego komiczne sceny są skonstruowane 
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Powtarzalność figur językowych i innych jednostek semiotycz-
nych prześmiewających wszystko, co romantyczne, w trybie buffo – 
komiczny aspekt sztuki (kategorie lekkości, żartu, groteski; języko-
we niuanse kalamburowe; semy śmiechu, głównie postaci Merkucja 
i Niani).

Oto co Zbierski twierdzi na temat tych przeciwstawnych pier-
wiastków narracji:

Antyromantyczna postawa Merkucja i  Niani, dwu najważniejszych 
postaci komicznych w sztuce, całkowita obojętność, a  także brutalna 
przeciwstawność wobec romantycznej koncepcji […], tworzy z całego 
kompleksu elementu śmiechu w Romeo i Julii przeciwstawność w sto-
sunku do głównego wątku sztuki. […] Co więcej, ta przeciwstawność 
jest zarazem konstrukcyjną zasadą współistnienia tych dwu elemen-
tów, jest ona bowiem wykładnikiem tak często przez Szekspira stoso-
wanej metody ukazywania „drugiej strony medalu”. […] Jest to więc 
specyficzna discordia concors66. 

W  Romeo i  Julii geneza, a  zarazem funkcja komizmu pojmowanego 
w sensie „śmiechu”, jest wyrazem zastrzeżeń wobec romantyzmu, ja-
kie w tej sztuce ukazuje Szekspir […]. Dysonans jest, jak w koncercie 
Jankiela, zamierzony, jest częścią tej przenikliwej i bardziej racjonali-
stycznej niż na ogół się przypuszcza wizji świata, jaką reprezentował 
Szekspir. Jeżeli w potraktowaniu tematu uniknął Szekspir melodrama-
tyczności, jeżeli nie tylko ludzie o sentymentalnym usposobieniu na-
dal chętnie oglądają Romea i Julię, to dzieje się tak w dużej mierze dzię-
ki kontrastowi, jaki stanowi romantyczna miłość kochanków z Werony 
z tyradami Merkucja, potępiającego zresztą różne „choroby wieku”; nie 
tylko manię pojedynków pochodzącą z Włoch i Francji, a zawsze An-
glikom niemiłą, pozerstwo „melancholików” i, last but not least, spe-
cyficznie elżbietańską formę petrarkizmu, stanowiącą najważniejszą 
część składową konwencji i postaw życiowych elżbietańskiego roman-
tyzmu, a  będącą wraz z  pojedynkami, dziedzictwem średniowiecza, 

szczęśliwie, ale jego patetyczne wysiłki są zawsze skażone jakimiś nieoczekiwa-
nymi deprawacjami”. Por. ibidem, s. 54.

66 Ibidem, s. 167.
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dziedzictwem formacji społecznej odchodzącej, aczkolwiek opornie, 
w przeszłość67. 

Tak oto miłość – główny temat sztuki – została przedstawiona 
z dwóch stron, z różnych perspektyw, a nawet wyrażona różnym ję-
zykiem. W izotopii romantycznej – tragicznej – pojawia się więcej 
odcieni liryzmu, wyrażeń związanych z „religią miłości”, a w izotopii 
antyromantycznej – komicznej – ten język jest inkrustowany śmia-
łymi, obscenicznymi elementami. Umiejętność autora do zachowa-
nia dystansu wobec romantycznej miłości widać wyraźnie we Śnie 
nocy letniej, w dramacie, w którym historia Pyrama i Tyzbe przybra-
ła formę parodii. 

67 Ibidem, s. 168–169.



rozdział 2
Semantyka miłości i nienawiści

Polaryzacja między miłością a  nienawiścią zakreśla mapę seman-
tyczną narracji Romea i Julii. Z tej opozycji to miłość zdaje się głów-
nym tematem omawianej narracji, a  nienawiść – kontrapunktem. 

Nawet słowa Romea z pierwszej sceny pierwszego aktu już na to 
wskazują:

1

Here’s much to do with hate but 
more with love.

W grze tu nienawiść wielka; 
jeszcze większa – miłość1.

Heinrich Heine miłość uznał za naczelny motyw dzieła:

Bohaterem tego dramatu nie jest wymieniona para ludzi, lecz sama 
miłość. Widzimy tu miłość młodzieńczo zuchwałą, stawiającą opór 
wszelkim wrogim okolicznościom, przezwyciężającą wszystko… Nie 
lęka się ona bowiem w zaciętej walce szukać ucieczki w najstraszniej-
szym, lecz najpewniejszym sprzymierzeńcu, w śmierci. Miłość sprzy-
mierzona ze śmiercią to siła nie do pokonania2.

Tym śladem idzie Leon Piniński:

W  czym leży moc i  urok tego dzieła, które, zjednawszy sobie już za 
życia poety niezmierny sukces, po dziś dzień zawsze to samo, głębo-
kie i  nad wszelki wyraz fascynujące wywołuje wrażenie? Niezawod-
nie przede wszystkim w odczuciu i zrozumieniu przez autora miłości 
we wszystkich jej fazach i objawach i darze przedstawiania jej w takiej 

1 Tłumaczenie własne, stanowiące parafrazę przekładów Józefa Paszkowskiego 
(„W grze tu nienawiść wielka, lecz i miłość”) i Stanisława Barańczaka („Winna 
nienawiść; jeszcze bardziej – miłość”).

2 H. Heine, Dziewczęta i kobiety Shakespeare’a (1838), cyt. za: J. Komorowski, „Ro-
meo i  Julia” Williama Shakespeare’a, Wydawnictwo Szkolne i  Pedagogiczne, 
Warszawa 1990, s. 62, wyróżnienie – M. P.
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potędze, iż dla kochanków wszelkie inne względy życiowe znikają, a je-
dynie miłość staje się ich elementem, opanowuje w zupełności wszelkie 
ich myśli i dążenia. Ale nie dość na tym, że Romeo i Julia są w każdym 
słowie i czynie personifikacją miłości, nadto cały układ tragedii ze swą 
ożywioną i w wypadki bogatą akcją na chwilę nas od głównego moty-
wu nie odrywa, lecz przeciwnie, służy niezmiernie skutecznie do tego, 
by w sposób najefektowniejszy romans miłosny i jego dzieje od chwili 
zbudzenia się wzajemnych uczuć do momentu, gdy kochankowie pa-
dają ich ofiarą, uwydatnić i jak gdyby wyrzeźbić3.

Większość głosów recepcji uznaje temat miłości za podstawowy, 
a nienawiści za uzupełniający. Zdarzają się jednak zdania odwrot-
ne, a roszada miłości i nienawiści prowadzi do interesujących ujęć 
w dalszych dziejach mitu. Na przykład George I. Duthie we wstę-
pie do wydania Romea i Julii w serii „New Shakespeare” w 1963 roku 
wyraża stanowisko, że miłość kochanków z  Werony jest uzupeł-
nieniem głównego tematu sztuki, czyli walki zwaśnionych rodów4. 
Zbierski traktuje takie ujęcie jako jedną z  „niebywałych akrobacji 
myślowych” wokół dzieła i  ripostuje: „To karkołomne stwierdze-
nie, urągające podstawowym rozróżnieniom pierwszego planu i tła 
w dramacie”5.

Miłość i nienawiść w koncepcjach filozoficznych są często zesta-
wiane, jako zjawiska podobne, lecz o wektorach przeciwstawnych. Jak 
uważa José Ortega y Gasset, oba są strumieniami uczuć czy energii:

W miłości czujemy się zespoleni z obiektem […]. Nienawiść nato-
miast – chociaż bezustannie zmierza ku temu, co jest nienawidzone – od-
rywa nas od obiektu w podobnym, symbolicznym sensie; utrzymuje 
nas w całkowitym dystansie i rozwiera otchłanie. Miłość łączy ser-
ca, tworząc harmonię; nienawiść to niezgoda, metafizyczny rozdź-
więk, absolutne oderwanie od nienawidzonego6. 

3 L. Piniński, Shakespeare. Wrażenia i  szkice z  twórczości poety (1924), cyt. za:  
J. Komorowski, op. cit., s. 84, wyróżnienie – M. P.

4 Por. H. Zbierski, Droga do Werony. Studium historycznoliterackie „Romeo i Ju-
lia” Szekspira, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1966, s. 83.

5 Ibidem, s. 84.
6 J. Ortega y Gasset, Szkice o miłości, tłum. K. Kamyszew, Czytelnik, Warszawa 

1989, s. 17, wyróżnienie – M. P.
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Miłość stopniowo osiąga wymiar gorliwej aprobaty ukochanego 
obiektu, a nienawiść sączy weń jad7.

Oba uczucia charakteryzują się według autora „wysoką temperatu-
rą psychiczną” –„wyróżniają się ciepłem; co więcej, ich płomień peł-
ga migotliwie”8.

Kartezjusz w  Namiętnościach duszy – studium rozpatrującym 
uczucia z perspektywy biologiczno-psychologicznej – twierdzi:

 
Miłość jest wzruszeniem duszy, spowodowanym przez ruch tchnień 
życiowych, który pobudza ją do łączenia się za pośrednictwem woli 
z przedmiotami, jakie zdają się być dla niej odpowiednie; nienawiść 
zaś jest wzruszeniem spowodowanym przez tchnienia, które skłaniają 
duszę do tego, że chce ona odłączyć się od przedmiotów, przedstawia-
jących się jej jako szkodliwe. […] Przez wyraz wola rozumiem tu zresz-
tą nie pożądanie, które jest odrębną namiętnością i odnosi się do przy-
szłości, ale przyzwolenie, dzięki któremu uważamy się za złączonych 
z tym, co kochamy, tak że wyobrażamy sobie pewną całość, której my 
jesteśmy tylko jedną, a rzecz kochana drugą częścią. W nienawiści na-
tomiast uważa się człowiek, przeciwnie, sam za całość, zupełnie odłą-
czoną od rzeczy, w stosunku do której żywi wstręt9.

Chociaż nienawiść jest bezpośrednim przeciwieństwem miłości, nie 
odróżnia się wszelako tylu jej rodzajów, ponieważ nie uwzględnia się 
do tego stopnia różnicy, zachodzącej pomiędzy jednym złem a drugim, 
od którego dobrowolnie uciekamy, jak to się czyni z różnicą, zachodzą-
cą pomiędzy jednym dobrem a drugim, z którym jest się złączonym10.

Dla św. Tomasza z Akwinu miłość i nienawiść są dwiema postaciami 
pragnienia – miłość jest pragnieniem czegoś dobrego, a nienawiść – 
pragnienie o wartości ujemnej – to odrzucenie dobra. Baruch Spi-
noza charakteryzuje miłość i nienawiść w kategoriach stanu radości, 

7 Ibidem, s. 16, wyróżnienie – M. P.
8 Ibidem, s. 13.
9 R. Descartes, Namiętności duszy, Antyk, Warszawa 2001, s. 60, wyróżnienie – 

M. P.
10  Ibidem, s. 62.
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względnie smutku. Miłość w  tej koncepcji jest radością połączoną 
z wiedzą o przyczynie jej istnienia, nienawiść zaś – smutkiem zespo-
lonym z wiedzą o jego źródle11. 

Temat miłości zyskał wiele opracowań filozoficznych, so-
cjologicznych, psychologicznych o  tak niezwykłej rozbieżności12 
ujęć, że nie sposób sprowadzić ich do jednolitego trzonu ani pod-
dać sensownej kategoryzacji – w szczególności, że w tej pracy nie ma 
na to miejsca. Dywersyfikacja koncepcji nie dziwi, skoro – jak pisze 
Robert Musil – miłość jest „najbardziej wielomównym ze wszyst-
kich uczuć i  składa się przeważnie z  samych tylko wielomówno-
ści”13. Wszelkie próby ujęcia zjawiska mogą przypominać „przyszpi-
lanie motyla”, jak wyraził się Ortega y Gasset, trzeba wówczas złapać 
„przezroczyste niemal skrzydła owego uczucia i silnie przytrzymać 
je w bezlitosnym świetle własnego spojrzenia”14.

Józef Herbut, autor hasła Miłość. Aspekt filozoficzny w Encyklo-
pedii katolickiej, jako najważniejsze w historii myśli filozoficznej po-
daje opisy miłości stworzone przez15: 

1. Platona, który – starając się doprecyzować znaczenie słowa 
eros – opisywał miłość jako mocne pragnienie tego, czego się nie po-
siada; przedmiotem miłości są przejawy piękna i dobra dostrzeżo-
ne w ludziach, połączone z szacunkiem do nich („Eros jest miłością 
tego, co piękne” – Uczta).

2. Arystotelesa, który określając miłość głownie terminem filia, 
kładł nacisk na życzenie dobra drugiej osobie i uznawał, że miłość 
najpełniej może realizować się w przyjaźni między ludźmi wzajem-
nie życzącymi sobie jakiegoś dobra i  mającymi obopólną świado-
mość tego życzenia.

11 Por. J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 6–8.
12 W. Szekspir, Wieczór: „Tyle form zmiennych miłość w sobie mieści, / Że jest dzi-

wactwem i fantazją czystą”, cyt. za: J. Kott, Szekspir współczesny, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1997, s. 253.

13 R. Musil, cyt. za: N. Luhmann, Semantyka miłości. O  kodowaniu intymności, 
Scholar, Warszawa 2003, s. 27.

14 J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 11.
15 Na podstawie: J. Herbut, Miłość. Aspekt filozoficzny, w: Encyklopedia katolicka, 

t. 12, red. S. Wilk, E. Ziemann, KUL, Lublin 2008.
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3. Stoików, którzy głosili konieczność motywowania odniesień 
wobec innych ludzi rozumem, a nie emocjami przenikającymi po-
wszechnie praktykowane odmiany miłości. Seneka rozróżniał mi-
łość jako: a) nieprzezwyciężalną namiętność – rodzaj choroby du-
szy; b) miłość do przyjaciela – cenną więź, ale wyłączającą innych 
ludzi; c) miłość dobroczynną (beneficia), dzięki której powstają spo-
łeczności ludzkie. 

4. Tomasza z Akwinu, który (odwołując się do poglądów Ary-
stotelesa) ujmował cnotę miłości w kontekście teologicznym.

5. Kartezjusza, który „ograniczył się do psychologiczno-biolo-
gicznego pojęcia miłości”.

6. Spinozy, który w  ramach swojej panteistycznej i  determini-
stycznej metafizyki spełnienie najwyższych możliwości natury ludz-
kiej widział w pozbawionej wszelkiej emocji, intelektualnej miłości 
do Boga (miłość „przedmiotów skończonych” natomiast może być 
zmienna, wiązać się z obawą i nienawiścią), jaką człowiek miłuje za-
razem siebie samego.

7. Leibniza, który posługiwał się pojęciem miłości o  cyceroń-
skim pochodzeniu, rozumianym jako bezinteresowna miłość przy-
jaciół, polegająca na odnajdywaniu przyjemności w szczęściu dru-
giej osoby.

8. Kanta, który podkreślał pragnienie dobra drugiej osoby, uj-
mując miłość jako przejaw aktywnego, troskliwego, naznaczonego 
szacunkiem przywiązania do cudzego dobra.

Podczas gdy z większości filozoficznych koncepcji miłości wyni-
ka, że jest ona pragnieniem i czynieniem dobra, to nienawiść – jak 
pisze Dariusz Kazimierz Bartoszewicz – wyraża się „w  pragnieniu 
i  czynieniu zła”, „jako przeciwieństwo miłości”16. Niemniej jednak 
to pojęcie nie doczekało się tak dużej literatury. „Nie istnieje tyle ro-
dzajow nienawiści, co miłości”17 – twierdzi Kartezjusz. Warto jed-
nak wspomnieć o pracach: Ericha Fromma18, w których autor od-

16 D. K. Bartosiewicz, Nienawiść, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, red. E. Gigile-
wicz, KUL, Lublin 2009.

17 R. Descartes, op. cit., s. 62.
18 Na podstawie: M. Janson, Nienawiść. Aspekt psychologiczny, w: Encyklopedia 

katolicka, t. 13.
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różnia nienawiść racjonalną (uzasadnioną realnie doznaną stratą lub 
krzywdą ze strony kogoś) od uwarunkowanej charakterologicznie 
(chwilowe wybory, uprzedzenia), Maxa Schelera, piszącego o zwią-
zanych z  nienawiścią resentymentach19 (poniżanie wartości, którą 
ktoś posiada, ze względu na jej niedostępność) oraz Roberta Stern-
berga20 z  jego propozycją trójkątnego modelu nienawiści (strach-
-gniew, wstręt, pogarda). 

Wspomniane wyżej koncepcje znajdują odzwierciedlenie w sposo-
bach, w jakie miłość i nienawiść są przedstawiane w sztuce (w tym: 
w  literaturze i muzyce). Jeśli miłość i nienawiść mają zostać wyrażo-
ne bez słów, za pomocą dźwięków, gestów czy obrazów, to jest przede 
wszystkim ukazywany ich aspekt kinestetyczny: miłość jako łączenie, 
przybliżanie się, a nienawiść jako oderwanie, oddalanie się. Opozycja 
miłości i nienawiści w muzyce, najogólniej rzecz ujmując, wyraża się 
więc w opozycjach: legato versus staccato, frazy długie, płynne, o orga-
nicznym rozwoju versus frazy krótkie, zamknięte, posegmentowane, 
konsonans versus dysonans. Należy zaznaczyć, że cechy narracji mu-
zycznych określane tu jako odpowiadające semantyce miłości i nienawi-
ści nie zawsze w muzyce oznaczają miłość i nienawiść. Środki muzycz-
ne, o których mowa w tym podrozdziale, występują również w utworach 
muzyki absolutnej oraz w powiązaniu z innymi pozamuzycznymi ide-
ami. Podana tu charakterystyka dotyczy muzyki, co do której wiadomo 
(z tekstu, pozamuzycznego programu, tytułu lub innych informacji), że 
w danym fragmencie chodziło o przedstawienie miłości lub nienawiści. 
W ramach semantyki miłości – rozpatrywanej w perspektywie narrato-
logicznej – wyraźne są dwie modalności, natomiast w ramach seman-
tyki nienawiści taka dywersyfikacja się nie narzuca. Poniżej znajduje się 
zestawienie podstawowych cech dwóch modalności miłości w narra-
cjach, opracowane na podstawie analiz muzyki21 i sztuki, a następnie ich 
charakterystyka i uzasadnienie.

19 M. Scheler, Resentyment a moralności (1912), tłum. B. Baran, Aletheia, Warsza-
wa 2008.

20 Na podstawie: M. Janson, op. cit.
21 Za materiał badawczy do opracowania rozdziału Semantyka miłości i nienawi-

ści posłużyły między innymi dzieła muzyczne, których interpretacje znajdują 
się w trzeciej części książki. 
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Narracyjna semantyka miłości – podstawowe modalności
Modalność Czynić Być
Surmoda-
lizacja22

Pragnąć Mieć23

Narracyjna 
sytuacja

miłość jako pragnienie połączenia 
ruch „ku”

nastawienie na aktywność, akcję, proces

miłość jako połączenie 
trwanie

nastawienie na stan
Narracyjna 
relacja 
Podmiotu (S) 
i Przedmiotu 
(O)24

S O: dysjunkcja  
(Podmiot jest rozłączony od Przedmiotu, 

pragnie go)
„Dysjunkcja, brak pewnego przedmiotu 
jest doświadczany jako pełen napięcia 

i staje się katalizatorem akcji”25

S O: koniunkcja 
 (Podmiot jest połączony 

z Przedmiotem, „posiada” go)
„Koniunkcja oznacza rozładowanie 

napięcia”26

Podstawowe 
cechy 
w narracjach 
muzycznych

pełnia środków, duża obsada
nieregularność fraz

dynamika ff lub crescendo
melos ascendens o dużym ambitusie
accelerando, appassionato, espressivo

narracja organiczna, zmienność

Kameralizacja
regularność fraz

dynamika pp
miękkie barwy

amoroso, misterioso, dolce, sensibile…
narracja konwencjonalna, stabilność

symbole symbiotyczne

22 Możliwość pojawiania się surmodalizacji (w systemie Greimasa) ponad „zasad-
niczymi” modalnościami, inaczej występowanie „piętrowej” struktury modal-
ności, opisał Tarasti w A Narrative Grammar of Chopin’s G minor Ballade, „Cho-
pin Studies” 1995, No. 5, s. 60–61.

23 Wprawdzie określenie „mieć” – w kontekście miłości – może kojarzyć się nega-
tywnie (o tym, że miłość to nie posiadanie, pisał między innymi Erich Fromm); 
tutaj jednak to pojęcie jest rozpatrywane w kategoriach narratologicznej ko-
niunkcji Podmiotu z Przedmiotem, czyli uzyskania pewnej upragnionej war-
tości, o którą się walczyło, a nie w kategoriach uprzedmiotowienia ukochanej 
osoby.

24 Greimas postrzega „narratywizację” jako zmienne na osi syntagmatycznej rela-
cje Podmiotu względem Przedmiotu (rozumianego jako upragnione w narracji 
wartości) w stanie dysjunkcji bądź koniunkcji. Dysjunkcja jest traktowana jako 
mająca potencjał transformacji narracyjnej. Kategorie dysjunkcji i koniunkcji 
Greimas wprowadził w 1973 roku w Un problème de sémmiotique narrative : Les 
objets de valeur, „Langages” 3. Por. T. Budniakiewicz, Fundamentals of Story Lo-
gic. Introduction of Greimasian Semiotics, John Benjamins Publishing Compa-
ny, Amsterdam–Philadelphia 1992, s. 90–100.

25 „[…] the state of disjunction, the lack of some object, is experienced as tensio-
nal, and catalyzes the action”. E. Tarasti, op. cit., s. 60.

26 „[…] conjunction means a resolution of tension”. Ibidem.
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Istnieje filozoficzne uzasadnienie dla obu modalności. 
Jeśli chodzi o  modalność miłości czynić (surmodalizacja: pra-

gnąć) – dysjunkcja S O – w  filozoficznych koncepcjach miłości 
często podkreśla się, że miłość to proces, ruch, przepływ, uwzniośla-
jące uczucie, które pozwala na stałą przemianę, przekraczanie. Naj-
słynniejszą literacką metaforę miłości w ruchu, mającą moc spraw-
czą, stworzył Dante w Boskiej komedii, pisząc o miłości „poruszającej 
słońce i gwiazdy”. 

Platon traktuje miłość jako ruch naszych dusz ku czemuś, co 
znakomitsze, lepsze, wyższe. Według Ortegi y Gasseta: 

Miłość jest rwącym nurtem potoku, strugą duchowej materii, ciągłym 
fluidem podobnym do fontanny; to odśrodkowe działanie duszy, o nie-
ustannym przepływie, które dąży ku obiektowi […]. Jest bezkresnym, 
wiecznym niezaspokojeniem […]. Cała okazuje się być aktywnością, 
działaniem […]. 
W  akcie miłości człowiek wychodzi z  siebie: miłość jest być może 
najwyższym działaniem, dzięki któremu natura pozwala człowieko-
wi przekroczyć samego siebie, dążąc w kierunku kochanego obiektu. 
To nie on grawituje ku mnie, lecz ja podążam do niego. […] W miło-
ści tracimy spokój oraz nasze miejsce pośród innych i wyruszamy, do-
słownie, ku przedmiotowi. Owo ciągłe wyruszanie jest świadectwem 
miłości27.

Max Scheler pisze: 

Miłość nie jest emocjonalnie afirmującym gapieniem się na wartość, 
która staje przed nami i jest nam dana […]. Miłość jest obecna dopie-
ro tam, gdzie do wartości już danej w miłości „jako realna” dołącza się 
jeszcze ruch, intencja skierowana na możliwe wartości „wyższe”…28

Karl Jaspers twierdzi, że „miłość to nie trwanie spokojnego światła, 
ale wspólna walka o wyjawienie się”29. 

27 J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 7, 12.
28 Cyt. za: R. Kolarzowa, Przekroczyć estetykę, Universitas, Kraków 2000, s. 142.
29 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, w: R. Rudziński, Jaspers, Wiedza Powszechna, 

Warszawa 1978, s. 228–232. 
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W koncepcji Ericha Fromma uczucie to jest pewnym nieustają-
cym porywem, sposobem zaangażowania wobec świata30.

Według Georges’a  Bataille’a  miłość jest transgresyjna – przez 
związaną z miłością erotykę kochankowie wychodzą ze świata nie-
ciągłości i zbliżają się do świata ciągłości. Prawdziwa ciągłość według 
autora okazuje się jednak możliwa dopiero przez śmierć. Kochanko-
wie za pośrednictwem erotyki zbliżają się do tej granicy i dzięki jej 
bliskości doświadczają prawdy bytu31.

W związku z transgresyjnością, przekraczaniem, a zatem i prze-
łamywaniem zakazów, trzeba wspomnieć, że zakazy, negacje i wyklu-
czenia (często związane z erotyzmem, seksualnością) mogą wzmagać 
intensywność tak rozumianej miłości. Jak twierdzi Niklas Luhmann, 
historie o  miłości zakazanej cieszą się największą popularnością32. 
Taki jest więc również przypadek mitu Romea i  Julii – modalność 
czynić pozostaje tu bardzo intensywna ze względu na przeszkody, 
niemożliwość połączenia, miłość zakazaną. 

W muzyce ta modalność przejawia się przez wykorzystanie peł-
ni środków w ramach danego stylu, nieregularność fraz, melos ascen-
dens o dużym ambitusie, dynamikę ff lub crescendo, accelerando oraz 
takie kategorie, jak appassionato i espressivo. Odcinki utworów mu-
zycznych wyrażające tę modalność mają najczęściej budowę ewolu-
cyjną, progresywną (narracja organiczna w klasyfikacji Tarastiego).

Druga narracyjna modalność miłości – być (surmodalizacja: 
mieć), koniunkcja S O – wiąże się z kolei z filozoficznymi ujęciami 
miłości jako stanu połączenia, zespolenia dwóch osób.

Platon w  Uczcie przypomina stary mit o  pierwszych ludziach, 
rozciętych na dwie połowy i szukających drugiej połówki; połącze-
nie z nią zdaje się najbardziej naturalnym stanem.

A jeśli kiedy taki czy jakikolwiek inny człowiek przypadkiem znajdzie 
drugą połowę, wtedy nagle dziwny na nich czar jakiś pada, dziwnie jed-
no drugiemu zaczyna być miłe, bliskie, kochane, tak że nawet na krót-
ki czas nie chcą rozdzielać się od siebie. I niektórzy życie całe pędzą tak 

30 Por. E. Fromm, O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Rebis, Poznań 2000.
31 Por. G. Bataille, Erotyzm, tłum. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999.
32 Por. N. Luhmann, op. cit. 
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przy sobie, a nie umieliby powiedzieć, czego jedno chce od drugiego. 
Bo chyba nikt nie przypuści, żeby to tylko rozkosze wspólne sprawiały, 
że im tak dziwnie dobrze być, za wszystko w świecie, razem33.

Ortega y Gasset pisze: 

W miłości czujemy się zespoleni z obiektem […]. Miłość łączy serca, 
tworząc harmonię. […] Upojenie miłością polega właśnie na tym, że 
czujemy w sobie szczególną zdolność metafizycznego wchłonięcia wy-
branej osoby, tak że dopiero w zespoleniu obydwu naszych postaci, tyl-
ko w „osobowości podwójnej” może ono znaleźć spełnienie, podczas 
gdy w każdej innej, życiowej sytuacji nic bardziej nie wyprowadza nas 
z równowagi, jak naruszenie granic naszego indywidualnego jestestwa 
przez drugiego człowieka34.

Spinoza mówi o  stanie radości związanym z  miłością. Kartezjusz 
podkreśla z kolei naturalność i pożyteczność uczucia miłości, o czym 
można przekonać się na podstawie obserwacji ciała: 

Zauważam w miłości, gdy jest sama tylko, tzn. gdy nie towarzyszy jej 
żadna silna radość, pożądanie lub smutek, gdy puls bije równo, ale 
o wiele silniej i mocniej niż zwykle, gdy czuje się miłe ciepło w pier-
si, a trawienie pokarmów w żołądku odbywa się szybciej; toteż namięt-
ność ta jest pożyteczna dla zdrowia35.

W literaturze i sztuce modalność ta manifestuje się przez nakreśle-
nie obrazów harmonii, bezpieczeństwa, spokoju – ale jednak o dużej 
intensywności, bo w miłości – zdaniem Ortegi y Gasseta – znajduje-
my się „powyżej poziomu normalnej egzystencji”36.

Muzyczne fragmenty wyrażające tę modalność charakteryzują 
się stabilnością (tempa, dynamiki, rytmu) i regularnością fraz. Stwa-
rzają nastrój intymności przez kameralizację obsady, wycofanie dy-
namiczne, zazwyczaj wolne tempo, dynamikę pp, wykorzystanie 

33 Platon, Dialogi, Uczta, tłum. W. Witwicki, Tower Press, Gdańsk 2000, s. 50.
34  J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 17, 34.
35  R. Descartes, op. cit., s. 68.
36 J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 42.
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„miękkich”, przytłumionych barw instrumentalnych (smyczki con 
sordino, instrumenty dęte drewniane, harfa). W tych utworach lub 
fragmentach pojawiają się takie kompozytorskie określenia ekspre-
sywne, jak amoroso, misterioso, dolce, sensibile. Ponadto często poja-
wiają się symbole symbiotyczne37, realizowane między innymi przez 
dyspozycję środków wykonawczych (na przykład śpiew kochanków 
unisono lub w równoległych interwałach).

Jak wspomniano, w semantyce nienawiści sytuacja nie wydaje 
się tak złożona. Oprócz wspomnianego już aspektu kinestetycznego 
(oddzielenie, oderwanie, ruch „od”), nienawiść w sztuce jest ukazy-
wana przez specyficzną kategorię „ciężkości”, jak w wierszu Cypria-
na Norwida Tęcza:

A ludzie?… ludzi legenda jest inną; 
Tę – w ziemi laurów, za Werony bramą, 
Słyszałem – ówdzie stała się już gminną, 
Gdy indziej Szekspir swą rozniósł ją dramą, 
I każdy dzisiaj wie – ze słów poety, 
Kto Montekowie są, kto Kapulety… 
Zamków dwóch gruzy powyłamywanych 
Po obu stronach sterczały przede mną, 
 Jako jędz dwojga kły nieprzejednanych; 
 W powietrzu ciężko było – w górze ciemno38.

W muzyce owa kategoria „ciężkości” jest realizowana przez masyw-
ną instrumentację, wyeksponowanie instrumentów dętych blasza-
nych i perkusji oraz artykulację pesante.

37 Stefania Guerra Lisi i Gino Stefani w książce Prenatal Styles in the Arts and the 
Life (Style prenatalne w sztuce i w życiu) wyróżniają styl związany z symbiozą 
(nazywają go „melodycznym”), w muzyce według nich charakteryzujący się cią-
głym linearnym przepływem, legato, łukową formą melodii i kategorią amoro-
so. S. Guerra Lisi, G. Stefani, Prenatal Styles in The Arts and the Life, ISI, Rome– 
–Imatra 2006 (seria: „Acta Semiotica Fennica”, 24).

38 C. K. Norwid, Wiersze wybrane, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej, Uni-
wersytet Gdański, Polska.pl, NASK, www.miedzyzdroje.biz (dostęp: 23.01.2016 r.), 
s. 66–67.
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W narracji archetypicznej mitu Romea i Julii – u Szekspira – mi-
łość i  nienawiść współistnieją, a  w  ramach semantyki miłości dwie 
wspomniane modalności występują naprzemiennie, choć modalność 
czynić dominuje w aspekcie czasowym. Jak zaznaczono na wykresie 
graficznym (patrz tab. 2), każdorazowo modalność czynić doprowa-
dza do jakiegoś wydarzenia związanego z połączeniem kochanków, to 
jest do modalności miłości być (narodziny miłości, ślub, noc poślub-
na, a na końcu – zamiast stałego połączenia „w tym życiu” − wspól-
na śmierć). 

Oscylacja między miłością a  nienawiścią, jak również – w  ra-
mach semantyki miłości – między dwiema modalnościami, wpły-
wa na afektywność narracji. Algirdas J. Greimas i Jacques Fontanille 
w książce Semiotics of Passions39 (Semiotyka namiętności) podkreślają, 
że dla wydobycia emocji w dyskursie narracyjnym potrzebna jest pho-
ria – polaryzacja między euforią a dysforią. 

Polaryzacja jest inherentną cechą miłości, targanej między samot-
nością a  połączeniem, tęsknotą a  spełnieniem, przyciąganiem i  od-
pychaniem, realizacją a przeszkodą, szczęściem i cierpieniem. Erich 
Fromm nazwał miłość między kobietą a  mężczyzną „spolaryzowa-
nym zespoleniem”40. 

Mówi się nawet, że miłość to zjawisko paradoksalne; Luhmann 
nazwał ją „najzwyczajniejszym nieprawdopodobieństwem”41; niektó-
re koncepcje traktują to uczucie jako chorobę42. 

Do tej ostatniej koncepcji – miłości jako choroby – Szekspir 
nawiązywał jako do pewnego rodzaju metafory, figury językowej; 
we Śnie nocy letniej wspomina się o tym, że „miłość z obłędem ma 

39 A. J. Greimas, J. Fontanille, The Semiotics of Passions. From States of Affairs to 
States of Feelings, University of Minnnesota Press, Minneapolis–London 1993.

40 E. Fromm, op. cit., s. 44.
41 N. Luhmann, op. cit., s. 8.
42 Piotr Nowak wyjaśnia koncepcję Patricka Süskinda z książki Über Liebe und 

Tod: „[…] miłość to czasowe (bo nic nie trwa wiecznie) rozstanie z inteligencją, 
to rodzaj autyzmu i społecznej arogancji. Miłość to choroba, miłość to śmierć”. 
„Odra”, www.odra.net.pl. Zazwyczaj utożsamianie miłości z chorobą to meta-
fora, jednak zdarzały się koncepcje dopatrujące się u podstaw miłości patologii 
fizycznej lub psychicznej. Por. G. Danville, L’Amour. Est-il un êtat pathologique ?, 
„Revue philosophique” 1895, no 18, s. 261–283.
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wspólne podłoże”43. W omawianym dramacie Romeo mówi (akt I, 
scena 2):

44

…bound more than a madman is… Wpadłem w gorszy stan niż szalonego…44

Polaryzacje miłości zostały literacko ujęte w monologu Romea 
(akt I, scena 1), określającym miłość przez oksymorony:

45

O brawling love, O loving hate, 
O any thing of nothing first created: 
O heavy lightness, serious vanity, 
Mis-shapen Chaos of well-seeming forms, 
Feather of lead, bright smoke, cold fire, sick health, 
Still-waking sleep that is not what it is. 
This love feel I, that feel no love in this. 

Szorstka miłości! Nienawiści tkliwa! 
Coś narodzone z niczego! Pieszczoto 
Odpychająca! Poważna pustoto! 
Szpetny chaosie wdzięków! Ciężki puchu! 
Jasna mgło! Zimny żarze! Martwy ruchu! 
Śnie bez snu! Taką to w sobie zawiłość,  
Taką niełączność łączy moja miłość45.

Szekspir częściowo korzystał z  koncepcji i  konwencji tak zwanej 
miłości dworskiej, subtelnej (fin’amor), a częściowo się jej przeciw-
stawiał – o  czym była mowa przy analizie dwóch izotopii drama-
tu. Formuły przejęte z tej konwencji (typowe dla romantyzmu epo-
ki elżbietańskiej) są obecne przede wszystkim na początku sztuki, 
w szczególności w scenach sprzed spotkania Romea i Julii – w czu-
łostkowej, sentymentalnej, marzycielskiej, łzawej postawie i retory-
ce Romea. Obecne w tradycji trubadurów mistycyzmy, pozostające 
w nurcie tak zwanej religii miłości, przeniknęły do pierwszego dia-
logu Romea i Julii (przedstawionego w formie sonetu):

If I profane with my unworthiest hand, 
This holy shrine, the gentle sin is this, 
My lips two blushing Pilgrims ready stand, 
To smooth the rough touch with a gentle kiss

Jeżeli profanuję nazbyt szorstką dłonią 
Świątynię twojej dłoni, grzech to jest olbrzymi: 
Zgładzi go czule para warg, które się płonią 
Z poczucia winy, jak dwaj nieśmiali pielgrzymi

Liryczny duet kochanków o świcie z aktu drugiego nawiązuje do for-
my alby – porannej pieśni rozstania. Jerzy S. Sito we wstępie do wy-
dania Romea i Julii z 1975 roku pisze z jednej strony o zakorzenieniu 

43 Akt V, scena 1, tłum. K. I. Gałczyński.
44 Tłum. J. Paszkowski.
45 Tłum. J. Paszkowski.
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dramatu w średniowiecznej tradycji poezji miłosnej, a z drugiej – o jej 
przełamywaniu i nowatorstwie, dochodzących do głosu coraz inten-
sywniej wraz z rozwojem narracji. Autor konkluduje: 

Akcentuję tak mocno rodowód liryki miłosnej Romea i Julii, gdyż spra-
wa ta ma decydujące znaczenie dla zrozumienia […] samej sztuki […]. 
Od tego, czy należycie potrafimy ocenić jej konwencję wyjściową, za-
leży w dużej mierze zdolność przebicia się głębiej, tam, gdzie pod war-
stwą słowa kipi płonąca lawa, istotna treść tej tragedii. Szekspir stop-
niuje tę wędrówkę w głąb ziemi: od pustej deklamacji przechodzi do 
sedna uczuć, nasycając coraz to bardziej wystygłe ramy wiersza treścią 
żarliwą i nową46. 

Retoryka kochanków staje się coraz bardziej szczera, gwałtowna, 
odarta z konwencji (na przykład wypowiedź Julii z  trzeciego aktu, 
związana z utratą – po tym, jak dowiedziała się o wygnaniu Romea – 
nie mieści już szablonowości ani żadnych zafałszowań)47. 

W  przedstawionym przez Szekspira wizerunku uczucia prze-
trwało jednak coś ze średniowiecznego poglądu, że miłość jest 
wyższa ponad wszelkie ludzkie prawa, że może pokonać rozmaite 
przeszkody. „Miłość romantyczna” zostaje uszlachetniona dzięki 
trudnościom czającym się na każdym kroku – jak czytamy we Śnie 
nocy letniej: 

Ach, biedne serce! gdyż o ilem słyszał 
Lub czytał kiedy w powiastkach lub dziejach, 
Nigdy pogodnie prawdziwej miłości 
Strumień nie płynął, lecz raz krwi różnica […] 
To struły związek źle dobrane lata […] 
To znów w wyborze chybiła rodzina. […] 
A jeśli związek miłość skojarzyła, 
Wnet go obległy wojna, śmierć, choroba 
I było szczęście jako dźwięk chwilowe, 
Jako cień przelotne, jak sen krótkotrwałe…48

46 Cyt. za: J. Komorowski, op. cit., s. 87.
47 Por. H. Zbierski, op. cit., s. 235.
48 Sen nocy letniej, akt I, scena 1, tłum. S. Koźmian.
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Nierozerwalność motywów miłości i  śmierci, obecna również 
w Szekspirowskich sonetach, została ukazana już na początku Ro-
mea i  Julii, niczym memento Et in Arcadia ego49. Denis de Rouge-
mont w abstrakcyjnym schemacie filozoficznym wśród czterech ro-
dzajów miłości wyróżnia taką, która nie pozwala żyć dalej po śmierci 
ukochanego, która myli „ja” ze swoim obiektem, w której wszech-
świat ogranicza się tylko do dwojga. W tym typie miłości – nazy-
wanej przed autora „emocją lub erosem” i oznaczonej kolorem „kier” – 
typowa dewiacja to „śmierć z  miłości”, „skłonność do śmierci we 
dwoje”50. Pragnienie śmierci po utracie ukochanego mogą tłuma-
czyć również słowa Ortegi y Gasseta: „Kochać coś to zabiegać, by ist-
niało, nie przyjmować do wiadomości, na ile to możliwe, że wszech-
świat mógłby trwać bez naszego obiektu”51. Młodość bohaterów 
Romea i Julii, nagłość, intensywność i świeżość uczucia – wszystko 
to sprawiło, że nie zawahali się przed śmiercią. 

Miłość przedstawiana przez Szekspira zazwyczaj jest nagła. Na 
przykład we Śnie nocy letniej mamy analogiczny zwrot uczuć, jak 
u Romea z Rozaliny na Julię:

52

Content with Hermia? No. I do repent 
The tedious minutes I with her have spent. 
Not Hermia, but Helena I love.

Ja mam się cieszyć z Hermii? O, żałuję 
Każdej minuty, jaką z nią spędziłem. 
Nie Hermię, lecz Helenę tylko kocham53.

Ta miłość u Szekspira jest też zazwyczaj nieograniczona, o ogrom-
nej sile – metaforę „rozmiarów” miłości odnajdujemy w dialogu ko-
chanków w Antoniuszu i Kleopatrze:

53

49 Memento wykorzystane przez Nicolasa Poussina jako tytuł obrazu z 1638 roku, 
przedstawiającego pasterzy w raju stojących przed grobem z wyrytym napisem 
Et in Arcadia ego; interpretowane między innymi jako mowa śmierci, obecnej 
i nieuchronnej również w Raju.

50 Por. D. de Rougemont, Istota miłości, w: idem, Mity o miłości, tłum. M. Żurowska, 
Czytelnik, Warszawa 2002, s. 193–205.

51 J. Ortega y Gasset, op. cit., s. 18.
52 Cyt. za: J. Kott, op. cit., s. 217.
53 Cyt. za: ibidem, s. 172.
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− I’ll set a bourn how far to be belov’d. 
− Then must thous needs find out new 
heaven, new earth.

− Ja ci zakreślę granice milości. 
− Stwórz dla niej nowe niebiosa 
i nową ziemię54.

Szekspirowskie „odkupienie w miłości”54 – według określenia Jame-
sa B. Leishmana – stanowi remedium na zło.

54 „[…] compensation in love”. J. B. Leishman, Themes and Variations in Shake-
speare’s Sonnets, Oxford 1968. Por. K. Podrygajło, Sonety Szekspira i ich trwanie 
w muzyce Pawła Mykietyna, „Res Facta Nova” 2010, nr 11 (20).



rozdział 3
Konkretyzacje medialne mitu Romea i Julii

W teatrze. Dramat Szekspira:  
recepcja i adaptacje sceniczne

Prapremiera Romea i Julii odbyła się w Londynie, najprawdopodob-
niej w 1595 roku w tak zwanym Teatrze1 lub w „Kurtynie”2, w wy-
konaniu zespołu Sług Lorda Szambelana. Pierwszym Romeem mógł 
być kierujący zespołem Richarde Burbage. Zgodnie z ówczesną prak-
tyką role kobiece przypadały mężczyznom (do lat 60. XVII wieku). 
Jak pisze Komorowski, „dla elżbietańskich widzów, a potem i czy-
telników, Romeo i Julia okazała się sztuką wielce kontrowersyjną”3. 
Ze śladów recepcji sztuki wśród współczesnych Szekspirowi wyni-
ka, że – z jednej strony – cieszyła się ona powodzeniem, z drugiej – 
została potępiona przez część odbiorców zgorszonych jej obyczajo-
wą i  erotyczną śmiałością. Złośliwi satyrycy epoki zaliczali Romea 
i  Julię w poczet lektur „biblioteki podręcznej domu publicznego”4. 
Tragedia bywała parodiowana bądź czyniono ją przedmiotem aluzji 
jako symbol obsceniczności (na przykład w anonimowym dramacie 
z Cambridge Powrót z Parnasu z przełomu wieków, w komedii To-
masza Middletona z 1608 czy w komedii spółki Beaumont i Fletcher 
z 1613 roku).

1 Pierwszy odrębny budynek publicznego teatru w Londynie, wzniesiony przez 
przedsiębiorcę Jamesa Burbage’a w 1576 roku. Por. J. Komorowski, „Romeo i Ju-
lia” Williama Shakespeare’a, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 
1990, s. 7.

2 Teatr powstały w latach 80. XVI wieku w Londynie. Por. ibidem, s. 7.
3 Ibidem, s. 21.
4 Por. H. Zbierski, Droga do Werony. Studium historycznoliterackie „Romeo i Ju-

lia” Szekspira, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1966, s. 127.
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Po premierze Romeo i  Julia była rozpowszechniana w  spekta-
klach wędrownych zespołów, tak zwanych angielskich komediantów, 
w całej Europie. Potem nastąpiła pewna przerwa w wystawieniach 
sztuki, związana z uwarunkowaniami politycznymi. Po wznowieniu 
przedstawień w latach 60. XVII wieku w publicznych teatrach lon-
dyńskich sztukom Williama Szekspira zarzucano archaiczność języ-
ka, zbyt nieregularną budowę oraz „brak poetyckiej sprawiedliwo-
ści”, skoro nieszczęścia spadają zarówno na złych, jak i na dobrych 
bohaterów5. Ze względu na taki odbiór tragedii w  rozlicznych te-
atralnych adaptacjach „przysposobiano” ją do gustów publiczności. 
Jedną ze słynniejszych adaptacji jest sentymentalno-melodrama-
tyczna realizacja Davida Garricka (najsłynniejszego aktora swojej 
epoki) z 1748 roku. Została w niej między innymi dopisana scena 
przedśmiertnego pożegnania kochanków w  grobowcu (podobnie 
jak w wersji Bandella), został wprowadzony chór i widowiskowa in-
scenizacja pogrzebu Julii. Właśnie w takiej wersji sztuka Szekspira 
gościła w  londyńskich teatrach aż do lat 40. XIX wieku. W Niem-
czech znacząca była przeróbka autorstwa Christiana Felixa Weisse’a 
z 1768 roku, w której dzieło Szekspira zostało pozbawione „rzeczy 
trywialnych, przesadnych i zbędnych dla akcji”6, jak miał wyrazić się 
Weisse. Postaci komiczne zostały wyeliminowane (Nianię zastąpi-
ła poważna i uczciwa powiernica Julii – Laura), podobnie jak postać 
ojca Laurentego – aby nie ukazywać zakonnika w sytuacji moralnie 
niejednoznacznej. Całą sferę komizmu pominięto również w reali-
zacji tragedii w kierowanym przez Johanna Wolfganga Goethego te-
atrze w Weimarze. Goethe pisał w rozprawie Bez końca o Szekspirze:

[Szekspir] rozładowuje tragiczną treść niemal zupełnie, wprowadza-
jąc dwie komiczne figury, Merkucja i Piastunki. […] Jeśli przyjrzymy 
się dokładnie ekonomii sztuki, stwierdzimy, że obie te figury i epizody 
z nimi związane stanowią tylko farsowe intermezzo, które przy naszym 
logicznym, lubiącym harmonię sposobie myślenia musi być dla nas na 
scenie nieznośne7.

5 Por. J. Komorowski, op. cit., s. 56.
6 Por. ibidem, s. 58.
7 J. W. Goethe, Bez końca o Szekspirze (1813–1816), cyt. za: ibidem, s. 59.
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Podobnie ukierunkowanym adaptacjom Romeo i Julia była pod-
dawana w XVIII-wiecznej Francji.

Romantyzm przyniósł przełom w  recepcji dzieł Szekspira, 
w  których dostrzeżono geniusz i  niedościgniony wzór. Do reali-
zacji teatralnych Romea i  Julii przywrócono to, co szekspirowskie, 
a co w oświeceniowych przeróbkach było eliminowane. Mit znalazł 
podatny grunt w  duszach romantyków (jak między innymi Geor-
ge Gordon Byron, Heinrich Heine, Cyprian Norwid), którzy odwie-
dzali Weronę z  upodobaniem. „Pielgrzymowanie” do rzekomego 
grobowca Julii i  domniemanego domu Capulettich z  osławionym 
balkonem były znakiem ekspansji mitu, już w  oderwaniu od tek-
stu Szekspira. Mityczny balkon to świetny przykład tej ekspansji – 
jak dowodzi Terence McCarthy – w tekście Szekspira nie może być 
mowy o takiej scenie, „ponieważ nie ma tam balkonu”. Szekspir pi-
sze o „oknie”, a realizacja teatralna w teatrze elżbietańskim musiała 
pokazywać Julię na górnej scenie, która może przypominać balkon. 
Badacz stwierdza: „[…] słowo balkon nie pojawia się w tekście ani 
razu z powodów oczywistych: nie było odnotowane jeszcze w języ-
ku angielskim za życia Szekspira. I chociaż balkon Julii silnie zako-
twiczył się w zbiorowej wyobraźni, Szekspir nie ma z tym nic wspól-
nego”8. 

Mimo tego, że Szekspir stał się wśród niektórych romantyków 
obiektem „kultu”, postulowane przez nich przywrócenie oryginalne-
go Szekspirowskiego tekstu dramatu do teatrów i rezygnacja z prze-
róbek przebiegały stopniowo i nie bez oporów. W tym czasie, gdy na 
scenach sztuka odzyskiwała swoją wartość, wśród wielu interpretato-
rów szerzyło się moralizatorswo. Henryk Zbierski pisze: „[…] właśnie 

8 „There is no »balcony scene« in Romeo and Juliet because there is no balcony. 
»Above« in an Elizabethan theatre refers to the upper stage, which, it is true, resem-
bled what we might call a balcony today, but Shakespeare referred to it as a window. 
The word balcony is one that he never uses, and understandably so: it was not re-
corded in the English language during his lifetime. And so although Juliet’s balcony 
is firmly anchored in the popular imagination, Shakespeare has nothing to do with 
it”. T. McCarthy, Art and Artifice in Shakespeare’s “Romeo and Juliet”, „Le Paon 
d’Hera” 2007, no 3: Roméo et Juliette, éd. L. Diagon-Jacquin, Les éditions du 
Murmure, s. 13.
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w pseudonaukowej atmosferze XIX wieku zrodziło się zdecydowane 
potępienie moralne kochanków z Werony, jako zarazem najłatwiejszy 
sposób wykazania »winy tragicznej«”9. Na przykład znany niemiec-
ki szekspirolog Hermann Ulrici w 1847 roku tłumaczył „tragiczność” 
dzieła przez pryzmat winy obojga bohaterów sztuki, rozumianej  
w kategoriach moralnych: 

Kochankowie łamią nie tylko zasady obyczaju i  tradycji, lecz niszczą 
również więzy i  naruszają prawo stosunków rodzinnych, gdy samo-
wolnie, wbrew wiedzy i woli rodziców, zawierają swój związek, gwał-
cąc w ten sposób potęgę obyczaju, który zewnętrznie i wewnętrznie ma 
prawo bytu na równi z ich miłością. […] To egoistyczny pęd do zmy-
słowej rozkoszy, do osobistego zadowolenia10.

Pruderyjność epoki wiktoriańskiej nakazywała traktować Julię 
w sposób idealistyczny; jak pisze Henryk Zbierski, „starano się […], 
by romantyczna heroina […] była wolna od wszelkich erotycznych 
myśli, aby była […] »idealna« i pozbawiona seksu…”11. Taki sposób 
myślenia miał szerokie oddziaływanie. Henryk Sienkiewicz, referu-
jąc w listach z podróży do Ameryki występy Heleny Modrzejewskiej, 
ujawnił podobne postrzeganie bohaterki: 

Dzienniki tutejsze, należy im oddać tę sprawiedliwość, oceniły nader 
trafnie różnice w grze dwóch artystek i przyznały otwarcie, że ich po-
glądy na Juliettę, oparte na grze panny Neilson, były błędne. Powszech-
ny głos teraz, że Julietta panny Neilson to pełna kokieterii i zmysłowo-
ści dziewczyna, której brak wszelkiej poezji; Julietta polskiej artystki to 
przeczysta dziewica, taka właśnie, jaką chciał mieć Szekspir12. 

9 H. Zbierski, op. cit., s. 56.
10 H. Ulrici, Shakespeare’s Dramatische Kunst, Leipzig 1874, cyt. za: ibidem. Autor 

obwinia zresztą nie tylko Romea i Julię, ale i kolejnych bohaterów: Julia musiała 
ulegać złym wpływom stręczącej niani, Parys umiera z powodu swej tępej i bez-
uczuciowej koncepcji miłości i tak dalej. 

11  H. Zbierski, op. cit., s. 128.
12  H. Sienkiewicz, cyt. za: H. Zbierski, op. cit., s. 261–262.
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Takie interpretacje pomijają charakterystykę bohaterki wynika-
jącą z monologu Gallop apace13 (Pędźcie, rumaki).

Spośród niezliczonych inscenizacji teatralnych Romea i Julii od 
XIX wieku warto wymienić te najbardziej znaczące lub takie, które 
wniosły jakieś istotne novum:

− początek XIX wieku, Kolonia, reż. Joseph Spiegel – po raz 
pierwszy w teatrze lalkowym,

− 1827, Paryż, Théatre Odéon, spektakl z Charlesem Kemblem 
i Harriet Smithson14,

− 1855, Londyn, w roli Romea amerykańska aktorka Charlot-
te Suchman,

− 1882, Londyn, w roli Julii Ellen Terry, w roli Romea, zarazem 
reż., Henry Irving, 

− 1907, Berlin, Alexander Moissi jako Romeo, reż. Max Rein-
hardt – zastosowanie sceny obrotowej,

− 1918, parodia sztuki w teatrze marionetek, reż. Gordon Craig,
− 1924, Londyn, w roli Romea John Gielgud,
− 1937, Paryż, reż. Georges Pitoëff – całość rozegrana w jednej 

wielofunkcyjnej przestrzeni (zainspirowana malarstwem włoskich 
prymitywistów stała dekoracja ukazywała równocześnie – symulta-
nicznie – wszystkie miejsca akcji),

− 1937, Szanghaj – środki wyrazu tradycyjnego teatru chińskiego,
− 1940, Nowy Jork, Laurence Olivier jako Romeo, Vivien Leigh 

jako Julia,

13 Akt III, scena 2: „Pędźcie, rumaki o kopytach z ognia, Ku zachodowi, gdzie sy-
pialnia Feba! / […] Gęsta kurtyna mroku niech osłoni / Scenę miłości, gadatli-
wym widzom / Zaćmi wzrok, aby nikt nie spostrzegł, kiedy / W moich ramio-
nach znajdzie się Romeo! / Kochankom w ich miłosnych rytuałach / Przyświeca 
nagi blask ich własnych ciał; / A zresztą, miłość jest ślepa, więc w nocy / Ma naj-
właściwszą scenerię. / Przybywaj, Nocy, szacowna matrono, odziana / W po-
ważną czerń, i  naucz mnie, jak przegrać / Grę, w  której stawką jest nasze 
dziewictwo – / Przegrać i wygrać zarazem. Płonący / W policzkach pożar nie-
posłusznej krwi / Osłoń swym czarnym płaszczem – niech niewprawna / Mi-
łość ośmiela się z wolna, aż wszystko, / Co czyni, zda się jej proste i skromne 
[…]” (tłum. S. Barańczak).

14 To przedstawienie widział Hector Berlioz.



174 CZĘŚĆ I I .  MIT ROMEA I   JULII  W KULTURZE

− 1946, Praga, reż. Emil František Burian – historia Romea i Ju-
lii ukazana jako sen więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego,

− 1947, Stratford, inscenizacja Petera Brooke’a – śmiałe skróty 
w tekście,

− 1960, Londyn, reż. Franco Zefirelli – autentyczna włoska sce-
neria, wyeksponowanie wątków komediowych.

Sztuka jest obecna w repertuarach teatrów na całym świecie. Sta-
nowi nieodłączny element festiwali szekspirowskich, które w ostatnich 
dekadach są organizowane w wielu państwach niemal wszystkich kon-
tynentów (w Polsce w Gdańsku od 1993 roku, czyli od powstania tam 
Festiwalu Szekspirowskiego, wiele zespołów gościło już z inscenizacją 
Romea i Julii). 

W literaturze

Literackie echa tragedii Szekspira najwcześniej pojawiły się w An-
glii. Najsłynniejszym spośród dzieł inspirowanych tym dramatem 
była sztuka Thomasa Otwaya z 1679 roku pod tytułem Dzieje i upa-
dek Caiusa Mariusa, która przenosiła wątek do starożytnego Rzymu. 
Jak uważa Komorowski, „w pierwszej połowie XIX wieku znajomość 
Romea i  Julii wywarła znaczący wpływ na lirykę […], choć rzecz 
polegała raczej na ogólnej wizji i  atmosferze poetyckiej niż na ła-
twych do uchwycenia zapożyczeniach”15. Mit Romea i Julii w litera-
turze ukazywał się w rozmaitych twórczych interpretacjach. W 1873 
roku został przeniesiony w scenerię szwajcarskiej wsi w noweli Ro-
meo i Julia na wsi Gottfrieda Kellera, w 1946 wariacja na temat fabu-
ły ukazała się w dramacie Jeana Anouilha Romeo i Jeanette (Romeo 
zaręczony z dobrą, łagodną Julią zakochuje się gwałtownie w jej zde-
prawowanej, namiętnej siostrze Jeanette), a  w  realia współczesno-
ści i kontekstów społeczno-politycznych został przeniesiony w 1946 
roku w dramacie Maxa Frischa Chiński mur oraz w 1956 roku w ko-
medii Petera Ustinova Romanoff i Julia. 

Ponadto popularne są literackie odniesienia i aluzje do Romea 
i  Julii. Często te nawiązania dotyczą fragmentu, zazwyczaj słynnej 

15 J. Komorowski, op. cit., s. 69.
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„sceny balkonowej”16, jak na przykład w Przygodach Hucka (1885) 
Marka Twaina (gdzie została sparodiowana) czy w Cyrano de Ber-
gerac (1897) Edmonda Rostanda (gdzie posłużyła do zbudowania 
kulminacji). W  powieści Aldousa Huxleya Nowy wspaniały świat 
(1932) lektura dzieł Szekspira, w szczególności Romea i Julii, zosta-
ła przedstawiona jako jeden ze sposobów ocalenia własnego czło-
wieczeństwa w społeczeństwie kierowanym bezwzględnymi mecha-
nizmami.

W Polsce tragedia zarezonowała głównie w twórczości Juliusza Sło-
wackiego (na przykład W  Szwajcarii, Beniowski), Cypriana Norwida 
(W Weronie, Tęcza), Marii Konopnickiej (W Weronie) oraz Czesława 
Miłosza (Pożegnanie z tomu Ocalenie). Ciekawą interpretację mitu Ro-
mea i Julii zaprezentował Jarosław Iwaszkiewicz w dramacie Kochanko-
wie z Werony (1928): uwypuklił waśń rodową, która uniemożliwia tutaj 
miłość. Ukazał kochanków miotających się między gwałtownymi uczu-
ciami nienawiści i miłości, a w scenie finałowej zabijających się nawza-
jem. Echa Romea i Julii są obecne w polskiej poezji XX wieku (chociaż-
by u Haliny Poświatowskiej, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory 
czy Anny Piwkowskiej).

W filmie

Pierwsza ekranizacja Romea i  Julii pochodzi z 1908 roku – niemy 
film angielskiego reżysera Jamesa Stuarta Blacktona. Od tamtej pory 
powstało ponad dwadzieścia filmów opierających się na tym drama-

16 Można zauważyć, że gdy twórcy decydują się wybrać do swoich realizacji jedynie 
fragment dzieła Szekspira, najczęściej jest to „scena balkonowa”, to znaczy duet ko-
chanków o świcie (akt II, scena 2). Inscenizacja Romea i Julii w krakowskim Teatrze 
Stu (2008), w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, została w całości osnuta wokół owego 
dialogu sceny balkonowej, który pojawia się wielokrotnie między różnymi parami, 
na różnym etapie życia. Nota bene interesującym aspektem tej realizacji jest interpre-
tacja mitu przez pryzmat współczesnego – kochającego – człowieka. Bohaterowie 
zostali przeniesieni do „tu i teraz”. Równocześnie mit zostaje tutaj zdemaskowany 
jako ukazujący wprawdzie miłość „dozgonną”, ale wciąż w pierwszej fazie zakocha-
nia. Reżyserka przez tę sztukę zadaje pytania: co by się stało z Romeem i Julią, gdyby 
wtedy nie umarli? Co zrobiliby ze swoją miłością?
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cie Szekspira. Do najbardziej znaczących należą realizacje George’a 
Cukora z  1936, Renato Castellaniego z  1954, Franca Zefirellego 
z 1968 oraz Baza Luhrmanna z 1996 roku. Wersja Cukora była nie-
zwykle wystawną (jak na ówczesne czasy) produkcją hollywoodz-
ką, z wyjątkowo dopracowaną studyjną scenografią imitującą pałace, 
place i uliczki włoskiego renesansu. Film Castellaniego daje zdecy-
dowanie większe wrażenie autentyczności, gdyż zdjęcia wykonano 
w scenerii zabytkowych miasteczek północnowłoskich, bez sztucz-
nych, malowanych dekoracji. Ekranizacja Zefirellego również po-
zostawała zgodna z  duchem epoki (Oscar między innymi za naj-
lepsze kostiumy), choć poczyniono tu duże skróty w oryginalnym 
tekście Szekspira. W związku z  tym akcent przesunął się nieco na 
obraz i  dźwięk (muzyka Nino Roty), które dopowiadają pominię-
te fragmenty. Zefirelli jako pierwszy zdecydował się na dobór akto-
rów (debiutantów!) zbliżonych wiekiem do bohaterów, dzięki czemu 
film zyskał na autentyczności, naturalności i świeżości. Film Luhr-
manna o tytule Romeo + Juliet to „postmodernistyczna, eklektycz-
na”17 narracja, która przenosi historię w  kontekst współczesności. 
Kochankowie pochodzą z dwóch zwaśnionych gangów Florydy, któ-
rych subkultury są ukazane z pełnym realizmem. Obraz jednak – jak 
twierdzi Yves Valentin – nie stroni od estetyki kiczu zarówno w od-
malowaniu nienawiści, jak i miłości18. Dobór zróżnicowanej muzyki 
popularnej i gwiazdorska obsada (między innymi Leonardo DiCa-
prio) przyczyniły się do sukcesu komercyjnego produkcji. Historia 
Romea i Julii w tej uwspółcześnionej i odmienionej wersji – wciąż 
jednak zachowująca oryginalny tekst Szekspira – dotarła do milio-
nów, w szczególności młodych widzów. Ostatnia adaptacja filmowa 
z 2013 roku w reżyserii Carlo Carlei (z muzyką polskiego kompo-
zytora Abla Korzeniowskiego) była zapowiadana jako wersja wier-
na dramatowi Szekspira. Istotnie film przenosi w czasy renesanso-
wej Werony, z udziałem młodziutkich aktorów w rolach tytułowych, 

17 A.-M. Constantini-Cornede, William Shakespeare’s « Romeo + Juliet » (1996) 
de Baz Luhrmann comme film de genre : du film teen à la musique des mots, „Le 
Paon d’Héra” 2007, no 3: Roméo et Juliette, éd. L. le Diagon-Jacquin, s. 211.

18 Por. Y. Valentin, Introduction à « Romeo + Juliet » de Luhrmann, „Le Paon d’Hé-
ra” 2007, no 3: Roméo et Juliette, éd. L. le Diagon-Jacquin, s. 203–210.
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jednak sposób wykorzystania oryginalnego tekstu przez scenarzy-
stę Juliana Fellowesa wzbudził kontrowersje wśród szekspirologów19. 

Historia Romea i  Julii pojawiła się również w  filmach animo-
wanych (po raz pierwszy w 1919 roku). Ciekawą interpretację mitu 
przedstawił bułgarski reżyser Donio Doniev w filmie animowanym 
Nazywaliśmy ich Monteki i Kapuleti z 1982 roku, odwracając fabu-
larny schemat. Tutaj Romeo i Julia, choć są zakochani, nie chcą się 
pobrać, rodzice namawiają ich natomiast do ślubu, żeby zakończyć 
rodowe waśnie. W 2011 roku powstała bajka w technice 3D pod ty-
tułem Gnomeo i Julia w reżyserii Kelly’ego Asbury’ego (z muzyką El-
tona Johna), przenosząca historię Romea i Julii w świat ogrodowych 
krasnali. 

W sztukach plastycznych

Dramat Szekspira inspirował również powstanie szeregu dzieł pla-
stycznych na temat Romea i  Julii. Wiktor Gomulicki w 1901 roku 
pisał: 

Istnieje różnica zasadnicza pomiędzy malarskim odtworzeniem kre-
acyj Szekspira a  jakiegokolwiek innego poety. Kto treści do obrazów 
szuka u Heinego, Wiktora Hugo, nawet u Byrona, tego obrazy nie są ni-
czym więcej niż ilustracjami do wierszy Heinego, Wiktora Hugo, Byro-
na. Kto tę treść bierze z Szekspira, ma ją tak świeżą i tak ogólnoludzką, 
jakby mu jej samo życie dostarczyło20. 

Autorami obrazów związanych z  tematem Romea i  Julii są mię-
dzy innymi: James Northcote (scena finałowa, 1789), Eugène Dela- 
croix (Rozstanie Romea i  Julii [akt III, scena 5], 1845, oraz Romeo 

19 Chodzi nie tylko o skróty w oryginalnym tekście, ale o przeinaczanie słów, co 
stanowi rodzaj stylizacji tekstu „na modłę Szekspira”. Por. C. Duffin, Romeo, Ro-
meo, what’s Jullian Fellowes done to you?, „The Telegraph” 2013, 01.09. (dostępne 
na: http://www.telegraph.co.uk).

20 Cyt. za: A. Ryszkiewicz, J. Dąbrowski, Szekspir w plastyce polskiej, Ossolineum, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1965, s. 5.
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i Julia przed grobem Kapuletów21, 1850), Ford Madox Brown (1870), 
Frank Dicksee (1884), Elwiro Andriolli (1886), Eustachy Wasilewski 
(1937), Janina Konarska (1955) i Salvadore Dali (1975). Auguste Ro-
din stworzył rzeźbę Romeo i Julia (1905).

W muzyce

Nie sądzisz, że to wspaniałe dzieło arcygeniusza  
jest świetną inspiracją dla muzyka?

Piotr Czajkowski

Mit Romea i  Julii w  muzyce znalazł rozległy rezonans. Jednak do 
muzyki przeniknął już w kształcie oddalonym od narracji Szekspi-
ra, nie są bowiem znane żadne muzyczne interpretacje sprzed 1776 
roku. W pierwszych muzycznych realizacjach kompozytorzy i libre-
ciści sięgali do przeróbek i  adaptacji tego dramatu (głównie Gar-
ricka i Weisse’a) o odcieniu sentymentalno-melodramatycznym, za-
zwyczaj pozbawionych Szekspirowskiego komizmu oraz wszelkich 
„rzeczy trywialnych, przesadnych i  zbędnych dla akcji”22, jak miał 
wyrazić się Weisse. 

Zgodnie z tendencjami epoki klasycznej kilka pierwszych zna-
nych muzycznych interpretacji mitu wprowadza szczęśliwe zakoń-
czenie. Taka sytuacja zachodzi w operze Johanna Gottfrieda Schwan-
bergera (1776) z pierwszym operowym librettem tematu autorstwa 
Giulia Roberta Sanseverino (1773), w  singspielu Georga Bendy 
(1776) oraz w  operze Daniela Steibelta (1793)23. W  trzech pierw-

21 Obraz ukazuje Charlesa Kembla i Harriet Smithson w kostiumach, w których 
wystąpili podczas spektaklu w 1827 roku w Paryżu. Eugène Delacroix widział 
to przedstawienie i bezpośrednio po nim wykonał szkic obrazu ukończonego 
ponad dwadzieścia lat później (Berlioz widział ten sam spektakl, podczas któ-
rego zakochał się w  aktorce i  który stał się inspiracją do napisania symfonii 
dramatycznej).

22 Por. J. Komorowski, op. cit., s. 58.
23 Również Prokofiew w pierwszej wersji baletu napisał szczęśliwe zakończenie, 

z którego ostatecznie zrezygnował.
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szych włoskich operach o  wzajemnych powiązaniach24 (Zingarelli 
1796, Vaccai 1825, Bellini 1830) oprócz dramatu Szekspira odzywają 
się zarówno źródła przedszekspirowskie25 (Luigi da Porto, Bandello), 
jak i poszekspirowskie (na przykład opracowanie dramatu Szekspi-
ra w  duchu francuskiego pseudoklasycyzmu Jean-François Ducisa 
z 1772 roku). Tak jak na początku teatralnych dziejów dramatu rola 
Julii zgodnie z ówczesną praktyką wykonawczą przypadała mężczy-
znom, tak u początków wątku w operze rola Romea przypadała ko-
bietom. Partia Romea w operze Zingarellego pierwotnie była prze-
znaczona dla kastrata, ale w  latach 20. XIX wieku wykonywały ją 
primadonny, w  dziele Vaccaia i  Belliniego napisano zaś tę rolę od 
razu na głos kobiecy.

Jak wiadomo, romantyzm przyniósł przełom w recepcji Szek-
spira, który stał się teraz obiektem kultu. Świadczy o  tym między 
innymi fascynacja kompozytorów romantycznych jego postacią 
i  twórczością, najdobitniej wyrażana przez Hectora Berlioza czy 
Paula d’Ivry, który podróżował do Werony i Anglii, żeby lepiej zro-
zumieć kontekst Romea i Julii26. Obaj kompozytorzy ze względu na 
Szekspira zaczęli uczyć się angielskiego. Berlioz pisał w  Pamiętni-
kach, że Szekspir „poraził go jak grom” podczas spektakli Romea 
i Julii oraz Hamleta w 1827 roku. Trzeba jednak dodać, że ta insceni-
zacja, którą widział Berlioz, była oparta na adaptacji Garricka. Kom-
pozytorzy romantyczni odkrywali zatem Szekspira, ale często za po-
średnictwem innych przekazów – mit elżbietańskiego twórcy, tak 
jak mit Romea i  Julii, żył już własnym życiem. Dopiero Czajkow-
ski sięgnął do tych dzieł wprost, co doprowadziło go do konstatacji, 

24 Felice Romani, autor libretta zarówno do opery Vaccaia, jak i Belliniego, czę-
ściowo opierał się na libretcie Giuseppe Marii Foppy do opery Zingarellego. 
Bellini był uczniem tego ostatniego. W realizacjach opery Belliniego często po-
jawia się jedna scena z opery Vaccaia.

25 Teksty da Porto i Bandella mogły być znane właśnie we Włoszech i prawdopo-
dobnie częściowo zarezonowały w operze Zingarellego, a za jej pośrednictwem 
również u Vaccaia i Belliniego. Opera Zandonaia z 1922 roku jako jedyna opie-
ra się wyłącznie na tych źródłach przedszekspirowskich.

26 Por. S. Dollinger, « Les Amants de Vérone » : le difficile combat du Marquis 
d’Ivry, „Le Paon d’Héra” 2007, no 3: Roméo et Juliette, éd. L. le Diagon-Jacquin, 
s. 99–110.
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że w  istniejących operach Vincenza Belliniego i  Charlesa Gouno-
da „Szekspir jest okrojony i zniekształcony do tego stopnia, że led-
wo można go rozpoznać”27. Sonia Dollinger twierdzi, że jedną z naj-
wierniejszych realizacji dramatu Szekspira w operze stworzył d’Ivry 
w mało znanym dziele Les Amants de Vérone28. 

W rozmaitych muzycznych interpretacjach XIX-wiecznych, dal-
szych lub bliższych Szekspirowi, raczej nie ma miejsca na szekspi-
rowską polaryzację romantyzmu i  antyromantyzmu. Jak twierdzi 
Monika Partyk, „wiek XIX odkrył przede wszystkim »potencjalny 
romantyzm« Szekspira”29. 

Dwudziestowieczne interpretacje przywracają wspomnianą 
polaryzację, w nowych idiomach muzycznych – u Sergiusza Proko-
fiewa i Leonarda Bernsteina jest miejsce na romantyzm i antyroman-
tyzm, na tragizm i komizm. Równocześnie w XX wieku obserwuje-
my stopniowe przemieszczanie się mitu w sferę muzyki popularnej, 
począwszy od musicalu Bernsteina. Właśnie West Side Story (1957) 
oraz musicale Wally’ego Harpera (1970), Gérarda Presgurvica 
(2001) i  Janusza Józefowicza/Janusza Stokłosy (2004) ukazują po-
datność tej narracji na uwspółcześnienia, ciesząc się niesłabnącą po-
pularnością wśród szerokiej publiczności. Wraz z przeniesieniem fa-
buły do medium filmu muzyka filmowa podejmująca ten wątek stała 
się również popularna (głównie do obrazów Zefirellego i Luhrman-
na). Ponadto do mitu nawiązuje wielu artystów muzyki popularnej, 
jak Radiohead, Dire Straits, The Supremes, Bruce Springsteen, Tay-
lor Swift, Tom Waits czy Lou Reed. 

Podczas gdy wspomniane musicale ukazują fabułę mitu dość 
adekwatnie (choć przeniesioną w  inne realia), muzyka „wysoka” 
stopniowo ucieka od przedstawiania historii Romea i Julii w sposób 
linearny. W  operach Borisa Blachera (1950), Bernadetty Matusz-

27 Cyt. za: M. Tchaikovsky, The Life and Letters of Peter Illich Tchaikovsky, Univer-
sity Press of the Pacific, Honolulu 2004, s. 304 („The existing operas of Bellini 
and Gounod do not frighten me. In both of them Shakespeare is mutilated and 
distorted until he is hardly recognizable”).

28 S. Dollinger, op. cit., s. 103. 
29 M. Partyk, Shakespeare, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red. E. Dziębowska, 

PWM, Kraków 2007.
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czak (1970) i Pascala Dusapina (1988) nawiązuje się do archety-
pu – w  pierwszych dwóch wykorzystano wybrane fragmenty dia-
logów Romea i  Julii, ta ostatnia nie ma już niemal nic wspólnego 
z fabułą Szekspira. Gérard Grisey w 1984 roku „wywołuje” imiona 
mitycznych kochanków (Romeo, Julia, Tristan) w Chants de l’amour, 
utworze w całości opartym na frazie „I love you”, podawanej w dwu-
dziestu dwóch różnych językach przez przetwarzane komputerowo 
głosy. Tutaj zatem duet dwojga kochanków został zwielokrotniony 
jak w obłędzie, co wydaje się symptomatyczne dla tego czasu – zarów-
no Matuszczak, jak i Dusapin multiplikują postaci głównych boha-
terów (u Matuszczak występuje trzech Romeów i pojawiają się trzy 
Julie, u Dusapina bohaterowie są zdublowani)30. 

Gros utworów inspirowanych mitem Romea i Julii to opery, a za-
tem gatunek najbardziej naturalnie przystosowany do transpozycji 
dramatu w sferę muzyki. Jak zauważa Monika Partyk, Romeo i Julia 
spośród dramatów Szekspira „najlepiej spełnia kryteria »operowo-
ści«; oferuje temat miłości nieszczęśliwej (stereotyp opery), dwie do-
skonałe role liryczne i metaforyczny tekst”31. Mimo tej statystycznej 
przewagi oper, repertuar podejmowanych gatunków jest tutaj sze-
roki, są to między innymi: poemat symfoniczny (Czajkowski), su-
ita orkiestrowa (Kabalewski), symfonia dramatyczna (Berlioz), balet 
(Prokofiew), singspiel (Benda), musical (Bernstein i wyżej wymie-
nieni), a nawet oratorium kameralne (Blacher – oratorium z 1949, 
w 1950 roku przerobione na operę). Ponadto wolna część kwartetu 
op. 18 nr 1 Beethovena, Adagio affettuoso et appassionato, była inspi-
rowana sceną pogrzebową z Romea i Julii32. Dostrzegając rozmaitość 

30 W adaptacji Romea i Julii w krakowskim Teatrze Stu (2008) w reżyserii Dudy-
-Gracz również występuje kilka par tytułowych bohaterów.

31 M. Partyk, op. cit.
32 Według przekazu przyjaciela Beethovena, Karla Amendy, zapisanego przez Wil-

helma von Lenza (Beethoven: Eine Kunst-Studie, Hamburg, 1855–1860), Beetho-
ven miał go zapytać po zagraniu tej części, z czym ta muzyka mu się kojarzy. 
Amenda miał odpowiedzieć, że podczas słuchania nasuwał mu się obraz dwoj-
ga żegnających się kochanków, na co Beethoven: „Dobrze! Myślałem o scenie 
w grobowcu z Romea i Julii”. Na szkicach do tej części kompozytor miał wpisać 
w odpowiednich miejscach uwagi: „wchodzi do grobu”, „rozpacz”, „zabija się”, 
„ostatnie westchnienia”. Por. V. Micznik, Of Ways of Telling, Intertextuality, and 
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perspektyw wynikających z istniejących w kanonie tematu różnych 
gatunków muzycznych, w 2002 roku kanadyjski reżyser teatralny Ri-
chard Rose stworzył postmodernistyczną adaptację historii Romea 
i  Julii łączącą fragmenty opery Gounoda, poematu symfonicznego 
Czajkowskiego, baletu Prokofiewa i musicalu Bernsteina. 

Już choćby pobieżne przejrzenie tytułów kompozycji inspirowa-
nych mitem wskazuje na przesuwanie akcentów w stosunku do nar-
racji archetypicznej. Często to Julia jest uczyniona podstawowym 
podmiotem narracji, na co może wskazywać zmiana szyku w tytu-
łach Zingarellego, Vaccai, Torrianiego i Matuszczak. Dzieje się tak 
często jednak bez względu na tytuł; także u  Prokofiewa akcja jest 
przedstawiona z perspektywy Julii. 

Co znaczące, jak dotąd ostatnia znana interpretacja mitu w mu-
zyce (niepopularnej) pochodzi z 1988 roku (opera Dusapina). Można 
przypuszczać, że kompozytorzy współcześni stronią od zbyt okreś-
lonej semantyki i potencjalnej banalności tematu. A może uważają, 
że jest on już wyeksploatowany? Twórcy współczesnych oper – żeby 
powiedzieć tylko o tym gatunku – często eksplorują meandry psy-
chiki pojedynczego bohatera, wybierając dziś z repertuaru Szekspi-
rowskiego raczej postaci Hamleta, Ofelii czy Króla Leara.

Historical Evidence in Berlioz’s “Romeo et Juliette”, „19th-Century Music” 2000, 
Vol. 24, No. 1, s. 21–61.



część iii
Narracje mitu Romea i Julii w muzyce. 

Interpretacje

Może wydać się to dziwne, ale obcowanie z Szekspirem,
którego uważam za największego artystę,  

jaki kiedykolwiek żył na świecie,
dało mi np. wiele w zakresie zdolności operowania formą,

budowania dramaturgii dzieła muzycznego, umiejętności narracji,
konstruowania fabuły muzycznej (bo przecież w muzyce istnieje fabuła,

podobnie jak w powieści, scenariuszu czy dramacie teatralnym).
Myślę, że dało mi to więcej niż nauka formy muzycznej

w konserwatorium czy studiowanie podręczników na ten temat. 
Tadeusz Baird

Jeżeli w książkach czyta się tylko to,
co napisane, to całe czytanie na nic.

William Szekspir





Uwagi na temat stosowanej perspektywy  
narratologicznej

W  części tej czytelnik znajdzie dziewięć odrębnych rozdziałów, 
z  których każdy jest poświęcony innemu dziełu muzycznemu za-
inspirowanemu mitem Romea i  Julii. Można je czytać wybiórczo. 
Wszystkie zawierają zarówno kontekst faktograficzny, jak i analizy 
oraz interpretacje. Utwory są zróżnicowane pod względem gatun-
kowym, stylistycznym i historycznym. Przyjęta perspektywa meto-
dologiczna i procedura opisu jest natomiast podobna, co umożliwia 
końcową interpretację komparatystyczną. 

Ujęcie opisu analitycznego kolejno przez poziomy opowieści, 
dyskursu i  narracji głębokiej zostało zainspirowane teoriami Very 
Micznik i  Byrona Alména, jakkolwiek nie stanowi prostej adapta-
cji żadnej z  nich. Opis poziomu opowieści dotyczy narracyjnego 
„co” – jednostek narracyjnych z  fabuły literackiej oraz identyfika-
cji koherentnych muzycznych jednostek (materiału tematycznego, 
„muzycznych zdarzeń”, aktantów) jako pewnego rodzaju statycznej 
struktury (układ zdarzeń niejako oddzielony od sposobu ich przed-
stawienia). Opis poziomu dyskursu dotyczy natomiast narracyjnego 
„jak” – sposobu opowiadania – oraz znaczeń wynikających z syntag-
matycznego, czasowego, procesualnego wymiaru narracji, z wszel-
kich transformacji materiału i  relacji między muzycznymi zdarze-
niami. Charakterystyka poziomu narracji głębokiej stanowi z kolei 
próbę rozpoznania pewnych ogólnych sposobów organizacji, arche-
typów i paradygmatów narracyjnych leżących u podłoża danej nar-
racji w odniesieniu do formy i procesualności dzieła. 

W zastosowaniu takiego układu pobrzmiewa w pewnym stop-
niu echo gramatyki generatywno-transformacyjnej Noama Chom-
sky’ego, gdzie mówi się o  strukturze powierzchniowej i  strukturze 
głębokiej. Należy jednak zaznaczyć, że zastosowane w prezentowa-
nej książce postępowanie interpretacyjne wykracza poza struktura-
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lizm i narratologię klasyczną, choć nie odrzuca pewnych jej narzę-
dzi. Poziomu narracji głębokiej nie należy utożsamiać ze „strukturą 
głęboką”, aczkolwiek próba rozpoznania pewnej abstrakcyjnej ma-
krostruktury generującej daną narrację jest włączona do opisu tego 
poziomu.

W  interpretacji dzieł zostały zastosowane wybrane elementy 
teorii narracji, przedstawione w części pierwszej (zarówno z narra-
tologii ogólnej, jak i narratologii muzycznej) – takie, które wydawały 
się dla tych dzieł najbardziej odpowiednie1. Jednak być może jedyną 
istotną różnicą między „tradycyjnymi” muzykologicznymi interpre-
tacjami a tymi zamieszczonymi w prezentowanej książce jest próba 
spojrzenia na omawiane dzieła jako na narracje.

1 W przeprowadzonych analizach zostały zastosowane różne metody narratolo-
giczne w celu sprawdzenia ich przydatności i adekwatności, jednak ostatecznie 
ww tej części pominięto takie aspekty analizy narratologicznej, których przy-
datność i adekwatność została oceniona jako wątpliwa.



rozdział 1
Narracja w singspielu:  

Georg Benda – Romeo und Julie

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

„Historia Romea i Julii w Niemczech w drugiej połowie XVIII wieku 
rozpoczyna się w Londynie”1 – twierdzi Thomas Bauman. Otóż słyn-
na sentymentalno-melodramatyczna adaptacja Romea i Julii Davida 
Garricka z 1748 roku, która królowała w tamtym czasie w londyń-
skich teatrach, stała się podstawą „tłumaczeń” opowieści o kochan-
kach z Werony na język niemiecki. Spośród przynajmniej kilku nie-
mieckojęzycznych wersji dramatu, które pojawiły się w następnym 
ćwierćwieczu, najbardziej znacząca była przeróbka Christiana Felixa 
Weisse’a z 1768 roku. Przypomnijmy, że w tym ujęciu – jak miał się 
wyrazić Weisse – dzieło Williama Szekspira zostało pozbawione 
„rzeczy trywialnych, przesadnych i zbędnych dla akcji”2. Wyelimi-
nowano tutaj całą sferę komizmu. W celu powrotu do zasad trzech 
jedności tragedii akcja u  Weisse’a  rozpoczyna się już po pojedyn-
ku, a zatem nie ma tu scen poznania i zakochania Romea i Julii, ślu-
bu, walki. Julia staje się tu główną postacią, a Romeo jest margina-
lizowany. 

Librecista pierwszego3 znanego umuzycznienia mitu Romea i Ju-
lii – singspielu Georga Bendy z 1776 roku, Friedrich Wilhelm Got-

1 „The history of Romeo and Juliet in Germany during the second half of the 
eighteenth century begins in London”. T. Bauman, Opera versus Drama: “Romeo 
and Juliet” in Eighteenth Century Germany, „Eighteenth-Century Studies” 1977–
–1978, No. 11, s. 187. 

2 Por. J. Komorowski, „Romeo i  Julia” Williama Shakespeare’a, Wydawnictwo 
Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 58.

3 Singspiel Bendy jest zazwyczaj traktowany jako pierwsze umuzycznienie dra-
matu, aczkolwiek nie ma pewności co do tej hipotezy; w tym samym roku – 1776 – 
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ter – oparł się właśnie na wersji Weisse’a. Tym samym dzieło Bendy 
już w tym wyjściowym punkcie oddaliło się od narracji archetypicz-
nej mitu (Szekspira), a  ponadto Gotter zdecydował o  zmianie za-
kończenia – na szczęśliwe. Jak wiadomo, tendencją czasów wczesne-
go klasycyzmu było – jakże humanistyczne – ratowanie bohaterów 
z opresji, usprawiedliwienie ich błędów, niedopuszczanie do emocji 
skrajnych, które mogłyby być wywołane przez zakończenie posępne, 
tragiczne, szokujące. Tak oto słynny Orfeusz Christopha Willibalda 
Glucka z 1762 roku kończy się triumfalnie – wbrew wersji mitu sta-
nowiącej punkt wyjścia. Pierwsze libretto operowe na temat Romea 
i Julii – włoski tekst Giulio Roberto Sanseverino z 1773 roku do po-
wstałej trzy lata później opery Johanna Gotfrieda Schwanbergera – 
również wprowadza happy end, choć nie jest związane z przeróbką 
Weisse’a. Niewykluczone, że Gotter znał to włoskie libretto – jego dru-
gie wydanie pojawiło się w Berlinie w 1776 roku4. Autor w przedmo-
wie do wydania swojego libretta nie wspomina ani o tym preceden-
sie, ani o ideach humanizmu. Pisze o dwóch czynnikach, które nie 
pozwoliły mu utrzymać „zbyt tragicznej katastrofy”: o  muzycznej 
„ekonomii” (Oekonomie) oraz umiejętnościach śpiewaków. Thomas 
Bauman tłumaczy, że w tamtych czasach słowo Oekonomie oznacza-
ło dyspozycję celów i  środków względem medium5. Gotter najwy-
raźniej uważał, że medium muzyki nie nadaje się do udźwignięcia 
tragicznego zakończenia – zatem w jego intencji o zastosowaniu lie-
to fine zadecydowały względy muzyczne6.

Jiří Antonín (Georg Anton) Benda (1722–1795) pochodził 
z czeskiej muzycznej dynastii zwanej „rodziną Bachów z Bohemii”. 
W  1742 roku wyjechał wraz z  rodziną do Berlina, gdzie do 1749 
roku grał na skrzypcach w  kapeli królewskiej; następnie w  latach 

powstała także opera Johanna Gottfrieda Schwanbergera do włoskiego libret-
ta Sanseverino.

4 Por. T. Bauman, Opera versus Drama, s. 198.
5 Por. ibidem.
6 Wprawdzie do melodramatu Bendy Medea (z  roku poprzedzającego Romeo 

i Julię) Gotter napisał tragiczne zakończenie, ale oparł je głównie na partiach 
mówionych. 
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1750–1778 przebywał na dworze książęcym w Gocie – od 1770 roku 
jako kapelmistrz dworski. 

Tymczasem w niepewnych czasach wojny siedmioletniej (1756–
–1763) dostrzeżono potrzebę stworzenia narodowej szkoły niemiec-
kiej opery i dramatu – dotychczas król Prus Fryderyk II Wielki po-
zostawał niechętny i restrykcyjny wobec tworzenia sztuki muzycznej 
w jego własnym języku, który nazywał „półbarbarzyńskim”7. Dotąd 
władca dopuszczał bowiem tylko opery włoskie (pisane także przez 
niemieckich kompozytorów, jak Johann Adolf Hasse czy Carl Hein- 
rich Graun) – miał też wcześniej zadeklarować, że wolałby słuchać 
śpiewu konia niż niemieckiego sopranu8. Johann Christoph Gottsched 
w czwartym wydaniu swego Critische Dichtkunst (1751) przedwcze-
śnie gratulował Niemcom ich smaku i gustu, który miał przejawić 
się w porzuceniu opery9. W tym czasie zresztą wyłaniał się w Niem-
czech gatunek singspielu, którego głównym reprezentantem był  
Johann Adam Hiller. Typowymi cechami niemieckiego singspielu 
przed Bendą była tematyka pastoralna, sielska, dotycząca bohaterów 
niskiej lub średniej klasy, akcja przedstawiona na sposób komicz-
ny, głównie przez dialog mówiony prozą, z muzyką zarezerwowa-
ną dla wstępu i emocjonalnych punktów kulminacyjnych – zatem 
obejmującą głównie tańce, marsze, stroficzne pieśni, wodewilowe 
zakończenia. Z takim singspielem dzieło Bendy nie ma prawie nic 
wspólnego. 

W 1765 roku w Gocie wystawiono pierwszą – i jedyną włoską – 
operę Bendy Xindo riconosciuto. W  tym samym roku twórca spę-
dził sześć miesięcy we Włoszech, gdzie zapoznawał się z  operami 
Baldassare’a  Galuppiego, Christopha Willibalda Glucka, Tommasa  
Traetty, Niccola Piccinniego i  Giovanniego Paisiello. Dzieła Glu- 
cka musiały wywrzeć na kompozytorze duże wrażenie – nowa natu-
ralność i prostota, postulowane przez francuskich encyklopedystów 

7 Por. J. Gray, “A magnificent, ravishing work which penetrates the heart” [wpro- 
wadzenie do Romeo und Julie Bendy na stronie internetowej Bampton Classical 
Opera], www.bamptonopera.org (dostęp: 01.03.2012 r.).

8 Por. ibidem.
9 Por. P. Branscombe, Singspiel, hasło w: The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, London–New York 2001.
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(między innymi Jean-Jacques’a Rousseau, Denisa Diderota), a zreali-
zowane przez reformę operową Glucka, znajdują odzwierciedlenie 
również w późniejszych kompozycjach Bendy. Ponadto oczywiste są 
podobieństwa żałobnej sceny na początku drugiego aktu Romeo und 
Julie w tonacji c-moll do analogicznej sceny u Glucka. 

Nowy etap twórczości Bendy rozpoczął się po przyjeździe te-
atralnej grupy Seyler do Goty w czerwcu 1774 roku, co dało kompo-
zytorowi możliwość pisania niemieckich kompozycji scenicznych. 
W ciągu półtora roku, od końca 1774 do połowy 1776 roku, powsta-
ły cztery znaczące dzieła kompozytora w języku niemieckim – melo-
dramaty Ariadne auf Naxos i Medea oraz singspiele Walder i Romeo 
und Julie. Wszystkie te utwory stanowiły novum w zakresie formal-
nych i  ekspresywnych rozwiązań, łącząc elementy różnych gatun-
ków. W  przypadku melodramatów było to połączenie najbardziej 
wzniosłych akcentów dramatu i opery, tragicznego monologu i re-
cytatywu obbligato.

Romeo und Julie – „trzeci taki eksperyment”, jak wyraził się Thomas 
Bauman – jest rezultatem innego „owocnego amalgamatu”10. Mamy 
tu do czynienia z połączeniem cech opery seria oraz dramatu; zamiast 
prostych recytatywów secco z gatunku opery pojawiają się dialogi mó-
wione, dotąd stosowane jedynie w lekkich, komicznych utworach. Sing-
spiel zatem – jak wynika z wyżej nadmienionej charakterystyki – nie był 
kojarzony ze sztuką wysoką. Benda w wyciągu fortepianowym (Lipsk, 
1778) nazwał Romeo und Julie po prostu „eine Oper”, a w różnych ma-
nuskryptach zarówno „eine ernsthafte Oper”, jak i „ein ernsthaftes Sing-
spiel”; Gotter w opublikowanym libretcie (Lipsk, 1779) nazwał zaś dzie-
ło „Schauspiel mit Gesang”11. W hasłach encyklopedycznych utwór jest 

10 „Benda’s Romeo und Julie, the third such experiment, essayed another equal-
ly fruitful amalgamation”. T. Bauman, Introduction to “Romeo und Julie” [wstęp 
do wydania faksymile rękopisu dzieła Bendy], Garland Series, New York 1985 
(faksymile jest reprodukcją mansuskryptu stanowiącego własność Staatsbiblio-
thek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Musikableitung, mus. Ms. 1354).

11 Por. T. Bauman, Opera versus Drama, s. 186.
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klasyfikowany jako singspiel, choć autorzy zdają sprawę z podobieństwa 
z operą seria – z dialogami w miejsce niektórych recytatywów12.

Dzieło zostało wykonane po raz pierwszy 25 września 1776 roku 
w  teatrze w  Gocie. W  pierwszej produkcji partię Julii wykonywa-
ła Franziska Koch (dla której trzy lata wcześniej Anton Schweitzer 
napisał tytułową partię Alcesty), partię Romea – Johann Ernst Da- 
uer (późniejszy pierwszy Pedrillo w Uprowadzeniu z Seraju Amade-
usza Wolfganga Mozarta), natomiast partię Laury – córka kompozy-
tora, młodziutka Catherina Justina. Możliwości śpiewaków w Gocie, 
z  którymi Benda liczył się od początku, wpłynęły na kształt sing-
spielu. Wprawdzie nie brakowało tam dobrych głosów żeńskich, ale 
trudno było o dobre głosy męskie (najlepszy tenor i bas opuścili Gotę 
w 1775 roku). Toteż Benda zachował małą obsadę, a najbardziej wir-
tuozowską rolę Laury powierzył swojej córce; Julię uczynił postacią 
główną, ograniczając zdecydowanie partie męskie (w tym Romea).

We wrześniu 1779 roku Romeo und Julie było ostatnim przedsta-
wieniem teatru dworskiego w Gocie, który został zamknięty. Zresztą 
już rok wcześniej Benda zrezygnował ze swojego stanowiska w Gocie, 
zmęczony nieporozumieniami ze swoim rywalem, Antonem Schwei- 
tzerem. Pod koniec 1882 roku kompozytor znalazł się w Mannheim, 
gdzie za sprawą Augusta Wilhelma Ifflanda doszło do realizacji Ro-
meo und Julie w nowej wersji, dostosowanej do wymogów sceny man-
nheimskiej. Premiera tej wersji odbyła się 5 lutego 1784 roku13.

12 Por. idem, Georg Anton (Jiři Antonin) Benda, hasło w: The New Grove Dictio-
nary of Music and Musicians oraz A. Żórawska, Jiři Antonin (Georg Anton) Ben-
da, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 2007.

13 W prezentowanej książce korzystam głównie z wersji mannheimskiej, na któ-
rej zostało oparte nagranie cpo/Radio Bremen 1998: dyr. Michael Schneider, La 
Stagione Frankfurt, Capellet: Christian M. Immler, Julie: Heidrun Kordes, Lo-
renzo: Hermann Treusch, Laura: Claron McFadden, Romeo: Scot Weir, Voka-
lensemble des Forum Alte Musik Bremen. Natomiast jedyne dostępne faksimi-
le rękopisu (Garland Series, New York 1985) najwyraźniej zawiera wcześniejszą 
wersję (wynikłe różnice, najczęściej drobne, zostały zanalizowane ze słuchu). 
Różnice dotyczą: uwertury, pierwszego recytatywu Julii, arii Capelleta Schweres 
Amt, arii Wo bist du Romeo, pieśni żałobnej na początku aktu trzeciego, nastę-
pujących potem duetów Capelleta z żałobnikiem i Laury z dziewczyną, recyta-
tywu Romea Ihr trenntet uns (akt III, scena 3) oraz duetu Romea i Julii pod ko-
niec aktu trzeciego (scena 3).
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Nawiązując do londyńskich źródeł dziejów mitu Romea i  Ju-
lii w XVIII-wiecznych Niemczech, trzeba dodać, że również w An-
glii należy szukać początków najbardziej osławionej sceny żałob-
nej dzieła Bendy (początek aktu trzeciego). Zarówno do realizacji 
Garricka w 1750 roku, jak i równolegle odbywającego się wystawie-
nia Romea i Julii w Covent Garden (rywalizację między tymi dwo-
ma wystawieniami nazywano „bitwą Romeów”) dodano rozwinię-
te sceny żałobne, z całą procesją pogrzebową. Do tych scen powstała 
muzyka – w jednej realizacji skomponowana przez Thomasa Arne, 
w drugiej przez Williama Boyce’a. W obu przypadkach muzyka do 
scen pogrzebowych miała dogłębnie poruszyć publiczność. Sceny 
żałobne oddające poruszającą prawdę dramatu w operze były stoso-
wane przed singspielem Bendy w kilku operach włoskich do tekstów 
Metastasia – na przykład w Artaserse Galuppiego, a przede wszyst-
kim w Orfeuszu i Eurydyce Glucka.

Korzystając z  dostępnych narzędzi i  tendencji stylistycznych 
epoki, Benda stworzył dzieło nowe, a nawet eksperymentalne. Za-
raz po wystawieniu pierwszej wersji Romea i Julii Benda naszkico-
wał esej na temat potrzeby nowych relacji muzyki i słowa14, świad-
czący o pogłębionej refleksji nad zmianami dokonywanymi w jego 
sztuce. Singspiel ten, wnoszący nowe środki wyrazowe do dzieła mu-
zycznego z dialogami mówionymi, mógł być kontrreakcją na „urocze 
komedie z piosenkami”15 Hillera (jak nazwał singspiele tego twórcy 
Bauman). Równocześnie wpisywał się w  dążność do powagi, któ-
ra „była wysoko cenioną jakością w  XVIII-wiecznych Niemczech, 
manifestem we wszystkich zakątkach artystycznego i praktycznego 
życia”16. Zarazem korzystał z  rozwijającego się stylu Empfindsam- 
keit oraz Sturm und Drang. W tym czasie (w latach 70. XVIII wieku) 

14 Jak podaje Bauman w artykule Opera versus Drama (op. cit.), ten esej został 
opublikowany dopiero w 1783 roku w Hamburgu w „Magazin der Musik” (1) 
Carla Friedricha Cramera.

15 „[…] cheerful comedies with songs”. T. Bauman, Introduction to “Romeo und 
Julie”.

16 „Seriousness was a highly prized quality in eighteenth-century Germany, mani-
fest in all corners of artistic and practical life”. Idem, Opera versus Drama, s. 186.
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w symfoniach Josepha Haydna i Mozarta po raz pierwszy pojawia się 
wzmożony wyraz emocjonalny oraz tryb molowy. 

Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

Romeo und Julie Bendy jest pierwszym znanym umuzycznieniem 
mitu Romea i Julii, niemniej jednak dzieło to nie weszło do kano-
nu historii muzyki. Dalece odbiega ono od dramatu Szekspira – fa-
buła jest znacznie skrócona, pozbawiona elementów komicznych 
oraz niuansów kalamburowych, a przede wszystkim – wprowadza 
szczęśliwe zakończenie. Przy czym na jego specyfikę wpływa szcze-
gólnie gatunek singspielu, w  tym przypadku połączenie cech ope-
ry seria z  partiami dialogów mówionych – w  języku niemieckim. 
Epoka odcisnęła swoje piętno na utworze, w którym odnajdujemy 
zarówno styl galant, jak i  Empfindsamkeit oraz Sturm und Drang, 
a  także „nową prostotę” i  naturalność postulowane przez francu-
skich encyklopedystów. Równocześnie Romeo und Julie Bendy stało 
się uosobieniem zmian w muzyce tamtych czasów: intensywnie dra-
matyczne, przekomponowane sceny górują nad „numerycznością”, 
rozbudowane recytatywy accompagnato charakteryzują się ekspre-
syjnością, podążając za prawdą tekstu. Szczególnie ekspresyjny jest 
chór żałobny w stylu Glucka – scena pogrzebowa z początku aktu 
trzeciego zyskuje bardzo duże znaczenie (nieproporcjonalnie do 
dramatu Szekspira), stanowiąc wyrazową kulminację. Romeo und 
Julie Bendy to dzieło momentami zadziwiające mistrzowskim uję-
ciem mikroformy, zastosowaniem niewyszukanych środków (głów-
nie harmonicznych), prawdą ekspresji, nierzadko jednak popadające 
w zwroty utarte i nazbyt konwencjonalne. Całość jako taka wydaje 
się niespójna i niezdolna do udźwignięcia narracji. Jednak ze wzglę-
du na wspaniałe „momenty” oraz prekursorskie znaczenie – zarów-
no dla mitu Romea i Julii, jak i rozwoju dramatu muzycznego – dzie-
ło zasługuje na ponowne odkrycie. 
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Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

W odniesieniu do narracji archetypicznej opowieść Gottera–Bendy 
zaczyna się dopiero za połową fabuły: oto pierwsza scena ukazuje 
Julię w rozpaczy – sprawy się skomplikowały i Romeo musi odejść. 
Przypomnijmy, że według Todorova „można sobie wyobrazić opo-
wieść, która omija dwa pierwsze elementy i rozpoczyna się od sytua-
cji, która jest już zaburzona”, jednak czujemy, że to połówka cyklu17. 

Całość jest ukazana z perspektywy Julii, która nie znika ze sceny 
(w jednym z manuskryptów utwór nosi tytuł Julie und Romeo). Ob-
serwujemy ją kolejno w relacjach z wierną przyjaciółką Laurą, z Ro-
meem, następnie z ojcem. Tylko dwa ustawienia sceniczne są w uży-
ciu: jedno ukazujące komnatę Julii (dwa pierwsze akty) oraz drugie 
ukazujące ogród Capelletich z grobowcem rodzinnym. Akcja – ze 
względu na dostosowanie do zasady trzech jedności – zamyka się 
w dobie, od północy do północy. Zatem sen Julii po zażyciu napoju 
„pozornej śmierci” jest krótki, uroczystości pogrzebowe najwidocz-
niej wymagają szybkich przygotowań, a wygnanie Romea z Werony 
i jego powrót dokonują się w nienaturalnie błyskawicznym tempie.

Obsada – w  stosunku do dramatu Szekspira – została znacz-
nie ograniczona. Brak tu Merkucja, Benvolia, Tybalda, pani Capu-
letti oraz rodziców Romea – Montecchich, a Niania jest zastąpiona 
przez Laurę. Warto zauważyć, że dokładne brzmienie nazwiska Ca-
pellet, imienia Lorenzo oraz wspomnienie o  konkurencie, którym 
jest „książę Lodrone”, pochodzą z wcześniejszych zapisów mitu (da 
Porto, Bandello, Boisteau). 

Julia, Romeo, Laura, Capellet to role śpiewane i mówione, Lo-
renzo oraz Francesco (służący Romea) otrzymują natomiast wyłącz-
nie partie mówione.

Oto ogólna charakterystyka muzyczno-dramatyczna głównych 
postaci singspielu:

17 T. Todorov, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cambridge–New 
York 1990, s. 29.
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1. Julia – sopran; główna postać. Liryzm, swobodne, afektowa-
ne recytatywy (głównie w stylu Empfindsamkeit) z częstymi zmia-
nami agogicznymi i metrorytmicznymi, podążającymi drobiazgowo 
za tekstem, podkreślanym także odmiennie potraktowanym czynni-
kiem harmonicznym – ukazują ją jako postać tragiczną, emocjonal-
ną, prawdziwą. 

2. Romeo – tenor; postać zmarginalizowana, choć obecna in 
absentia we wszystkich poczynaniach Julii – pojawia się pod ko-
niec pierwszego aktu i w drugiej połowie aktu trzeciego. Jego par-
tie są dość konwencjonalne, najczęściej w stylu galant, do które-
go – w momencie wzburzenia po rzekomej śmierci Julii – dochodzi 
concitato. 

3. Laura – sopran; wierna, rzewna przyjaciółka Julii, która – to-
warzysząc jej niemal cały czas – jawi się jako postać pierwszopla-
nowa, choć pasywna. Jej partia charakteryzuje się wirtuozowskimi 
koloraturami, a  przy tym stabilnością dyskursu (modalność: być) 
w ramach toposów galant, bel canto czy pastoralności. Wybór imie-
nia i dość konwencjonalne ujęcie młodziutkiej, dobrej, wyidealizo-
wanej kobiety przywodzi na myśl petrarkizm, wobec którego Szek-
spir chciał się zdystansować18. 

4. Capellet – tenor lub baryton; dramaturgicznie postać wyra-
zista, wprowadzająca semantyczne pole nienawiści; przechodzi też 
największą przemianę – od wyrzeczenia się córki do pobłogosławie-
nia jej związku z „wrogiem”. Muzycznie potraktowana konwencjo-
nalnie. Nie ma tutaj gniewnej brawury ukazanej w wirtuozowskich 
ariach, jak można byłoby się spodziewać – partie Capelleta zbliża-
ją się do gatunku lied (co mogło być związane z warunkami śpiewa-
ka w Gocie). W arii Ich dein Vater – jak zauważa Karsten Erik Ose – 
Capellet przypomina śpiewającą lalkę, a nie człowieka z krwi i kości. 

18 Przypomnijmy fragment prześmiewczej wypowiedzi Merkucja: „Bez mlecza, 
jak śledź suszony. O!  człowieku! Jakżeś się w  rybę przedzierżgnął! Teraz go 
rymy Petrarki rozczulają. Laura naprzeciw jego bóstwa jest prostą pomywaczką, 
lubo tamta miała kochanka, co ją opiewał” (akt II, scena 4, tłum. J. Paszkowski).
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Można uznać to za charakterystykę muzyczną ojca Julii jako postaci 
reprezentującej poprzednią epokę19.

5. Ojciec Lorenzo – rola mówiona; postać aktywna dramatur-
gicznie, kluczowa w przeprowadzeniu intrygi.

Ponadto w trzecim akcie śpiewają żałobnicy (chór oraz Żałob-
nik – tenor).

Singspiel składa się z trzech aktów, podzielonych na sceny, z wy-
odrębnionymi numerami – recytatywami, ariami, chórami, dialo-
gami mówionymi. Poza uwerturą nie ma partii czysto instrumen-
talnych. 

Uwertura o znamionach stylu Sturm und Drang (a także: galant) 
zapowiada już tragizm związany z sytuacją inicjalną przedstawioną 
w dziele.

Pierwotny brak, rozłączenie są odzwierciedlone w pierwszym re-
cytatywie i  arii Julii w stylu Empfindsamkeit. Tutaj muzyka – dro-
biazgowo podążająca za tekstem – obfituje w retoryczne gesty. Do-
wiadujemy się, że Romeo odszedł; słowa-klucze tego fragmentu to 
„samotność”, „ból” i „rozłączenie”.

Po dialogu Julii z Laurą i arii Laury, w której zapewnia ona o swym 
oddaniu przyjaciółce, na scenie pojawia się Romeo. Połączenie kochan-
ków jest pełne aporii; radość i podekscytowanie, pewność miłości mie-
szają się z bólem konieczności rozstania. W dość konwencjonalnej arii 
Hoff und Liebe – utrzymanej w stylu galant, z elementami concitato – 
Romeo zapewnia, że miłość może pokonać wszystko. Następujący dia-
log i duet ukazują wysoką temperaturę uczuć, które targają bohaterami, 
z wykorzystaniem pełni dostępnych środków. 

Początek aktu drugiego wprowadza w  zupełnie inny nastrój – 
wczesny ranek, Julia wreszcie zasnęła, a  Laura śpiewa kojącą arię, 
czuwając nad jej snem. Całość jest utrzymana muzycznie w toposie 
pastoralnym (również „pastoralna” tonacja F-dur), z zatrzymanym 
ruchem, oddającym stan, a nie akcję. Wraz z wejściem Capelleta zo-
stajemy wprowadzeni w  semantyczne pole nienawiści. Po dialogu 

19 Por. K. E. Ose, Kunst oder Natur? Fragen und Fakten zu „Romeo und Julie“ – 
Schauspiel mit Gesang nach Shakespeare von Friedrich Wilhelm Gotter und Georg 
Benda; tekst w książeczce załączonej do nagrania CPO (Schneider i in.).
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mówionym arii następuje zaostrzenie sytuacji dramatycznej – Ca-
pellet namawia córkę do poślubienia księcia Lodrone, a ona odma-
wia (aria Julii Fordre deiner Tochter Leben). W następującym dialogu 
Capellet w arii Ich dein Vater? wyrzeka się córki – w krótkich frazach 
o „zgeometryzowanej” linii melodycznej, z ostrą artykulacją. 

Capellet znika ze sceny; zostają Julia i Laura, które po dialogu 
śpiewają kantylenowy duet Hat noch ein Paar sich zärtlicher geliebet?, 
z tradycji bel canto, stanowiący apoteozę miłości Romea i Julii: „Czy 
kiedykolwiek jakaś para tak bardzo się kochała? Czy kiedykolwiek 
jakaś para tak bardzo się bała?”. Pojawia się ojciec Lorenzo, który 
proponuje rozwiązanie – w następującej potem arii Julii Ihn wiede-
rzusehen? jest ukazana radość z wyobrażonego ponownego spotka-
nia kochanków (szybki, żywy ruch, skoczne rytmy, gamki, duży am-
bitus melodii, uroczyste gesty z  toposu uwertury francuskiej). Akt 
drugi kończy się wysublimowanym recytatywem i  arią Julii, gdzie 
zaprezentowano – tak jak u Szekspira – lęki i wątpliwości Julii. Mu-
zyka w  swojej zmienności (tempa, metrum, rytmiki, dynamiki – 
a zatem i modalności) drobiazgowo podąża za wizjami roztaczany-
mi przez bohaterkę – oprócz toposu Empfindsamkeit pojawia się tu 
także topos concitato oraz ombra. 

Akt trzeci natychmiastowo wprowadza w  zupełnie inną sferę: 
pojawia się rozbudowana scena z chórem żałobników nad trumną 
Julii. Tonacja c-moll, piano, bardzo powolny, miarowy, ale synkopo-
wany ruch w orkiestrze, ostinatowość – oddają stan żałoby, związa-
ny z modalnością być. Równocześnie, w ramach tej miarowości, tego 
żałobnego „kroczenia” marszowego, pojawiają się nacechowane ak-
centy i „momentowe” wzburzenia w subito forte, zatrzymania ruchu 
orkiestry przy wejściu polifonizującego chóru, który zostaje czasem 
a cappella, a ponadto liryczna, ale niezwykle prosta melodia oboju – 
całość oszczędna, w proporcjach wyważonych (toposy: chiaroscuro, 
ombra, alla breve). 

Zanim powróci ten chór żałobny, pojawiają się dwa duety – Ca-
pelleta z żałobnikiem, w krótkich, naprzemiennych frazach (ojciec 
oskarża się o  „morderstwo” córki), oraz prosty, antyfonalny duet 
Laury z Dziewczyną. 
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Przykład 1. G. Benda, Romeo und Julie, początek III aktu, za: T. Bauman, Opera versus 
Drama, s. 201

W dialogach mówionych obserwujemy Romea, który dowiaduje się 
o rzekomej śmierci ukochanej, przybywa do grobu i podejmuje de-
cyzję o samobójstwie. W długiej, konwencjonalnej i dość eklektycz-
nej arii wychwala piękność Julii, którą porównuje do kwiatu. Julia się 
budzi i rozpoczyna się radosny duet, w toposach galant oraz uwer-
tury francuskiej. 

Następnie Capellet w dialogu z zakonnikiem wyznaje, że teraz 
zrobiłby wszystko, żeby jego zakochana córka była szczęśliwa, nawet 
jeśli wybrankiem miałby być syn najgorszego wroga… gdyby tylko 
mogło jej to wrócić życie. Wówczas Lorenzo ujawnia prawdę, mło-
dzi się pokazują, Capellet cieszy się i przyjmuje Romea za syna (Ju-
lia przedstawiła go: „połowa mojego życia”). Razem wybierają się do 
ojca Romea w celu pogodzenia rodów. Capellet dziękuje niebiosom, 
które zamieniły smutek w radość, a nienawiść w jedność i miłość (Sie 
wandelt Trauer in Entzücken, Haß in Einigkeit und Liebe). Dość kon-
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wencjonalna pieśń zamykająca w D-dur stanowi pompatyczną apo-
teozę pokoju i miłości – dochodzą tu do głosu toposy galant oraz 
uwertury francuskiej; podobnie jak w poprzedzających partiach (od 
przebudzenia Julii), brak tu nacechowanych elementów.

Semantyka miłości w singspielu Bendy ukazuje dwie wyróżnio-
ne wcześniej modalności:

1. S O: dysjunkcja – modalność czynić, surmodalizacja pragnąć 
– tutaj ukazana przez odcienie radosnego zazwyczaj podekscy-

towania, niecierpliwości: przyspieszony puls, wzmożony ruch – roz-
drobnione wartości rytmiczne, nierzadko koloratury (aria Romea 
Hoff und Liebe z pierwszego aktu, aria Julii Ihn wiederzusehen? z dru-
giego aktu, częściowo duet miłosny z pierwszego aktu) (przykład 2).

Przykład 2. G. Benda, Romeo und Julie, scena 6 aktu II, za: T. Bauman, Opera versus 
Drama, s. 196

2. S O: koniunkcja – modalność być, surmodalizacja mieć 
– tutaj ukazana przez regularność, miarowość w tempach raczej 

wolnych, topos bel canto, liryzm (duet Julii i Laury z drugiego aktu 
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Hat noch ein Paar sich zärtlicher geliebet?, aria Romea Holde, sanfte 
Blume, częściowo duet miłosny z pierwszego aktu). Ponadto modal-
ność ta przejawia się w zastosowaniu symboli symbiotycznych, jak 
na przykład równoczesny śpiew Romea i Julii – w tym samym ryt-
mie, często w równoległych interwałach, na powtarzających się sło-
wach „Bleibe noch” z duetu miłosnego (przykład 3).

Przykład 3. G. Benda, Romeo und Julie, duet miłosny z końcówki aktu I, faksymile 
rękopisu (Garland Series, New York 1985; reprodukcja manuskryptu 
stanowiącego własność Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, 
Musikableitung, mus. Ms. 1354), s. 36

Większość numerów prezentuje poszczególne modalności miłości 
w postaci czystej, ale miłosny duet z końca pierwszego aktu ukazuje 
oscylację między tymi dwiema modalnościami.

Semantyka nienawiści skupia się wokół numerów z  udziałem 
Capelleta jedynie w  drugim  akcie. Kłótnie i  zawikłane intrygi zo-
stały ukazane przede wszystkim w dialogach mówionych, a z nume-
rów muzycznych – głównie w arii Capelleta Ich dein Vater?, ale tak-
że w arii Julii Fordre deiner Tochter Leben (na słowach: „Mężczyźnie, 
którego nienawidzę, oddać się w  niewolę”). Immanentne dążenie 
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nienawiści do oddzielenia znajduje swój wyraz w krótkiej artykula-
cji, krótkich frazach o „zgeometryzowanej” linii melodycznej, szyb-
kim tempie oraz w opisanej wyżej retoryce muzycznej (na przykład 
odpowiedź: „Nein, ich kenne dich nicht…”).

Poziom dyskursu

Narracja jest wyrażona tak za pomocą środków muzycznych, jak nie-
muzycznych: to, co śpiewne, zostaje przeciwstawione temu, co mow-
ne. Opozycja śpiewu i mowy, która implikuje opozycję arii i recyta-
tywu, może być przedstawiona za pomocą kwadratu semiotycznego: 

W tym dziele zostały zastosowane recytatywy accompagnato, a pro-
ste recytatywy secco są zastąpione dialogami mówionymi. W ten spo-
sób najbardziej zostało tutaj uwypuklone zestawienie arii i  mowy. 
We wspomnianym eseju Bendy na temat relacji muzyki i  słowa 
kompozytor dziękował Gotterowi za to, że użył prozowanych dia-
logów zamiast prostych recytatywów, czym oszczędził mu „proble-
mu osłabienia fabuły tego poruszającego utworu konwencjonalnym 
językiem opery”. Według niego ów język jest „pozbawiony zarów-
no melodii, jak i naturalnej deklamacji, a większość z tego pozosta-
je niezrozumiała”20.

20 „The trouble of weakening the plot of this touching piece with the conventional 
language of opera, devoid of melody as well as natural declamation, and most of 
which goes by without being understood”. Cyt. za: T. Bauman, Introduction to 
“Romeo und Julie”. 

ARIA RECYTATYW

ŚPIEWNE MOWNE
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W  dostępnej realizacji singspielu (nagranie cpo/Radio Bre-
men 1998, dyr. Michael Schneider), trwającej dziewięćdziesiąt mi-
nut, dialogi mówione zajmują kwadrans. Jednak w świetle rozróż-
nienia Gérarda Genette’a  na strukturę czasu dzieła oraz strukturę 
czasu opowiadanego rysuje się tutaj rozbieżność. Otóż w  struktu-
rze czasu dzieła dialogi mówione stanowią około 25% całości, ale 
w strukturze czasu opowiadanego odpowiadają one ponad połowie 
przedstawianej akcji. To częściej w dialogach dokonuje się progres 
intrygi; przypomnijmy, że kłótnie obejmują głównie dialogi mówio-
ne, a postać podstawowego „rozgrywającego” – ojca Laurentego – to 
rola wyłącznie mówiona. Zewnętrzna akcja mitu często „przyspie-
sza” w dialogach mówionych, natomiast w numerach muzycznych 
zwalnia bądź zatrzymuje się na moment, ustępując miejsca mikro-
narracji muzycznej. Zdarza się jednak, że istotne predykaty są po-
dejmowane wyłącznie przez fragmenty muzyczne – jak na przykład 
decyzja Julii o zażyciu napoju „pozornej śmierci” czy decyzja Romea 
o samobójstwie. 

Często muzyka drobiazgowo przedstawia wewnętrzne przeży-
cia i myśli głównych bohaterów w konkretnych sytuacjach, przede 
wszystkim Julii: w scenie otwierającej pierwszy akt czy w tej zamy-
kającej akt drugi. Scena opłakiwania przy grobie Julii została opraco-
wana wyłącznie muzycznie. Wreszcie: duet miłosny, ukazujący całą 
paletę różnych skrajnych emocji Romea i Julii, musiał być powierzo-
ny muzyce (choć poprzedza go dialog tej dwójki). Tak jak u Szekspi-
ra, w którego dramatach „bohater sztuki […] przestaje mówić i na-
gle zaczyna śpiewać pieśń nie dlatego, że go ktoś o  to prosił, i nie 
dlatego, że ktoś go słucha, lecz po to, by dać upust swoim uczuciom, 
w sposób którego mowa zastąpić nie może”21. 

Dokonuje się tutaj ciekawa roszada w ramach dwóch par opozy-
cji: 1) tego, co sztuczne, względem tego, co naturalne, oraz 2) mowy 
i śpiewu. Z jednej strony śpiew staje się naturalnym środkiem wyra-
zu uczuć, jak w duecie miłosnym. Z drugiej – w niektórych fragmen-
tach „sztuczność” i konwencjonalność muzyki jest skontrastowana 

21 W. H. Auden, Muzyka u Szekspira, tłum. W. Juszczak, „Res Facta” 1969, nr 3,  
s. 162.
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z  ekspresywną wypowiedzią (mówioną). Karstin Erik Ose w eseju 
o znaczącym dla tych rozważań tytule Kunst oder Natur? Fragen und 
Fakten zu „Romeo und Julie“ zwraca uwagę na zderzenie sztuczności 
arii Capelleta Ich dein Vater (pisząc, że to tak, jakby „drewniana ku-
kła” śpiewała) z ekspresywną wypowiedzią Julii (Mein Vater!), która 
nie jest w ogóle umuzyczniona22. 

Recytatywy w Romeo und Julie rozwijają się swobodnie – muzyka 
podąża za tekstem. Inne muzyczne numery, jak aria, pieśń chóralna 
czy uwertura, często mają formę ABA’, zdarzają się też układy ron-
dowe – w tych „czysto muzycznych” formach dokonuje się pewnego 
rodzaju kompromis między konwencją a interpretacją tekstu.

Poszczególne akty są ze sobą zestawione na zasadzie bezpośred-
niego kontrastu – między końcówką poprzedniego aktu a  począt-
kiem następnego. 

Wewnętrzne przeżycia i myśli Julii są odwzorowane w muzyce 
drobiazgowo, mimetycznie, z zastosowaniem kunsztownych zmian 
typów melodii, harmonii, tempa, dynamiki oraz przez odpowiednie 
operowanie zespołem orkiestrowym. Tekst jest szczegółowo inter-
pretowany muzycznie za pomocą retorycznych gestów i figur, zmian 
rodzajów ruchu.

Na przykład w  początkowym recytatywie Julii na słowach „für 
mich ist keine Ruhe” („dla mnie nie ma spokoju”) pojawiają się tremo-
landa w  instrumentach smyczkowych. Ruch w  orkiestrze zatrzymuje 
się, gdy Julia niecierpliwie nasłuchuje kroków ukochanego, a następnie 
pojawia się we wzmożonej intensywności na słowach „Er verzicht noch 

22 Por. K. E. Ose, op. cit.

MOWA ŚPIEW

SZTUCZNOŚĆ NATURALNOŚĆ
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SZTUCZNOŚĆ NATURALNOŚĆ
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immer” („wciąż go nie ma”). Zaskakująca zmiana tonacji h-moll na  
F-dur – w  momencie, gdy oczekiwalibyśmy rozwiązania dominan-
towego akordu Fis-dur, lecz zamiast toniki w  h-moll otrzymujemy 
akord F-dur – poprzedza stwierdzenie Julii, że księżyc blednie, a uko-
chanego wciąż nie ma.

W arii Julii ze sceny szóstej aktu drugiego Ihn wiederzusehen? ra-
dość wyobrażonego spotkania jest muzycznie zinterpretowana w dłu-
gim melizmacie na słowie „seh’n”, modulującym z  D-dur do A-dur 
(patrz przykład 2). Jak zauważa Bauman, następująca po tym meli-
zmacie nagła zmiana z powrotem do D-dur prezentuje „wstrząsają-
cy muzyczny powrót do rzeczywistości aktualnego rozłączenia ko-
chanków”23.

W wieńczących drugi akt recytatywie i arii Julii muzyka w mi-
metyczny sposób oddaje jej wahania i  lęki związane z  podjętą już 
decyzją o  wypiciu napoju „pozornej śmierci” (ten fragment dość 
ściśle koresponduje ze sceną trzecią aktu czwartego u  Szekspira). 
Na przykład, po powolnym fragmencie w tonacji G-dur oraz całym 
takcie pauzy z  fermatą następuje zmiana tempa na allegro, tonacji 
na g-moll, pojawiają się przebiegi szesnastkowe i  tremolanda. Na-
stępujące potem słowa tłumaczą, że zabieg ten stanowił mimetycz-
ne odwzorowanie myśli bohaterki: „Welch ein Gedanke drängt sich 
ungestüm mir zu! Ha, wär es Gift?” („Cóż za myśl przychodzi do 
mnie tak gwałtownie! A  jeśli to trucizna?”). To wzmożenie ruchu 
zajmuje tylko sześć taktów (jedynie przytoczone wyżej słowa), po 
których Julia się uspokaja i odpiera złe myśli – faktura się rozrzedza, 
pojawiają się tylko akompaniujące linii wokalnej akordy obbligato. 
Tutaj jednak walka z myślami i ilustrująca ją muzyka zmieniają się 
co kilka taktów. Spektakularny efekt jest osiągany w momencie, gdy 
bohaterka wyobraża sobie, że obudzi się o północy w trumnie („Um 
Mitternacht!”) – nagła zmiana tonacji na f-moll, figury w trzydzie-
stodwójkach na powtarzanej miarowo nucie pedałowej oraz chro-
matyka ewokują topos ombra (przykład 4). 

23 „[…] offers a heart-wrenching musical jolt back to the reality of the lovers’ pres-
ent separation”. T. Bauman, Opera versus Drama, s. 197.
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Już za chwilę jednak miarowy ruch ósemkowy (w metrum 6/8) 
pojawiający się na słowie „Gräbern”, towarzyszący dłuższym warto-
ściom w  linii wokalnej, wraz z  tremolandami wiolonczel, sugeru-
je zejście do podziemi, literalne „pełzanie” (podobny zabieg znamy 
z dwadzieścia lat późniejszego Stworzenia świata Haydna, z momen-
tu przedstawiającego robactwo). 

Przykład 4. G. Benda, Romeo und Julie, scena 6, końcówka aktu II, faksymile rękopisu 
(Garland Series, New York 1985; reprodukcja manuskryptu stanowiącego 
własność Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin, Musikableitung, 
mus. Ms. 1354), s. 73
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Ramy tonalne utworu stanowi D-dur, jednak dyskurs tonalny 
jest zmienny, wychylając się czasem do tonacji z czterema znakami 
(zarówno bemolowych, jak i krzyżykowych), durowych i molowych – 
choć tryb majorowy przeważa. Wybór tonacji często wiąże się z ich 
utrwalonymi – bądź właśnie utrwalającymi się na tamtym etapie hi-
storii muzyki – konotacjami semantycznymi: F-dur dla pastoralno-
ści, c-moll dla żałobności, D-dur dla pompatyczności (na przykład 
topos uwertury francuskiej)24.

Poziom narracji głębokiej 

W głębokiej strukturze narracji singspielu Bendy pola semantycz-
ne miłość–nienawiść (a także: pokój i wojna) nie są tak wyraziste jak 
u Szekspira. Ponadto znacznie przesunięto akcenty – tak jak w nar-
racji archetypicznej miłość była głównym tematem, a nienawiść stale 
obecnym kontrapunktem, tak tutaj nienawiść jest ledwie wspomnia-
na w drugim akcie (numery związane z partią Capelleta). 

Jak wspomniałam, narracja tego dzieła rozpoczyna się w poło-
wie cyklu narracyjnych schematów, opisywanych przez Todorova 
i Greimasa (w odniesieniu do schematu Greimasa, od drugiej „pró-
by” w „zasadniczej intrydze”). 

Sceny monologowe Julii (recytatyw i aria) stanowią ramy pierw-
szych dwóch aktów, które wydają się w  miarę spójne i  wyważone 
dramaturgicznie. Odnosi się wrażenie, że akt trzeci dzieli przepaść 
od pierwszych dwóch aktów, a jego konstrukcja jest niespójna. Ten 
ostatni akt rozpoczyna się mistrzowską sceną żałobną o dużym ła-
dunku ekspresyjnym (w modalności być), po czym napięcie drama-
turgiczne rozpierzcha się w  nagłym przejściu do bardzo konwen-
cjonalnie ujętej radości szczęśliwego zakończenia (w  modalności 
czynić). 

Można powiedzieć, że narracja Romeo und Julie wpisuje się w ga-
tunek ekspresywny „tragiczny-w-triumfalny”. Mamy tu do czynienia 

24 Por. katalogi Christiana Friedricha Daniela Schubarta (1806), Ferdinanda Han-
da (1837), Hectora Berlioza (1856) i Paula Ertela (1896); zestawienie w: R. D. Go-
lianek, Muzyka programowa XIX wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Na-
ukowe UAM, Poznań 1998, s. 127–128.
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z przewartościowaniem od początkowej sytuacji „zduszonej” i nie-
zdrowego układu sił, związanego z niemożliwością połączenia pary, 
do końcowego szczęścia, pokoju i apoteozy miłości. Jednak to przej-
ście dokonuje się przez skierowanie akcji (zarówno w sensie drama-
tycznym, jak i muzycznym) „w dół” piramidy Freytaga, ku katastro-
fie, a nagłość i konwencjonalność muzyczna happy endu nie brzmi 
dostatecznie przekonująco, żeby uznać to za narracyjną transgresję.

Ponieważ wartością, o którą toczy się „gra”25 w trajektorii całej 
narracji, jest połączenie Romea i Julii, można tu wyróżnić trzy pro-
gramy narracyjne: 

PN 1 – od rozłączenia do połączenia (dwie sceny pierwszego 
aktu; połączenie to spotkanie Romea i Julii).

PN 2 – od połączenia do rozłączenia (scena trzecia aktu pierw-
szego, pożegnanie Romea i  Julii – Capellet ich symbolicznie roz-
łącza).

PN 3 od rozłączenia do połączenia (drugi i trzeci akt). 
Całość jest dalece oddalona od narracji archetypicznej – nieca-

łe dwieście lat po Szekspirze, w pierwszym znanym umuzycznieniu 
historii Romea i  Julii, mit zaczął prowadzić własne życie. Zniknę-
ły komizm i niuanse kalamburowe, a  także wyrazistość kontrasto-
wych pól semantycznych, a zakończenie przybrało skrajnie odmien-
ny kształt. Brak tu charakterystycznej dla narracji archetypicznej 
tego mitu zwięzłości i naładowania treścią – dialogi mówione raczej 
prezentują „przegadany” modus. 

Recepcja i rezonans

Premiera Romeo und Julie Bendy była sukcesem – przedstawie-
nie gościło w  niemal wszystkich ważnych ośrodkach teatralnych 
w Niemczech niejednokrotnie do końca XVIII wieku, a także w stu-

25 Metafora Greimasa; narracja jako gra o wartości, które przechodzą „z rąk do 
rąk, jak piłka w grze”. A. J. Greimas, 1976, cyt. za: T. Budniakiewicz, Fundamen-
tals of Story Logic. Introduction to Greimasian Semiotics, John Benjamins Pub-
lishing Company, Amsterdam–Philadelphia 1992, s. 99.
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leciu XIX. Wiadomo także, że w 1781 roku kompozytor dyrygował 
tym dziełem w Paryżu. W recenzji opublikowanej rok wcześniej Jo-
hann Friedrich Reichardt pisał:

 
A teraz Romeo und Julie! Cóż można powiedzieć? […] Widzieć je oko-
ło dwadzieścia razy i zawsze, niezmiennie być tak całkowicie oczaro-
wanym, tak zafascynowanym – cóż więcej można powiedzieć, poza na-
stępującymi słowami: to wspaniałe, zachwycające dzieło, które trafia 
do serca! Gdyby tylko poeta nie skroił tak nieodpowiedzialnie swojego 
materiału w szatę układnej, zwyczajnej opery!26

Karl Friedrich Zelter, który grał na skrzypcach w realizacjach Romeo 
und Julie w Berlinie w 1779 roku, relacjonował, jak bardzo ta muzy-
ka go poruszała: 

Z  moimi skrzypcami w  rękach pośród orkiestry ocierałem gorzkie 
łzy współczucia… W żaden sposób nie mogłem uwolnić się od obra-
zu Julii, jakby został on wyrzeźbiony we mnie przez muzykę Bendy; 
żyłem i cierpiałem, leżałem z nią w trumnie – tak dalece chciałem to 
dźwigać!27

Wśród współczesnych było dużo entuzjazmu w  odniesieniu do 
dzieła, ale radykalna zmiana treści względem dramatu Szekspira, 
a  w  szczególności szczęśliwe zakończenie, wzbudziły także sporo 
krytycznych głosów. Heinrich Leopold Wagner w  1777 roku miał 
skonstatować, że twórcy singspielu „rozcieńczyli Szekspira w  95% 
wody”28. Ten sam Zelter, który zachwalał muzykę Romeo und Julie, 

26 „And now Romeo und Julie! What should we say of it? […] To have seen it some 
twenty times and still always to be so totally enraptured, so totally overwhelmed 
by it – what else can be said of it, except: it is a magnificent, ravishing work that 
penetrates the heart! If only the poet had not cut up his material so irresponsi-
bly into well-behaved, everyday opera garb!”. Cyt. za: T. Bauman, Opera versus 
Drama, s. 203.

27 „[…] with my violin in hand among the orchestra I sched tears of bitter sympa-
thy… I could in no way free myself of Julie’s portrait, as it had been engraved in 
me through Benda’s music; I lived and suffered, I lay in the coffin with her – so 
far did I wish to carry it!”. Cyt. za: ibidem.

28 „[…] diluting Shakespeare to ninety-five percent water”. Cyt. za: ibidem, s. 193.
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uważał zakończenie za „absolutnie oburzające, a nawet ohydne”; jak 
twierdził, „ta szybka przemiana najgłębszego opłakiwania żałobnego 
w dziką, hałaśliwą radość jest tak wstrząsająca, jak śmierć”29. Przy-
pomnijmy, że motywacją Gottera do zastosowania lieto fine było do-
stosowanie libretta do medium muzyki. Benda we wspomnianym 
eseju na temat potrzeby nowych relacji słowa i muzyki gorzko stwier-
dził – w odniesieniu do tego singspielu: „Muzyka jako taka traci, gdy 
wszystko się jej podporządkowuje”30. 

Pieśń żałobna z początku trzeciego aktu zyskała szczególną po-
pularność za życia Bendy; była wykonana między innymi na pogrze-
bie Lessinga 24 lutego 1781 roku. Również w późniejszej recepcji ten 
fragment dzieła został oceniony najlepiej – zwraca się uwagę na po-
dobieństwo typu ekspresji i  zastosowanych środków (między inny-
mi rodzaj pulsu, synkopowanie) do powstałego piętnaście lat później 
Requiem Mozarta (Introit). Wiadomo, że Mozart znał i bardzo cenił 
twórczość Bendy, co zostało udokumentowane w jego liście do ojca 
z 12 listopada 1778 roku31.

Popularność singspielu Bendy nadała bieg rozpowszechnieniu 
mitu Romea i Julii w ówczesnych Niemczech. Wielu odbiorców jed-
nak sądziło, że poznaje w ten sposób dramat Szekspira. Jako że siła 
oddziaływania tego utworu była duża, nie da się ukryć, że przyczynił 
się on do utrwalenia zniekształconej wersji dramatu mistrza ze Strat-
fordu. Równocześnie jednak spowodował większe zainteresowanie 
Szekspirem. Sukces premiery Romeo und Julie stał się impulsem do 
wystawienia Hamleta w tłumaczeniu Friedricha Ludwiga Schrödera 
w teatrze w Gocie w 1778 roku. 

Po okresie intensywnej obecności singspielu Bendy na scenach 
niemieckich (ale także europejskich) teatrów przez około pół wie-
ku po premierze dzieło odeszło na długi czas w niepamięć, a przy-
najmniej zostało zmarginalizowane. Możliwe, że zaszkodziła mu 

29 „[…] völlig zuwider, ja verhaßt”, „diese schnelle Verwandlung des tiefsten To-
desschmerzes in wilde ausgelassene Freude […] zerstörender als der Tod selbst”. 
Cyt. za: K. E. Ose, op. cit., s. 12.

30 „Music itself suffers when one sacrifices everything for its sake”. Cyt. za: T. Bau-
man, Opera versus Drama, s. 199.

31 Por. idem, Georg Anton (Jiři Antonin) Benda.
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konotacja gatunkowa singspielu jako utworu niskich lotów. Jak jed-
nak wiadomo, Romeo und Julie było jednym z pierwszych singspieli 
z  fabułą poważnej natury, z  długimi, intensywnie dramatycznymi, 
przekomponowanymi scenami – w  zakresie tego gatunku, jak też 
gatunku melodramatów, kompozytor był nowatorem. Ale to głów-
nie melodramaty Bendy – jak twierdzi Alina Żórawska – zawiera-
ją wszystkie elementy wyznaczające dalszy rozwój dramatu muzycz-
nego: wpłynęły zarówno na twórczość kompozytorów ówczesnych 
(Mozart, Neefe), jak i ich następców32. Nazwisko twórcy jest znane – 
wybił się jako jedyny z kompozytorów niemieckich tamtych czasów, 
zyskując sławę międzynarodową.

Pod koniec XX wieku, w  kontekście ponownego odkrywania 
muzyki dawnej, Romeo und Julie zaczęło wychodzić z cienia zapo-
mnienia. W 1998 roku pojawiły się dwa nagrania:

1. dyr. Michael Schneider, La Stagione Frankfurt, Bremen Vocal 
Ensemble for Ancient Music, Heidrun Kordes, Claron McFadden, 
Scot Weir i in., CPO; 

2. dyr. Hermann Breuer, Thüringen-Gotha Symphony Orche-
stra, Gotha Concert Choir, Claudia Taha, Joachim Keuper (Romeo), 
Marisca Mulder i in., Canterino.

W 2007 roku dzieło miało swoje premiery w Wielkiej Brytanii 
(Bampton Classical Opera, utwór w tłumaczeniu na angielski) oraz 
w Austrii (orkiestra barokowa L’Orfeo, Strudengau, donau Festwo-
chen).

Znawcy – tacy jak Winton Dean czy Thomas Bauman – w XX 
wieku ocenili Romeo und Julie jako utwór nierówny, podkreśla-
jąc mistrzostwo początku trzeciego aktu i wybranych arii, pozosta-
łe partie uznali za raczej słabe. Dean napisał o  pierwszych dwóch 
aktach, że są „gładkie i powierzchowne, obfitujące w okresowe cli-
chés i  oszczędne w  momenty zaskakujące”33. Bauman – specjalista 
od muzycznej twórczości dramatycznej w  XVIII wieku, autor ar-
tykułów na temat tego dzieła oraz hasła dotyczącego kompozytora 

32  Por. A. Żórawska, op. cit.
33 „[…] fluent and superficial, rich in period cliches and sparing of surprises”.  

W. Dean, Shakespeare and Opera, w: Shakespeare in Music, ed. Ph. Hartnoll, 
London 1964, s. 146, cyt. za: T. Bauman, Opera versus Drama, s. 195.
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w The New Grove Dictionary of Music and Musicians, stwierdził z ko-
lei: „[…] oprócz recytatywu i arii Julii zamykających akt drugi, więk-
szość muzyki jest konwencjonalna i sentymentalna, choć tu i ówdzie 
Benda ucieka się do jednego z tych zdumiewających rozwiązań har-
monicznych, które z tak wspaniałymi rezultatami stosował w swoich 
melodramatach”34.

34 „Except for Juliet’s recitative and aria at the close of Act II, most of the music is 
conventional and sentimental, although now and again Benda effects one of the 
astonishing harmonic sallies he used with such splendid results in his melodra-
mas”. Ibidem.



rozdział 2
Narracja w operze bel canto: Vincenzo Bellini – 

I Capuleti e i Montecchi

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Po Niccolo Zingarellim (1796) i Niccolo Vaccaim (1825) temat Ro-
mea i Julii we włoskiej operze podjął Vincenzo Bellini w 1830 roku. 
Chociaż jego opera dużo zawdzięcza swoim poprzedniczkom – 
głównie w warstwie libretta – to właśnie I Capuleti e i Montecchi we-
szła do kanonu muzyki europejskiej, a  jej twórca został uznany za 
jednego z czołowych kompozytorów operowych w XIX-wiecznych 
Włoszech przed Giuseppem Verdim. 

Bellini (1801–1835), autor jedenastu oper, jest spadkobiercą tra-
dycji włoskiego bel canto, któremu w  swojej twórczości nadał rys 
indywidualny. Kształcił się w  konserwatorium w  Neapolu między 
innymi pod kierunkiem wspomnianego Zingarellego. Ważnym ele-
mentem tego kształcenia dla dalszej drogi twórczej Belliniego było 
skomponowanie setek wokalnych solfeggi bez słów (z których żad-
ne nie przetrwało), jak również studia nad teoretycznymi aspektami 
śpiewu u Girolama Crescentiniego. 

Właśnie w czasie studiów – które wymagały częstych wizyt w te-
atrze operowym – Bellini zapoznał się z najważniejszymi operami 
Gioachina Rossiniego. Jak zauważa Mary Ann Smart, Bellini w całej 
swojej karierze w dość paradoksalny sposób równocześnie inspiro-
wał się stylem tego kompozytora, jak i opierał się mu1. Bez wątpienia 
opery Rossiniego były dla niego punktem wyjścia, z którego twórca 
miał zrobić krok w kierunku opery romantycznej. 

1 Por. M. A. Smart, Bellini, hasło w: The New Grove Dictionary of Music and Mu-
sicians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, London–New York 2001.
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Spektakularny sukces trzeciej opery Belliniego Il Pirata w 1827 
roku sprawił, że „to Bellini początkowo zastąpił Rossiniego jako naj-
ważniejszy kompozytor włoski”2, jak pisze Simon Maguire. Gaetano 
Donizetti miał ujawnić się ze swoją pierwszą znaczącą operą dopie-
ro za kilka lat.

Geneza I Capuleti – szóstej opery Belliniego – nosi znamiona 
przypadkowości i  pośpiechu. W  1829 roku kompozytor został za-
proszony do weneckiego Teatro La Fenice w związku z planami wy-
stawienia tam Il Pirata. Teatr w Wenecji potrzebował w tym czasie 
jakiejś opery z  sukcesami – w  ostatnich latach utwory „produko-
wane” dla tej sceny przez rozmaitych kompozytorów, po których 
ślad nie pozostał, pogrążyły to środowisko w marazmie. Na sezon 
1829/1830 zaplanowano Il Pirata oraz nową operę, która miała być 
napisana przez Giovanniego Paciniego, jednego z głównych konku-
rentów Belliniego. Jednak jako że Pacini – autor około osiemdzie-
sięciu oper – łakomie przyjmował liczne zobowiązania, nie mógł 
wywiązać się z  tego zamówienia. Wówczas poproszono obecnego 
w Wenecji i już zaznajomionego z zespołem Belliniego o napisanie 
nowej opery – w przeciągu zaledwie czterdziestu dni. Kompozytor 
nie był nastawiony do tego pomysłu entuzjastycznie: „[…] jestem 
niezmiernie znużony pisać operę z musu… i pisać ją w ciągu mie-
siąca… to moja męka serdeczna” – pisał w liście do Allesandra Lam-
periego3. 

Być może właśnie w związku z tym naglącym terminem zarów-
no Bellini, jak i  współpracujący z  nim od kilku lat librecista Feli-
ce Romani sięgnęli do materiałów już istniejących kompozycji: Bel-
lini przerobił dziesięć numerów ze swojej poprzedniej opery Zaira 

2 „[…] it was Bellini who initially replaced Rossini as Italy’s foremost composer, 
bursting on the scene with Il Pirata”. S. Maguire, Bellini’s “Romeo and Juliet” 
Opera, w: książeczka do nagrania I Capuleti pod dyr. F. Lusi, z udziałem: Wie-
ner Symphoniker, A. Netrebko, E. Garanča; Deutsche Grammophon, Hamburg 
2009.

3 G. Lorenzi, Vincenzo Bellini, szkic biograficzny, w: Vincenzo Bellini (1801–1835). 
W stulecie śmierci. Cztery studia, Lwów 1935, cyt. za: M. Partyk, „Tragedie Szek-
spira w  operze romantycznej”, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
prof. M. Tomaszewskiego, Kraków 2002, s. 61.
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(1829), a  Romani posiłkował się librettem, które napisał pięć lat 
wcześniej do opery Giulietta e Romeo Vaccaia. Zresztą wykorzysty-
wanie materiału oper, które nie odniosły sukcesu, było stałą prakty-
ką Belliniego i wiązało się z przemożną chęcią pokazania światu me-
lodii w przeciwnym razie skazanych na zapomnienie. Toteż twórca 
miał później powiedzieć z dumą: „Zaira, wygwizdana w Parmie, zo-
stała pomszczona przez I Capuleti…”4.

W przypadku źródeł libretta sytuacja jest dość złożona. Na jej 
tle zrodziło się wiele nieporozumień w dziejach recepcji opery. Naj-
pierw poniekąd automatycznie zakładano, że dramat Williama Szek-
spira stanowił model libretta I Capuleti, ale został tu przedziwnie wy-
paczony (tak zakładał między innymi Hector Berlioz, a potem wielu 
interpretatorów aż do dzisiaj). Następnie, przy odkryciu, że bezpo-
średnim źródłem libretta tej opery nie był dramat Szekspira, zbyt 
pochopnie wskazywano na wcześniejsze włoskie wersje legendy – 
Luigiego da Porto i  Matteo Bandello. Tymczasem oba te stanowi-
ska upraszczają sprawę i mijają się z prawdą. Fabuła libretta jest pra-
wie tak samo odległa od tych opowieści jak od Szekspira. Nie można 
jednak zlekceważyć oczywistego pośredniego wpływu jego dramatu. 

Michael Collins zadał sobie trud detektywistycznej pracy usta-
lenia źródeł libretta Belliniego, co wyłożył w artykule z 1982 roku5. 
Jak wiadomo, bezpośrednim źródłem było libretto Romaniego do 
opery Vaccaia, jakkolwiek i w stosunku do niego zostały poczynio-
ne zmiany. Co miało wpływ na tak znaczące odejście od tekstu za-
równo Szekspira, jak i da Porto i Bandella w librettach Romaniego?

Jak wynika z  ustaleń Collinsa, musiały tu zadziałać trzy linie 
wpływów: 

1. Sztuka Luigiego Scevoli pod tytułem Giulietta e Romeo z 1818 
roku – zgadzają się zarówno fabuła, jak i czas akcji, zamknięty w jed-
nej dobie. Na tę tragedię Romani mógł natrafić za pośrednictwem 
baletu Antonia Cherubiniego Le tombe di Verona, ossia Giulietta  
e Romeo z około 1820 roku, opartym na tekście Scevoli.

4 „Zaira, hissed at Parma, got its revenge in I Capuleti”. Cyt. za: S. Maguire, op. 
cit., s. 10.

5 M. Collins, The Literary Background of Bellini’s “I  Capuleti ed i  Montecchi”, 
„Journal of the American Musicological Society” 1982, Vol. 35, No. 3, s. 532–538.
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2. Libretto Giuseppe Maria Foppy do opery Zingarellego z 1795 
roku; we wstępie do opery Vaccaia Romani pisze, że opierał się na 
tamtym libretcie. Jednak ogromna liczba zmian w stosunku do tek-
stu Foppy sprawia, że trudno uznać to za model do opery Bellinie-
go. Właściwie jedynym przejętym elementem jest połączenie Tybal-
ta i Parysa w jedną postać. 

3. Opracowanie dramatu Szekspira w duchu francuskiego pseu-
doklasycyzmu Jean-François Ducisa z 1772 roku. Pojawia się tutaj 
wątek użyty przez Romaniego, którego nie ma w sztuce Scevoli: od-
mowa Julii na propozycję ucieczki z Romeem, podyktowana wzglę-
dami powinności i honoru.

Kompozytor od czasów Il Pirata nie wyobrażał sobie pracy z in-
nym librecistą niż Romani. Jednak tym, co go głównie urzekało 
w tekstach Romaniego, nie była struktura libretta ani fabuła, ale styl, 
piękne wersy ukształtowane na modłę klasyczną. Miał pisać w jed-
nym z listów do przyjaciela: „[…] zauważ w Il Pirata, jak inspirują 
mnie wersy, nie sytuacje…  to dlatego muszę mieć Romaniego”6. 

Bellini odczuwał dyskomfort w przygotowaniu Il Capuleti, po-
nieważ wyjątkowo nie odpowiadał mu szybki tryb tworzenia. Wy-
różniał się od otaczających go kompozytorów operowych tempem 
i  podejściem do pracy, komponując średnio jedną operę na rok7. 
Przygotowując swe dzieło, wczuwał się w  operowe postaci, by jak 
najprawdziwiej oddać ich emocje. Pewien list niegdyś przypisywany 
Belliniemu (rzekomo skierowany do Agostina Gallo w 1829, a opu-
blikowany w 1859 roku), ale prawdopodobnie sfabrykowany, może 
świadczyć przynajmniej o pogłoskach, w jaki sposób tworzył: 

Zamknięty w  swoim pokoju, zaczynam od deklamacji wersów każ-
dej postaci z pełną żarliwością, obserwując dokładnie modulacje mo-
jego głosu, przyspieszanie i  zwalnianie w poszczególnych sytuacjach, 
ogólną akcentuację i ton ekspresywny właściwy człowiekowi ogarnię-
temu przez emocje. Następnie znajduję motywy i generalny charakter 

6 „Just notice in Il pirata how the verses, not the situations, inspire my talent… 
that’s why I must have Romani”. Cyt. za: M. A. Smart, op. cit., Vol. 3, s. 196.

7 Bellini mógł sobie też pozwolić na taki komfort, będąc w latach 1828–1833 utrzy-
mankiem swojej kochanki, Giuditty Turina. 
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rytmów najlepiej pasujący do ich zaprezentowania, a potem wypełniam 
je nowym życiem za pomocą harmonii. Potem przenoszę to na papier, 
próbuję na fortepianie i  jeśli czuję odpowiednie emocje, stwierdzam, 
że mi się udało8.

Według Belliniego „opera musi wyciskać łzy, musi przerażać, musi 
zabijać przez śpiew”9. To wyznanie mogłoby zaskoczyć wielu jego 
współczesnych, którzy postrzegali go – jak to ujął Berlioz – jako „bla-
dego, delikatnego, słabowitego i łagodnego” człowieka „z tą jego me-
lancholijną dezynwolturą w intelektualnych i fizycznych obyczajach”10. 

Już podczas prób do Il Pirato w  Teatro La Fenice Bellini miał 
okazję przyjrzeć się zespołowi i dopasować obsadę nowej opery do 
warunków i możliwości śpiewaków. Główną gwiazdą w tym zespo-
le była Giuditta Grisi – mezzosopran, natomiast głosy męskie były 
słabe. Kompozytor postanowił więc oprzeć Il Capuleti na głosach 
żeńskich, powierzając partię Romea Giudicie Grisi, która już wcześ-
niej wcielała się w role męskie. Zresztą tym samym Bellini wpisał się 
w pewną konwencję – taka praktyka zachodziła we Włoszech wcześ-
niej. Otóż w operze Zingarellego partia Romea – pierwotnie prze-
znaczona dla kastrata – w  latach 20. była wykonywana przez pri-
madonny, w dziele Vaccaia napisano ją natomiast od razu na głos 
kobiecy (kontralt).

Premiera dzieła odbyła się 11 marca 1830 roku i okazała się suk-
cesem, którego Teatro La Fenice tak bardzo potrzebował, utwierdza-
jąc równocześnie sławę Belliniego. 

8 „Shut up in my room, I begin by declaiming each character’s lines with all the 
heat of passion, and I closely observe the inflections of my voice, the speed-
ing up and slowing down of the declamation in each situation, the overall ac-
cent and the expressive tone that characterizes a man in the grip of passion, and 
I find the motifs and the general rhythmic character best suited to demonstrate 
them and infuse them with new life by means of harmony. Then I throw them 
onto paper, try them out on the piano, and when I myself feel the correspond-
ing emotion, I judge that I have succeeded”. Cyt. za: M. A. Smart, op. cit.

9 „Opera must draw tears, must horrify, must kill through singing”. Z listu Belli-
niego do Carla Pepoli z 1834 roku, cyt. za: ibidem. 

10 Cyt. za: A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 2008, s. 282.
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Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

I Capuleti e i Montecchi to opera w tonie melancholijnym i pesymi-
stycznym, wyrażonym przez ekspresyjne bel canto. Odległa od Szek-
spira fabuła uwydatnia konflikt między rodzinami-ugrupowaniami, 
a  także – między uczuciem a  „honorem”. Nie ma tu nawet cienia 
komizmu – dzieło określa się jako „tragedię liryczną”11. Główni bo-
haterowie w  swoim rozdarciu tęsknią za śmiercią – tragizm sceny 
finałowej jest „przeczuwany” i  zapowiadany w  toku dzieła. Choć 
w koncepcji całości wyczuwa się niedostatki pospiesznej kompozy-
cji i „szwy” po przerobieniu Zairy, całość ratuje się przez kulminacje 
w postaci finałów obu aktów, dramaturgiczne dofinalne crescendo. 

Opera Belliniego wyróżnia się – spośród tych najbardziej zna-
nych interpretacji mitu Romea i Julii w muzyce – obsadzeniem mez-
zosopranu w  roli Romea. Dwa kobiece głosy prowadzące „długie, 
długie melodie”12, przeciwstawione chórowi męskiemu skandujące-
mu tekst, wypełniają najlepsze partie tej opery i stanowią o jej spe-
cyfice. Szybkie pasażowe i gamowe przebiegi instrumentalne są na-
tomiast irytująco konwencjonalne, pełne „przegadanej” motoryki. 
Ale – jak zauważa Alfred Einstein – „opera włoska zawsze opierała 
się i opiera na ludzkim głosie”; „nie zna »opery orkiestrowej« i sym-
fonicznego akompaniamentu”13.

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Fabuła opery Belliniego jest odległa od narracji archetypicznej mitu 
Romea i Julii. Nawet tytuł wskazuje na przesunięcie akcentów oraz 
nieco inną opowieść. Nie ma tutaj przedstawienia narodzin miło-

11 Por. Z. Helman, Bellini, Vincenzo, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red. E. Dzię-
bowska, PWM, Kraków 1979.

12 Słowa Giuseppe Verdiego na temat oper Belliniego, cyt. za: A. Einstein, op. cit., 
s. 285. 

13 Ibidem.



221ROZDZIAŁ 2 .  NARRACJA W OPERZE  BEL CANTO :  VINCENZO BELLINI

ści – ani balu, ani sceny balkonowej. Wiadomo na wstępie, że miłość 
Romea i Julii trwa dłużej. Wiadomo także, że Romeo niedawno za-
bił syna Capellia, brata Giulietty. Tak oto akcja rozpoczyna się uka-
zaniem wściekłych Capulettich czekających na atak Montecchich, 
a kończy śmiercią kochanków.

Libretto Romaniego wpisuje się w ogólną tendencję przysposa-
biania dramatu Szekspira do gustów publiczności, która dominowa-
ła w  drugiej połowie XVIII wieku. Pewne jego elementy są zbież-
ne ze słynnymi adaptacjami sztuki Szekspira w Anglii i Niemczech 
z tego okresu14. Podobnie jak w wersji Garricka pojawia się tutaj sce-
na przedśmiertnego pożegnania kochanków w grobowcu15 oraz wi-
dowiskowy pogrzeb Julii z chórem żałobników. Z przeróbką Weis-
se’a operę Belliniego łączy dostosowanie do zasady trzech jedności 
(akcja zamyka się w dobie i nie przenosi się do Mantui), całkowite 
wyeliminowanie postaci komicznych oraz postaci duchownego. Lo-
renzo jest tu bowiem przyjacielem domu Capulettich, doktorem – 
zakonnika nie wypadało przedstawiać w  sytuacji moralnie niejed-
noznacznej. 

Krąg postaci w operze Belliniego jest okrojony. Dwa rody w We-
ronie koncentrują się wokół opozycyjnych, stale gotowych do walki 
stronnictw – Ghibellinich (Montecchi) oraz Guelfów (Capuletti). Są 
one wyrażone odpowiednio przez męskie chóry – zbiorowych boha-
terów tej opery. Romeo jest przywódcą Montecchich, a Capellio – Ca-
pulettich. Stojący za Romeem chór Montecchich jest jego jedynym 
poplecznikiem – nie ma tu postaci ojca Romea, Benvolia ani Merku-
cja. Brak też Niani. Tebaldo – stronnik Guelfów – został przeznaczo-
ny przez Capellia na męża Giulietty. 

Romeo (mezzosopran), Giulietta (sopran), Tebaldo (tenor lirycz-
ny), Capellio (bas) i Lorenzo (bas) zamykają repertuar postaci. Pierw-
sza trójka wypełnia operę muzycznie śpiewem bel canto, Capellio 
i Lorenzo pełnią natomiast głównie rolę dramaturgiczną w recytaty-
wach (nie mają swoich arii). 

14 Niewykluczone, że te wersje pośrednio wpłynęły na kształt libretta.
15 Przedśmiertne pożegnanie kochanków pojawia się również w  przedszekspi-

rowskich opowieściach Luigiego da Porto i Matteo Bandella.
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Nawiązując do klasycznego schematu narracyjnego, moż-
na powiedzieć, że opowieść Belliniego–Romaniego rozpoczyna 
się za połową cyklu, w sytuacji już zaburzonej (w modelu Algirda-
sa Greimasa – w środku intrygi). Kochankowie w toku akcji podej-
mują próby „naprawy zaburzenia”: Romeo przeprasza Capulettich 
i wzywa do pojednania, Giulietta błaga nieugiętego ojca o wybacze-
nie i zrozumienie. Te starania pozostają bezskuteczne, napotykając 
opór nienawiści, uosobionej tu głównie w postaci Capellia. Tragizm 
końcowej sceny jest wielokrotnie zapowiadany – kochankowie nie-
raz wspominają o śmierci, która może być jedynym wybawieniem. 
Można więc uznać, że semy śmierci pojawiają się już od początku nie 
tylko w warstwie dramatycznej, ale i muzycznej. Charakterystyczny 
sygnałowy motyw rytmiczny na repetowanych dźwiękach, otwiera-
jący Sinfonię (patrz przykład 1) pojawia się kilkadziesiąt razy w toku 
opery jako złowrogi symbol: 

Przykład 1. V. Bellini, I  Capuleti e i  Montecchi, wyciąg ftp Ricordi, s. 1, Sinfonia, 
początek

Ostatni raz motyw ten wprowadza wykrzyknienie Giulietty w grobow-
cu „Ah, crudel! che mai facesti” w reakcji na samobójstwo Romea. 

Michel Guiomar, autor artykułu o znaczącym tytule « I Capule-
ti e I Montecchi » : Prélude pour le Jeu de la Mort dans l’opéra de Belli-
ni („I Capuleti e i Montecchi”: Preludium do gry śmierci w operze Belli-
niego) nazywa go „prawdziwym przedwagnerowskim lejtmotywem”16. 

Całość jest ujęta w strukturę dwuaktową17, po trzy sceny każdy 
akt. Pomijając wspomniany motyw, Sinfonia ma dekoracyjny cha-

16 We wczesnych wydaniach opera była dzielona na cztery części.
17 Tłumaczenie tekstu na język polski we wszystkich cytatach z tej opery: K. Brze-

ziński, z  nagrania DVD z  31. Festiwalu Valle d’Itria – Martine France, red. C. 
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rakter. Pojawiają się tu toposy fanfar i marsza, okraszone motorycz-
nymi szesnastkowymi przebiegami gamowymi i pasażowymi.

Przykład 2. V. Bellini, I Capuleti e i Montecchi, wyciąg ftp Ricordi, s. 83, finał aktu I

Pierwsza scena ukazuje Capulettich zebranych o  świcie na dzie-
dzińcu pałacu Capellia. Muzycznie jest wprowadzona przez motywy 
sygnałowe i długie akordy o charakterze napięciowym (czterodźwięk 
zmniejszony lub dominanta septymowa). Męski chór śpiewa w fak-
turze homofonicznej nota contra notam o  nadchodzącym niebez-
pieczeństwie. Następnie z recytatywu z udziałem Tebalda, Capellia 
i Lorenza dowiadujemy się, że „najgroźniejszy wróg”, „najpotężniej-
szy z Ghibellinów” waży się przez posłańca wystąpić z propozycją 
zawarcia pokoju. Capellio krzyczy: „Nigdy!” – nie pomagają namo-
wy Lorenza, by położyć kres waśniom. Tebaldo śpiewa arię E serba-

Toscani, reż. D. Kref, dyr. L. Acocella, z udziałem: P. Ciofi, C. Polito, Orche-
stra Internazionale d’Italia, Słowacki Chór z Bratysławy. Edizione BMG Ricor-
di, Milano. Wersja polska: Studio Publishing, kolekcja La Scala 30.
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to a questo acciaro, w której obiecuje Capellemu znaleźć Romea i po-
mścić krew jego syna, by być godnym ręki Giulietty. Jest to śpiewna 
cavatina (bel canto, cantabile) w płynnym metrum 12/8; jedynie mo-
mentami rytmy punktowane i duże skoki melodyczne wskazują na 
heroiczne znaczenie tekstu. Podekscytowany perspektywą zemsty 
Capellio zarządza zorganizowanie ślubu Tebalda z Giuliettą jeszcze 
tego wieczoru. Lorenzo znowu bezskutecznie interweniuje. 

Przykład 3. V. Bellini, I Capuleti e i Montecchi, wyciąg ftp Ricordi, s. 32, aria Romea 
Se Romeo t’uccise un figlio
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Przybywa Romeo przebrany za posła Ghibellinów. Bohater po-
kazuje tutaj swoje dwa muzyczne oblicza uzależnione od sytuacji 
dramatycznej: liryczne o odcieniu morbidezzy w arii Se Romeo t’uc-
cise un figlio oraz bohaterskie w cavatinie La tremenda ultrice spa-
da. W pierwszej kantylenowej arii, naznaczonej chromatyką i utrzy-
manej w potoczystym metrum 9/8, Romeo wyjaśnia, że syn Capellia 
zginął w ferworze bitwy (przykład 3). 

Tłumaczy, że „jego wódz” – Romeo – wciąż opłakuje ten dzień, 
kiedy zadał śmiertelny cios, ale to los zawinił. Rzekomo w imieniu 
Romea prosi o wybaczenie i wzywa do pokoju w Weronie. Capuleci 
odpierają ten apel zdecydowanym: „Qui ciascuno ad una voce Guer-
ra! Guerra!” („Tu każdy chce wojny! Wojna, wojna!”). To powoduje 
gniew Romea i przeobrażenie tonu: allegro marziale drugiej cavati-
ny, śpiewane con forza, charakteryzuje się dużym ambitusem melo-
dii z figuracjami, rytmami punktowanymi, synkopami i akcentami.

Druga scena przenosi nas do komnaty Giulietty, która rozpa-
cza z  tęsknoty za swoim ukochanym, zmuszona do ślubu z Tebal-
dem. Andante maestoso w  piano wprowadza długie liryczne solo 
waltorni, po czym następuje ekspresyjna, kantylenowa romanza 
Giulietty Oh! Quante volte z  triolowym akompaniamentem harfy: 

18

Oh! Quante volte, oh quante, 
ti chiedo al ciel piangendo, 
con quale ardor t’attendo, 
e inganno il mio desir!

Ileż razy, płacząc 
błagałam niebo o ciebie. 
Jak bardzo czekam na ciebie, 
oszukując moje pragnienia!18

Nadchodzi Lorenzo – Giulietta zwierza się mu, że stoi u  progu 
śmierci – „powoli gasnę i odchodzę” („A poco a poco io manco, len-
tamente mi struggo…”). Przyjaciel jednak ma dla dziewczyny nie-
spodziankę – sprowadził potajemnie Romea. Kochankowie podczas 
spotkania wyznają, że oboje „są nad grobem”, żyjąc bez siebie. Ro-

18 Tłumaczenie tekstu na język polski we wszystkich cytatach z tej opery: K. Brze-
ziński, z nagrania DVD z 31. Festiwalu Valle d’Itria – Martine France, red. C. To-
scani, reż. D. Kref, dyr. L. Acocella, z udziałem: P. Ciofi, C. Polito, Orchestra 
Internazionale d’Italia, Słowacki Chór z Bratysławy. Edizione BMG Ricordi, 
Milano. Wersja polska: Studio Publishing, kolekcja La Scala 30.
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meo w arii Si, fuggire: a noi non resta namawia ukochaną do uciecz-
ki. Giulietta odmawia:

…qui m’annoda, qui me serra 
un poter d’amor più forte […] 
– Che mai sento? E qual potere 
è maggior per te d’amore? 
– Quello, ah! quello del dovere, 
della legge, dell’onore.

…trzyma mnie tu siła  
potężniejsza od miłości […] 
– Co ty mówisz?  
Jaka siła większa od miłości? 
– Siła obowiązku,  
prawa, honoru.

Partia Giulietty jest tutaj pełna fioritur. 
Po raz pierwszy wspólny śpiew dwojga (w  równoległych ter-

cjach) pojawia się na słowach dotyczących dochowania wzajemnej 
wierności. Spotkanie Romea i Giulietty jest przerwane przez dobie-
gające odgłosy przygotowań do ślubu z Tebaldem.

Trzecia scena (w dawnych wydaniach: „parte secondo”) uka-
zuje dziedziniec w pałacu Capellia. Jest już wieczór, chór Capulettich 
śpiewa o przyjemnościach weselnych w rytm menueta oraz skocz-
nych gamek fletu (rytmy punktowane).

Finał aktu pierwszego gromadzi wszystkie postaci oraz chó-
ry Capulettich i Montecchich – Romeo odkrywa swoją tożsamość, 
rozpoczyna się zacięta walka. Muzycznie spotykają się tu tak odległe 
toposy, jak bel canto, concitato i fanfary. Po raz pierwszy pojawia się 
unisono kochanków – ich szerokooddechowa, śpiewna melodia jest 
kontrapunktowana staccatem chóru (patrz przykład 4). Ten unison 
to symbol symbiotyczny oddający znaczenie tekstu – Giulietta i Ro-
meo śpiewają:

Se ogni speme è noi rapita 
di mai più vederci in vita, 
questo addio non fia l’estremo, 
ah! ci vedremo almeno in cielo.

Jeżeli nie ma dla nas nadziei,  
że spotkamy się na ziemi,  
to pamiętajmy zawsze,  
że spotkamy się w niebie.

Równocześnie chór i pozostałe postaci śpiewają o terrorze i rozbu-
dzonej wściekłości. 



228 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

Przykład 4. V. Bellini, I Capuleti e i Montecchi, wyciąg ftp Ricordi, s. 86, finał I aktu, 
unisono Romea i Giulietty kontra chór i pozostałe postaci

Symultaniczne spiętrzenie różnych rodzajów śpiewu, różnych posta-
ci oraz odniesień semantycznych, wraz ze zwiększeniem wolumenu 
brzmienia, wzmaga dramatyzm i doprowadza do climaxu tego aktu.

Akt drugi rozpoczyna się sceną („parte terza”) w  komnacie 
Giulietty, która pełna niepokoju czeka na wieści na temat Romea. 
Liryczne, ekspresyjne solo wiolonczeli wprowadza dialog dziew-
czyny z Lorenzo, w którym doktor przedstawia możliwe rozwiąza-
nie wyjścia z sytuacji za pomocą napoju „pozornej śmierci”. Giuliet-
ta jest teraz gotowa uciec ze swoim ukochanym i przystaje na ten 
plan. Podobnie jak u Szekspira, tak i tu w jej wypowiedzi pojawiają 
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się wątpliwości – a jeśli się nie obudzi? W końcu uznaje, że pragnie 
śmierci: „Tylko śmierć mnie uwolni od okrutnego ojca”. Wysoce dra-
matyczne momenty tej wypowiedzi zostały oddane przez koloratury 
pozbawione akompaniamentu. Pojawia się Capellio; Giulietta błaga 
go o przebaczenie, mówiąc wprost, że stoi u bram śmierci. Ojciec po-
zostaje nieugięty i odtrąca córkę.

Solo oboju zwiastuje zmianę sceny i przerzucenie uwagi na Ro-
mea, który ukrywa się w opuszczonym miejscu. Odkrywa go tam 
Tebaldo i niemal dochodzi do pojedynku (duet Stolto! ad un sol mio 
grido o  heroicznym, marszowym charakterze, w  szybkim tempie). 
Jednak dialog rywali zostaje przerwany przez wejście chóru żałob-
nego opłakującego śmierć Giulietty (zmiana tempa na Andante, try-
bu na molowy; chór w toposie chorałowym z miarowym akompa-
niamentem harfy). Tebaldo i Romeo łączą się w bólu.

Ostatnia scena („parte quatra”) ukazuje grobowiec Capulet-
tich – już świta. Tremolanda i powolne chromatyczne przebiegi de-
scendentalne instrumentalnego wstępu ewokują grozę miejsca i sy-
tuacji. Romeo przybywa do grobu Giulietty, wspierany przez chór 
Montecchich. Zarówno chór, jak i następnie Romeo śpiewają – para-
doksalnie – dość pogodne melodie w tonacjach durowych. Charak-
terystyczne dla tych obu fragmentów motywy w rytmach punktowa-
nych, z następującym potem skokiem o kwartę w górę brzmią lekko, 
niemal skocznie i pastoralnie (tonacja: F-dur i C-dur); jedynie wolne 
tempo, legato i cicha dynamika dodają aury tajemniczości i pewnego 
smutku. Ten „lament” Romea w C-dur (Deh! tu, bella anima) – po-
strzegany jako nieadekwatny do sceny grobowej – jest często zastę-
powany w wykonaniach odpowiednim fragmentem z opery Niccola 
Vaccaia. Ostatni fragment – dramatyczny duet kochanków po prze-
budzeniu Giulietty – cechuje się natomiast najwyższym napięciem 
i mistrzowskim umuzycznieniem zmiennych emocji (przykład 5). 

Instrumentacja, harmonika, rodzaj ruchu podkreślają znaczenia 
słów i dynamizm sytuacji (Romeo zażywa truciznę, Giulietta się bu-
dzi, radość, jego konsternacja, rozpacz, pożegnanie, śmierć). Am-
plituda wolumenu brzmienia i rodzaju ruchu jest tutaj największa – 
od subito ff orkiestry (w stylu concitato) do orkiestrowego milczenia 
na niektórych dramatycznych zawołaniach Giulietty bądź Romea. 
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Ostatnie frazy pożegnania stanowią muzyczne gesty westchnienio-
we (opadające motywy sekundowe, zbliżone do pianto – przykład 7). 
Końcowe ekspresyjne wykrzyknienie Giulietty (skok kwinty i okta-
wy) dokonuje się na pauzie generalnej orkiestry, która dopiero za 
chwilę w  stylu wzburzonym akompaniuje krótkiemu końcowemu 
chórowi.

Zjawia się i Capellio, który na pytanie: „Uccisi! da chi?” („Kto ich 
zabił?”), uzyskuje odpowiedź Montecchich i Lorenza: „Da te, spieta-
to!” („Ty, okrutniku!”).

Jak widać, semantyka nienawiści koncentruje się tu wokół po-
staci nieustępliwego ojca Giulietty (dysponującego „groźnym” gło-

Przykład 5. V. Bellini, I  Capuleti e i  Montecchi, wyciąg ftp Ricordi, s. 132, duet 
w grobowcu
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sem basowym), często wspieranego przez skandujący na krótkich 
frazach staccato chór Capulettich (chór męski). Sferze tej towarzyszą 
też często złowrogie tremolanda, czterodźwięki zmniejszone, moto-
ryka i wspomniany motyw sygnałowy. 

Semantyka miłości najczęściej wiąże się tu z kolei z  ekspre-
syjnym bel canto (legato, łagodne frazy) w konsonansowej harmo-
nii. Szlachetna, płynna kantylena unisona Romea i  Giulietty z  fi-
nału pierwszego aktu wskazuje na modalność miłości być – S O: 
koniunkcja (symboliczne połączenie w niebie), natomiast końcowy, 
ekspresyjny i żarliwy duet pełen afektowanych zwrotów melodycz-
no-rytmicznych o dużym ambitusie – na modalność czynić – S O: 
dysjunkcja (pragnienie). 

Jednak rozdzielenie muzycznej charakterystyki dotyczącej se-
mantyki nienawiści i miłości nie zawsze jest w I Capuleti wyraziste, 
na co wskazuje na przykład śpiewna cavatina Tebalda E serbato a qu-
esto acciaro – w której bel canto towarzyszy tekstowi na temat zemsty. 

Poziom dyskursu

Zgodnie z idiomem Belliniego charakterystyczne dla dyskursu mu-
zycznego tej opery są „długooddechowe” melodie bel canto, rozwija-
jące się na tle rozkołysanego akompaniamentu orkiestry. Zazwyczaj 
pełne prostoty na początku pierwszej frazy, są stopniowo okrasza-
ne ekspresyjnymi fioriturami, które nie rażą pustą wirtuozerią, ale 
są naturalną konsekwencją organicznego rozwoju tych melodii. Ela-
styczność i  miękkość fraz melodyczno-rytmicznych Belliniego są 
kojarzone z kategorią morbidezzy. Jest ona w szczególności wyczu-
wana w metrach ósemkowych, 9/8 (przykład 4) bądź 12/8. Dla kon-
trastu, chóry w I Capuleti wyrażają się w prostych, krótkich frazach 
melodycznych, nierzadko w artykulacji staccato, zawsze w fakturze 
homofonicznej (przykład 5). Te męskie z reguły chóry, zestawione 
najczęściej z wysokimi solowymi głosami kobiecymi − kontrapunk-
tują je i służą za podkład harmoniczny. Równoczesne zderzenie tak 
skrajnie różnych rejestrów, rodzajów melodyki i  artykulacji (lega-
to kontra staccato) tworzy bardzo ciekawy efekt, specyficzny dla tej 
opery.
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W I Capuleti zarazem jest sporo fragmentów bardzo konwencjo-
nalnych, o dość ubogiej instrumentacji i harmonice. Chodzi głównie 
o  partie orkiestrowe (począwszy od Sinfonii), przepełnione inten-
sywną motoryką (pasaże, przebiegi gamowe, oscylacje małosekun-
dowe), w których poszczególne niewypełnione treścią frazy są po-
wtarzane, uporczywie kadencjonowane. 

Jednak w  odcinkach czysto instrumentalnych trafiają się rów-
nież wspaniałe liryczne miejsca – sola waltorni, oboju czy wiolon-
czeli w  wolnych tempach wprowadzające niektóre sceny. Są to in-
strumentalne romanze, a zatem i tutaj pojawiają się śpiewne melodie 
Belliniego, o proweniencji wokalnej – przeniesione na instrument.

Opera składa się z tradycyjnych numerów, jak recytatywy, ario-
sa, arie (głównie cavatiny), ansamble i  chóry, chociaż często gra-
nice między poszczególnymi numerami się zacierają, a  podstawą 
konstrukcji są jednak sceny. Recytatywy (accompagnato) są drama-
tycznie i wyrazowo pogłębione. W ansamblach dominuje homofo-
nia. Arie mają budowę okresową.

Materiał muzyczny jest integrowany między innymi przez wspo-
mniany już złowrogi, „prawdziwie przedwagnerowski leitmotiv” 
(Guiomar) (patrz przykłady 1, 2, 3). Ponadto widać podobieństwo 
motywiczne niektórych numerów, chociażby między lamentem Romea 
Deh! Tu bell’anima a duetem Elle e morta, o sciagurato. Czołowy motyw 
z cavatiny Giulietty Ah! Non poss’io partire, w której dziewczyna błaga 
ojca o wybaczenie, pojawia się w pewnych wariantach już w Sinfo-
nii oraz w chórze Montecchich w grobowcu. Może mieć to znaczenie 
symboliczne – to ojciec Giulietty jest w tej operze obarczony całą od-
powiedzialnością za tragedię (świadczą o tym końcowe słowa).

Napięcie dramaturgiczne stale wzrasta, obie kulminacje znaj-
dują się na końcu aktów. Ich finały, nawarstwiające różne środki 
muzyczne, wypełnia zarazem muzyka najmniej konwencjonalna. 
Silnym środkiem ekspresywno-wyrazowym są momenty pozosta-
wienia głosu wokalnego bez akompaniamentu orkiestry. Wyjątko-
wo krótki końcowy odcinek z udziałem pozostałych bohaterów po 
śmierci Romea i  Giulietty nie pozwala rozpierzchnąć się efektowi 
tragizmu sceny grobowej, która musi pozostać w pamięci odbiorcy. 
Wydaje się to dobrym rozwiązaniem, w duchu Szekspira. 



233ROZDZIAŁ 2 .  NARRACJA W OPERZE  BEL CANTO :  VINCENZO BELLINI

Sytuacja szczególna zachodzi w I Capuleti dwukrotnie, gdy suk-
cesywne zderzenie różnych jakości dokonuje się przez wprowadze-
nie „muzyki w muzyce” – czyli muzyki włączonej już do poziomu 
dramatycznego, dochodzącej do uszu bohaterów. Można powie-
dzieć, że w tych momentach mamy do czynienia z muzyczną nar-
racją intradiegetyczną. W  pierwszym akcie odgłosy przygotowań 
do wesela Giulietty z Tebaldem przerywają na moment dramatycz-
ny duet kochanków (muzyka di lontano): „Odi tu? L’altar funesto 
già s’infiora, già attende” („Słyszysz? żałobny ołtarz już przyozdo-
biono kwiatami”). W drugim akcie akordy harfy znamionujące wej-
ście chóru żałobnego przerywają waleczny duet Romea z Tebaldem. 
Tutaj psalmodia chóru, nagle zatrzymująca wielowątkową akcję 
dramatyczno-muzyczną, stanowi fragment przenoszący słuchacza 
w inną sferę. Można powiedzieć, że zbliża do ukonstytuowania fe-
nomenu określanego przez Mieczysława Tomaszewskiego jako „mo-
ment epifaniczny”19. 

Warto zwrócić uwagę na długość opery – około sto trzydzieści 
minut – w stosunku do niewielkiej liczby numerów i zaledwie dwóch 
aktów. Czas „zatrzymuje się” w szczególności na miłosnych wypo-
wiedziach kochanków – duet z pierwszego aktu, w którym Giulietta 
i Romeo nie mogą się rozstać, trwa około osiemnastu minut20.

19 Według Mieczysława Tomaszewskiego moment oderwania się od TU i TERAZ. 
Mówiąc o momentach epifanicznych, Tomaszewski podaje przykłady muzy-
ki instrumentalnej Fryderyka Chopina: „Muzykę wypełniającą ramy Scherza  
h-moll Fryderyka Chopina określano mianem dzikiej, buntowniczej, a nawet 
demonicznej. I nagle, w środku utworu, pojawia się cudownie spokojna, pięk-
na kolęda Lulajże Jezuniu – właśnie ów przekaz niemal z innego świata”. Sacrum 
i profanum w muzyce. Z profesorem Mieczysławem Tomaszewskim rozmawia 
Małgorzata Janicka-Słysz, „Maszkaron” 2000, styczeń–marzec. Momentami 
epifanicznymi są według badacza także pełne skupienia chorały Chopina w obu 
Nokturnach g-moll op. 15 i op. 37 oraz w Fantazji f-moll op. 49. Jeśli w operze 
może dojść do ukonstytuowania się momentów epifanicznych, siłą rzeczy mają 
one nieco odmienny charakter, są one bowiem w operze zazwyczaj związane ze 
światem PRZEDSTAWIANYM.

20 W wykonaniu opery pod dyr. F. Lusi, z udziałem: Wiener Symphoniker, A. Ne-
trebko, E. Garanča, Deutsche Grammophon, Hamburg 2009. 
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Poziom narracji głębokiej

W narracji I Capuleti trudno wyróżnić odmienne izotopie, wyraziste 
etapy opowieści czy generujące narrację struktury. Polaryzacja miło-
ści i nienawiści oraz wojny i pokoju nie jest tak wyraźna jak w nar-
racji archetypicznej mitu. Tytuł i libretto wskazują na uwypuklenie 
konfliktu rodów. Jednak z opery zapamiętuje się głównie bel canto, 
które raczej należy do pola semantycznego miłości. 

Ta miłość jest tu od początku tragiczna, melancholijna, niemoż-
liwa. Tragizm sceny finałowej zostaje zapowiedziany od pierwszych 
taktów, w  których złowrogi leitmotiv stanowi metaforę „strzelby, 
która musi wystrzelić”. Narracja wpisuje się w strukturę dofinalną, 
addycyjną. Z  jej biegiem następuje pewnego rodzaju stretto, prze-
jawiające się w coraz większej zmienności dyskursu oraz w coraz in-
tensywniejszym zastosowaniu środka wyrazowego, jakim jest cisza, 
zatrzymanie akompaniamentu (na przemian z  eksplozjami dźwię-
ku). Drugi akt, choć krótszy, obfituje w gęstość zdarzeń. 

Wyraziste jest tu zatem Alménowskie przewartościowanie, od 
początkowej konwencjonalnej dekoracyjności i  intensywnej mo-
toryki, do końcowej ekspresyjności i  dramatyzmu, wyzwolonego 
z konwencji; od jakby wczesnoklasycznej uwertury w typowej tona-
cji D-dur do nagłego zakończenia w c-moll. Nie ma natomiast koń-
cowego pogodzenia rodów, które w narracji Szekspira równoważyło 
początkowy stan wojny. Jedynym winowajcą całego nieszczęścia zo-
staje tu okrzyknięty ojciec Giulietty. 

Recepcja i rezonans

Opera została przyjęta przez publiczność wenecką z owacjami. Ber-
lioz po usłyszeniu tego dzieła był zniesmaczony „zniekształceniem 
Szekspira” oraz konstrukcją dramatyczną, ale zachwycony poszcze-
gólnymi momentami, na przykład końcówką pierwszego aktu21. 
Zresztą w dziejach recepcji do dziś powtarzają się tak spontanicznie 

21 Por. H. Berlioz, Z pamiętników, wybór, przekład i opracowanie J. Popiel, PWM, 
Kraków 1966 oraz S. Maguire, op. cit. 
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sformułowane przez Berlioza zarzuty, częściowo związane z brakiem 
świadomości, że to nie Szekspir był bezpośrednio źródłem libretta. 
Na przykład Gary Schmidgall w 1977 roku pisał: „[…] kompozytor 
i librecista tak strywializowali artystyczną wartość źródła [czyli Szek-
spira], że zniweczyli »literackie« podejście [twórców oper – M. P.]”22. 

Franz Liszt, podobno zmuszony do wystawienia I  Capuleti 
w  Weimarze w  1854 roku, nazwał tę operę „czcigodnym produk-
tem staroświeckiej szkoły” i wpisał ją w poczet utworów „zawdzię-
czających swoje istnienie połączeniu spadku po Rossinim z panują-
cymi zasadami szkoły romantycznej”23. Richard Wagner wprawdzie 
uznawał muzykę Belliniego za „płytką i pustą”, ale stale nucił melo-
die z jego oper24. Mary Ann Smith lokuje zresztą twórczość Bellinie-
go w estetycznym kontinuum prowadzącym do Wagnera25. „Długie, 
długie melodie, jakich nikt przed nim nie pisał”26 (Verdi) miały prze-
cież swoich naśladowców. A ten „długooddechowy” styl wokalny – 
tak charakterystyczny dla późniejszej twórczości Belliniego – ujaw-
nił się w I Capuleti po raz pierwszy. 

Zarazem była to ostatnia znacząca opera z partią dla męskiego 
bohatera wykonywaną przez kobietę. W roli Romea zasłynęły mię-
dzy innymi Giuditta Grisi, Maria Malibran i Wilhelmine Schröder-
-Devrient (która zachwyciła w tej roli młodego Wagnera w Lipsku 
w 1834 roku). W XX wieku zdarzały się próby zastąpienia mezzoso-
pranu „poprawnym genderowo” tenorem, ale – zniekształcając naj-
silniejszy atut i specyfikę tej opery – nie miały najmniejszej szansy 
na powodzenie.

22 „The composer and librettist have so trivialized the artistic value of a  source 
[i.e., Shakespeare] as to vitiate a ‘literary’ approach”. Cyt. za: M. Collins, s. 532. 

23 Cyt. za: A. Einstein, op. cit., s. 282. 
24 Por. M. A. Smart, op. cit. 
25 Por. ibidem. 
26 G. Verdi, cyt. za: A. Einstein, op. cit., s. 285.





rozdział 3
Narracja w symfonii dramatycznej:  
Hector Berlioz – Roméo et Juliette

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Zgodnie z duchem epoki romantycznej Hector Berlioz (1803–1869) 
wyraźnie naznaczył swoją twórczość pierwiastkiem subiektywnym. 
Jego niezwykła wrażliwość, żarliwość i  skrajne stany emocjonalne 
z jednej strony uczyniły go podatnym na silne inspiracje, z drugiej 
umożliwiły mu przeprowadzenie rewolucji w muzyce programowej. 

Liczne pozostawione wypowiedzi kompozytora – w szczególno-
ści w Pamiętnikach – najprawdziwiej dają świadectwo rodzajów in-
spiracji Berlioza oraz jego wyjątkowego „porywu wobec świata”, za-
tem powołam się na nie kilkakrotnie. 

Powstanie symfonii dramatycznej Romeo i  Julia jest owocem 
miłości, która – używając metafory Michaiła Bułhakowa – napadła 
na Berlioza, „tak jak napada w zaułku wyrastający spod ziemi mor-
derca”, i go „poraziła”1. Jej obiektem był przedziwny, nierozerwalny 
w  umyśle kompozytora tandem – kobieta, aktorka Harriet Smith-
son, oraz William Szekspir, uosabiający dla niego sztukę najwyższą. 
Zapalnikiem dla tego wybuchu było obejrzenie dramatów Szekspi-
ra wystawianych w Paryżu w 1827 roku przez trupę anglojęzycznych 
aktorów, z Charlesem Kemble i właśnie Harrietą Smithson na czele 
(Hamlet, Romeo i Julia). Kompozytor w Pamiętnikach tak wspomi-
na ten punkt zwrotny: 

1 „Miłość napadła na nas tak, jak napada w zaułku wyrastający spod ziemi mor-
derca, i poraziła nas oboje od razu. Tak właśnie razi grom albo nóż bandyty”.  
M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Wy-
dawnictwo De Agostini, Warszawa 2002, s. 129. 
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Wielka miłość zjawiła mi się wraz z Szekspirem, w moim wieku mę-
skim, w gorejącym krzaku Synaju, pośród obłoków, grzmotów i błyska-
wic nowej dla mnie poezji. Powaliła mnie, upadłem, i serce me, i całą 
moją istotę ogarnęła okrutna, zażarta namiętność, w  której miesza-
ły się, wzmagając jedna drugą, miłość do wielkiej artystki i miłość dla 
wielkiej sztuki2.

Wrażenie, jakie jej cudowny talent lub raczej jej geniusz dramatycz-
ny zrobił na mojej wyobraźni i moim sercu, można porównać tylko ze 
wstrząsem, o jaki przyprawił mnie poeta, którego była godną interpre-
tatorką […].

Szekspir, runąwszy na mnie tak znienacka, poraził mnie jak grom. Jego 
błysk, otwierający mi ze wzniosłym grzmotem niebo sztuki, oświetlił 
mi jego najodleglejsze głębie. Poznałem prawdziwą wielkość, prawdzi-
we piękno, prawdziwą prawdę dramatyczną3.

Berlioz opowiada, że tym samym „zmierzył […] bezmierną śmiesz-
ność pojęć o Szekspirze”, rozpowszechnionych we Francji przez Vol-
taire’a  – zarzucającego elżbietańskiemu dramaturgowi brak smaku 
i  nieznajomość prawideł sztuki – czy Victora Hugo, który nazwał 
poetę „genialną małpą zesłaną człowiekowi przez diabła”4. Kompo-
zytor uznał, że jeśli La Fontaine i  Molier „są bogatymi kontynen-
tami”, to „Szekspir jest światem”5. A  „żywić podziw dla Szekspi-
ra w kraju Racine’a i Woltera” – zdaniem Alfreda Einsteina – „było 
czymś rewolucyjnym i romantycznym”6. Należy jednak zauważyć, że 
kompozytor wówczas nie rozumiał ani jednego słowa po angielsku, 
a Romea i Julię widział w przeróbce Davida Garricka. Zapoznawał 
się z Szekspirem we francuskich przekładach, ale fascynacja zmoty-
wowała go do nauki języka angielskiego, który opanował do czasu 
rozpoczęcia pracy nad Romeo i Julią w 1838 roku. Brak dokładnego 

2 H. Berlioz, Z pamiętników, wybór, przekład i opracowanie J. Popiel, PWM, Kra-
ków 1966, s. 322. 

3 Ibidem, s. 66. 
4 Por. ibidem. 
5 Ibidem, s. 69. 
6 A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 2008, s. 143. 
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zrozumienia tekstu nie przeszkodził jednak Berliozowi w odbiorze 
sztuki w Teatrze Odeon, jak pisał: „Zobaczyłem… zrozumiałem… 
uczułem… że jestem żywy i że muszę powstać i ruszyć. Ale wstrząs 
był zbyt mocny i przez długi czas nie mogłem dojść do siebie…”7.

Istotnie twórca długo nie mógł dojść do siebie po tym silnym 
wstrząsie, a  nieodwzajemniona wówczas miłość do Harriet, która 
ignorowała liściki od wielbiciela, potęgowała stan jego nerwowej za-
paści. Jednak podniósłszy się, przystąpił do twórczości odmieniony: 
zapragnął – jak pisze Elżbieta Dziębowska – pisać muzykę na miarę 
dramatów Szekspira, a ponadto „najwyższym wysiłkiem dać swemu 
nieznanemu jej nazwisku rozgłos, jaki by dotarł aż do niej”8.

Co tak intensywnie przemówiło do kompozytora w tragedii nie-
szczęśników z Werony? Wrażenia z przedstawienia opisywał nastę-
pująco:

Po melancholii, rozdzierających cierpieniach, […] ponurych kolejach 
Hamleta […], lodowatych wiatrach Danii […], wystawiać się na pło-
mienne słońce, na wonne noce Włoch, patrzeć na widowisko tej miło-
ści wartkiej jak myśl, palącej jak lawa, władczej, nieodpartej, niezmier-
nej i czystej, i pięknej jak uśmiech aniołów, na te wściekłe sceny zemsty, 
na te nieprzytomne uściski, na te rozpaczne walki miłości i śmierci – 
tego już było za wiele. Toteż na początku trzeciego aktu, ledwie oddy-
chając i cierpiąc, jak gdyby jakaś żelazna dłoń ściskała mi serce, powie-
działem sobie z całym przekonaniem: Ach! Jestem zgubiony…9

Podczas pobytu we Włoszech w  ramach Prix de Rome w  latach 
1831–1832 Berlioz miał okazję usłyszeć wykonanie opery Vincenza 
Belliniego I Capuleti e i Montecchi. W oczekiwaniu na spektakl zapi-
sywał swoje wyobrażenia dotyczące wątku:

Co za temat! Jakby stworzony dla muzyki! Najpierw skrzący się bal u Ca-
puletów, gdzie, pośród roju piękności, młody Montague po raz pierw-
szy widzi słodką Julię, której wierność będzie ją kosztowała życie; potem 

7 H. Berlioz, Z pamiętników, s. 66. 
8 Ibidem, s. 70. 
9 Ibidem, s. 69. 



240 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

zażarta walka uliczna w Weronie, z kipiącym Tybaldem niby geniuszem 
gniewu i odwetu; niezrównany nokturn na balkonie Julii, gdzie kochan-
kowie szepczą swoje wyznania miłosne czule, delikatnie, cnotliwie […], 
oglądając światło księżyca; potem beztroski Merkucjo i jego bystra bła-
zenada; proste gadanie starej niani; solenna postać zakonnika, bezsku-
tecznie próbującego uspokoić powódź miłości i nienawiści, która prze-
dostaje się nawet do jego celi… następnie okropna katastrofa, ekstaza 
szczęśliwości walczącej z desperacją, westchnienia miłosne przemienio-
ne w grzechotkę śmierci, i w końcu uroczysta przysięga zwaśnionych ro-
dzin, przyrzekających, za późno, na ciała ich nieszczęśliwych dzieci, że 
wygaśnie nienawiść, która przelała tyle krwi, tyle łez10.

Oto jak kompozytor widział potencjał tematu. Nie wiedząc, że ope-
ra Belliniego nie jest oparta bezpośrednio na Szekspirze, rozczaro-
wał się, nie odnajdując w  niej „ani balu, ani Merkucja, ani Niani, 
ani zakonnika, ani sceny balkonowej, ani wzniosłej samotności Julii 
przyjmującej napój »pozornej śmierci«, ani duetu w celi między ska-
zanym na wygnanie Romeem a strapionym zakonnikiem, ani Szek-
spira, nic – spartaczony utwór”11. Ponadto nie mógł znieść głosu ko-
biecego wykonującego partię Romea. 

10 „What a subject! How well made for music! First the glittering ball at Capulet’s, 
where, among the busy swarm of beauties, young Montague first sees sweet Juliet, 
whose fidelity will cost her life; then the ferocious street-fighting in Verona, with 
Tybalt simmering over it like the genius of anger and revenge; the incomparable 
nocturne on Juliet’s balcony, where the lovers murmur their concord of love ten-
derly, softly, chastely, […] watching moonbearns; then insouciant Mercutio and 
his sharp-witted buffoonery; the simple chatter of the old nurse; the solemn char-
acter of the hermit, vainly seeking to impose calm upon the flood of love and ha-
tred which even penetrates his cell… then the terrible catastrophe, ecstasy of hap-
piness struggling with that of despair, loving sighs turning into a death-rattle, and 
finally the solemn oath of the warring families, swearing, too late, on the bodies 
of their unhappy children, to extinguish the hatred which shed so much blood, so 
may tears”. H. Berlioz, Mémoires, cyt. za: J. Rushton, Berlioz: “Roméo et Juliette”, 
Cambridge University Press, Cambridge–New York 1994, s. 10. 

11 „[…] no call at Capulet’s, no Mercutio, no chattering nurse, no grave and serene 
hermit, no balcony scene, no sublime soliloquy for Juliet as she takes the her-
mit’s drug, no duet in the cell between the banished Romeo and the distressed 
friar, no Shakespeare, nothing – a botched piece of work”. Cyt. za: J. Rushton,  
op. cit., s. 9.
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Najprawdopodobniej Berlioz rozważał napisanie właśnie ope-
ry na temat Romea i  Julii, ale dość szybko jego myśli pokierowa-
ły się w stronę symfonii z chórami. Jako bezpośredni spadkobierca 
i kontynuator Ludwiga van Beethovena, Berlioz – jak ujął to David  
Cairns – „zrozumiał od razu, że symfonia… jest formą dramatycz-
ną”12. „Efektem koncertów Conservatoire” – kontynuuje Cairns – „nie 
było naruszenie jego lojalności wobec muzyki dramatycznej, ale po-
szerzenie jej koncepcji tak, żeby włączyć w  nią symfoniczność”13. 
Berlioz uważał zresztą, że muzyka czysto instrumentalna dalece bar-
dziej adekwatnie potrafi oddać uczucia. We wstępie do partytury Ro-
mea i Julii pisał:

 
Jeśli w słynnej scenie balkonowej dialog obojga kochanków, partie Ju-
lii na stronie, namiętne wybuchy Romea, nie są śpiewane, jeśli duety 
miłości i rozpaczy powierzone są orkiestrze – przyczyny tego są licz-
ne i łatwe do odgadnienia. Przede wszystkim – […] chodzi tu o sym-
fonię, a  nie operę. Następnie, duety tego rodzaju były już wielokroć 
traktowane wokalnie […]. Wreszcie na muzyka, który odważa się uka-
zać wzniosłość tej miłości, czyha tyle niebezpieczeństw, że powinien 
on dać swojej fantazji pełną swobodę, jakiej by nie miał, trzymając się 
ściśle określonego znaczenia słów śpiewanych, i wobec tego musi uciec 
się do języka instrumentalnego, bogatszego, bardziej urozmaiconego, 
mniej krępującego i, dzięki swej wieloznaczności, nieporównanie sil-
niej działającego w podobnych przypadkach14.

W różnych listach i wypowiedziach Berlioz często łączył nazwiska 
swoich dwóch mistrzów, Szekspira i Beethovena; w 1834 roku na-
pisał, że „muzyka Beethovena jest jak duch Szekspira”15. Ów „duch 

12 Berlioz „grasped at once that the symphony […] was a dramatic form”. Cyt. za: 
ibidem, s. 8.

13 „The effect of the Conservatoire concerts was not to shake his allegiance to dra-
matic music but to widen his whole concept of it to include the symphonic”. 
Ibidem. 

14 Cyt. za: A. Einstein, op. cit., s. 150. 
15 „Beethoven’s music is like the spirit of Shakespeare”. Berlioz, w recenzji kon-

certu Konserwatorium w  „La Gazette Musicale”, 16 lutego 1834 roku, cyt. za:  
V. Micznik, Of Ways of Telling, Intertextuality, and Historical Evidence in Ber-
lioz’s “Romeo et Juliette”, „19th-Century Music” 2000, Vol. 24, No. 1, s. 47. 
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Szekspira” towarzyszył kompozytorowi francuskiemu przez całe ży-
cie, podniesiony do rangi boga. To do niego Berlioz kierował swoje 
modlitwy po śmierci Harriet – bo przecież zdobył w końcu swą nie-
dostępną ukochaną, ożenił się z nią pięć lat po pamiętnych spekta-
klach, lecz potem „zerwał w niej wiele strun niestety”16: 

Szekspir! Szekspir! Gdzież on jest? Gdzieś ty jest? Zdaje mi się, że on 
jeden spośród rozumnych istot może mnie zrozumieć i powinien zro-
zumieć nas oboje; on jeden mógł mieć litość dla nas, biednych kocha-
jących się artystów, rozdartych jedno przez drugie. Szekspirze! Szekspi-
rze! Ty musiałeś być bardzo ludzki; jeżeli jeszcze istniejesz, powinieneś 
przyjąć nędzarzy! Ty jesteś naszym ojcem, ty, który jesteś w niebie, jeśli 
niebo istnieje. Bóg jest głupi i okrutny w swojej nieskończonej obojęt-
ności, ty jeden jesteś Bogiem dobrym dla dusz artystów; przyjmij nas 
na swe łono, ojcze, utul nas! De profundis ad te clamo…17 

Roméo et Juliette – jak zauważa Kern Holoman – jest kulminacją zło-
tej dekady lat 30. XIX wieku18, dziełem zrodzonym z fascynacji Szek-
spirem, kobietą i  Włochami. Równocześnie pozostało ono „utwo-
rem w  toku przez większość aktywnego życia Berlioza”19 – pisze 
Holoman. Od inspiracji w 1827 roku minęło przecież dwanaście lat 
do napisania i prawykonania utworu w 1839 roku; następne siedem 
do ostatnich poprawek, które Berlioz chciał poczynić na podstawie 
rozmaitych wykonań, zanim partytura została wydana w 1847 roku.

Wiadomo, że na początku lat 30. temat Romea i Julii pojawił się 
w rozmowach Berlioza z Felixem Mendelssohnem w Rzymie. Wów-
czas Berlioz głośno wyrażał swoje ogromne zdumienie, że jeszcze 
nikt dotąd nie napisał scherza natchnionego wątkiem królowej Mab 
z dramatu Szekspira. Jak wspominał później, żałował swojego niepo-

16 „Henrietta [była] harfą dźwięczącą we wszystkich moich koncertach, w moich 
radościach, smutkach, harfą, której wiele strun zerwałem niestety!”. H. Berlioz, 
Z pamiętników, s. 323. 

17 Ibidem, s. 319. 
18 Por. J. Rushton, op. cit., s. 11. 
19 „[…] it remained […] a work in progress for most of Berlioz’s active life”. Cyt. 

za: ibidem, s. 12.
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hamowanego języka: „[…] przez kilka lat później obawiałem się, że 
Mendelssohn mógł wykorzystać ten temat”20.

Bezpośrednim impulsem do rozpoczęcia pracy nad Romeo i Ju-
lią był niezwykły list i podarunek Niccola Paganiniego. Po koncercie 
16 grudnia 1838 roku, na którym zostały wykonane symfonie Fanta-
styczna i Harold w Italii, kompozytor przekazał Berliozowi list o na-
stępującej treści:

Drogi Przyjacielu! Kiedy umarł Beethoven, jeden tylko Berlioz mógł 
go wskrzesić, a ja, który rozkoszowałem się Pańskimi boskimi dziełami 
godnymi geniusza, jakim Pan jest, uważam za swoją powinność prosić 
Pana, byś zechciał przyjąć, na znak mojego hołdu, dwadzieścia tysię-
cy franków […]21.

Poruszony Berlioz wtedy postanowił:

Muszę […] zaniechać wszelkiej innej pracy i napisać wielkie dzieło, we-
dług nowego i rozległego planu, dzieło wspaniałe, namiętne, pełne tak-
że fantazji, słowem, godne tego, żeby poświęcić je sławnemu artyście, 
któremu tyle zawdzięczam22.

Podarunek Paganiniego zapewnił niezbędny komfort do pracy nad 
dziełem, trwającej „przez siedem miesięcy, z  przerwami nie więk-
szymi nad trzy, cztery dni na trzydzieści”23 od lutego do września 
1839 roku. Jak intensywny i wzniosły był to czas, świadczą następu-
jące słowa twórcy:

Jakim żarliwym życiem żyłem przez cały ten czas! Z jaką mocą żeglo-
wałem po tym wielkim morzu poezji, pieszczony swawolnym wietrzy-
kiem fantazji, pod gorącymi promieniami słońca miłości, które zapalił 

20  „For several years afterwards I  dreaded hearing that he [Mendelssohn] had 
used the subject”. Cyt. za: V. Micznik, op. cit., s. 56. 

21 Cyt. za: H. Berlioz, Z pamiętników, s. 198–199. 
22 Ibidem, s. 201.
23 Ibidem, s. 202. 
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Szekspir, i czując się na siłach dotrzeć do cudownej wyspy, gdzie wzno-
si się świątynia czystej sztuki!24

Berlioz przygotował szkice tekstu prozą, którego uwierszowieniem 
poetyckim zajął się Émile Deschamps. Najprawdopodobniej oparł 
się zarówno na dramacie Szekspira w opracowaniu Garricka, jak i na 
oryginale.

Prawykonanie odbyło się 24 listopada 1839 roku w Paryżu. Par-
tytura, wydana nakładem Brandusa w  1847 roku, została zadedy-
kowana Paganiniemu. Niestety, słynny skrzypek wirtuoz nigdy nie 
usłyszał Romea i Julii.

Tak oto powstało dzieło hybrydowe gatunkowo, jak wiele utwo-
rów Berlioza, który ze swoją wyobraźnią nie mieścił się w formach 
i gatunkach zastanych. Widać w nim pewne piętno muzyki kompo-
zytorów, których podziwiał – Beethovena25 w zakresie muzyki sym-
fonicznej oraz Glucka w  zakresie wokalno-instrumentalnego dra-
matu muzycznego. Nade wszystko jednak Berlioz był artystycznym 
indywidualistą, nowatorem i prekursorem. W jego czterech symfo-
niach, uwerturach i preludiach orkiestrowych treść pozamuzyczna 
staje się wyznacznikiem formy. W utworach wokalno-instrumental-
nych (w tym: w sześciu operach) dbał o jedność tekstu i muzyki. We 
wszystkich jednak orkiestra przemawia sugestywnie, a jakość brzmie-
niowa staje się głównym środkiem wyrazu. Twórca ten dokonał prze-
cież przełomu w rozwoju instrumentacji, stosował nietypowe zesta-
wienia instrumentów oraz wyzyskiwał ich nowe możliwości26.

Muzyka czysto instrumentalna czy z tekstem? Ten dylemat nie-
pokoił Berlioza przez całą drogę twórczą; jak twierdzi Vera Micznik, 
jego „estetyka ambiwalencji” sprawiała, że nie satysfakcjonowało go 
w pełni ani jedno, ani drugie rozwiązanie27. W rezultacie powstało 

24 Ibidem.
25 Vera Micznik wykazuje intertekstualne (uświadomione bądź nie) powiązania 

symfonii dramatycznej Berlioza z drugą częścią Kwartetu smyczkowego op. 18 
nr 1, która miała być zainspirowana sceną przy grobie z Romea i Julii. V. Micz-
nik, op. cit. 

26 Berlioz jest także autorem podręcznika do instrumentacji. 
27 Por. V. Micznik, op. cit., s. 30. 
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absolutnie wyjątkowe Roméo et Juliette, dzieło, w którym oba zjawi-
ska dopełniają się w sposób komplementarny.

Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

„Berlioz nie tylko zastosował poezję do symfonii, jak uczynili to 
Beethoven, Mahler czy Szostakowicz: on zrobił symfonię z drama-
tu, jak nikt inny”28 – pisze Ian Kemp. Paradoksalne współistnienie 
„abstrakcyjnego” symfonizmu z pozamuzycznym wątkiem drama-
tycznym w Roméo et Juliette Berlioza nie ma swojego odpowiedni-
ka w historii muzyki. Przedstawienie tego wątku w ramach jednego 
dzieła zarówno środkami wokalnymi z tekstem, jak i czysto instru-
mentalnymi, pozbawionymi słów, pozwoliło na ukazanie spektrum 
możliwości muzyki, wraz z  jej wieloznacznością. Części z  opraco-
waniem wokalnym tworzą ramy kompozycji, a czysto instrumental-
ne stanowią jej jądro, z centralnymi – liryczną Sceną miłosną i ba-
śniowo-fantastycznym scherzo Królowa Mab – senna wróżka. Tutaj 
Berlioz jako jedyny wyciągnął tak daleko posunięte „muzyczne kon-
sekwencje” z  potencjału eteryczno-komicznego opowiadania Mer-
kucja o wróżce Mab, ukazującego szczególną metafizykę odrealnio-
nych światów Szekspira. 

Zresztą, będąc tak dalece przesiąkniętym Szekspirem, kompo-
zytor musiał adekwatnie oddać ducha tego poety – swojego „boga”. 
W  tej symfonii twórca zaprezentował szekspirowską feerię barw, 
ukazując kalejdoskop toposów: mamy tu nienawiść rodów, skrzący 
się bal, samotność i melancholię Romea, powagę zakonnika, żałob-
ność… Nade wszystko jednak miłość. Wszak ta „nieopanowana wy-
obraźnia”, „zimna zaciętość […] u natur tak szlachetnych i pełnych 
entuzjazmu może również przerodzić się w żar i w ogień, a wówczas – 

28 „Berlioz did not just use poetry for a  symphony, as with Beethoven, Mahler, 
Shostakovich: he made symphony out of a play, as did no one else”. I. Kemp, 
Radical Fusion of Dramatic and Symphonic, tekst w książeczce do nagrania pod 
dyr. Gardinera, Monteverdi Choir, Orchestre Révolutionnaire et Romantique, 
Philips Classics 1998. 
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czego najpiękniejszym przykładem jest scena miłosna w Romeo i Ju-
lii – płomień ten tchnie taką czystością, że wobec niej wszystkie inne 
sceny miłosne wydają się nieczyste”29 – jak pisze Alfred Einstein. Nie 
mogło być inaczej, skoro Berlioz mówił: „[…] miłość nie potrafi wy-
jaśnić muzyki, ale muzyka potrafi wyjaśnić miłość. Po cóż rozdzielać 
te dwa skrzydła życia?”30. 

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Jak widać na załączonym wykresie porównawczym układu narra-
cji Szekspira i Berlioza (tab. 5), w symfonii dramatycznej dokona-
no wyboru scen i wątków. Co ciekawe, ze względu na ambiwalencję 
medium wokalno-instrumentalnego i czysto instrumentalnego, czę-
ściowo historia została opowiedziana dwukrotnie – raz z  tekstem, 
raz bez słów. Niektóre sceny zostały zatem muzycznie „przedstawio-
ne”, inne na końcu epicko zrelacjonował ojciec  Laurenty, niektóre 
zdarzenia zaledwie nadmieniono w finale.

 

Przykład 1. H. Berlioz, Roméo et Juliette, początek, wyd. Ernst Eulenburg, s. 149

29 A. Einstein, op. cit., s. 149. 
30 Cyt. za: W. Pawłowski, Muzyka i miłość, PWM, Kraków 1999, s. 113.
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Opowieść rozpoczyna się czysto muzycznym przedstawieniem 
bójki, co odpowiada pierwszej scenie u Szekspira. Introduction to Al-
legro fugato – a zatem fuga o szybkim motorycznym przebiegu, z na-
głymi crescendami, w której tematy wkraczają w „złych” tonacjach 
(niezgodnych ze sztuką fugi), co ukazuje chaos31 (przykład 1).

Wraz z rozpoczęciem Prologu wchodzą głosy wokalne, reprezen-
tujące tu głównie „zewnętrznego” narratora (kontralt, tenor, chór). 
Wszystkie ustępy do końca pierwszej części są z  jednej strony od-
powiednikiem Szekspirowskiego Prologu, z drugiej – częściowo już 
przedstawiają, a nie tylko zapowiadają, kolejne zdarzenia. 

Jak zauważa Rushton, ta część jest „katalogiem tematów” symfo-
nii32; po epickim wstępie zostaje ukazana samotność Romea (nagle 
głos solo, pozbawiony akompaniamentu), a następnie toposy balu, 
miłości i  fantastyki. Po tym przypominającym kolaż zestawieniu 
cząstka Strophes stanowi zatrzymanie narracyjnego, dramatycznego 
czasu – kontemplację nad fenomenem pierwszej miłości:

Premier amour, n’êtes pas 
Plus haut que toute poésie ? 
Ou ne seriez-vous point, dans notre exil mortel, 
Cette poésie elle-même, 
Dont Shakespeare lui seul eut le secret suprême 
Et qu’il remporta… 
…dans le ciel !

Pierwsza miłości, czyż nie jesteś 
Ponad wszelką poezją? 
Lub czy nie jesteś raczej, na tym łez padole, 
Ucieleśnieniem tej poezji, 
Której jedynie sam Szekspir posiadł sekret 
I który zabrał ze sobą… 
…do niebios!

Muzycznie słowo „Szekspir” zostało wyróżnione przez skierowanie 
melodii w najwyższy rejestr tej partii altu oraz – wpisane jako wska-
zówka do partytury – vibrato (odzwierciedlenie niemal bałwochwal-
czego stosunku kompozytora do Szekspira). Stroficzność, mistycy-
zmy w tekście, zastosowanie figuracyjnego akompaniamentu harfy 
i kantylenowej melodyki w partii kontraltu, przywodzą na myśl li-
rykę miłosną trubadurów i truwerów. Melodeklamacja chóru koń-
czy pierwszą część. 

31 Por. J. Rushton, op. cit. 
32 Por. ibidem, s. 24. 
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„Uwolnione” od słów części druga, trzecia i czwarta ponownie – 
ale inaczej – opowiadają o pierwotnej melancholii Romea (funkcja 
braku), balu u Capulettich, wyznaniach i połączeniu miłosnym ko-
chanków oraz o wróżce snów.

Część druga rozpoczyna się w powolnym tempie Andante ma-
linconico e sostenuto [wyróżnienie – M. P.], od „samotności” 
skrzypiec solo. W  tej części słyszymy długie Berliozowskie melo-
die o nieregularnym sekwencyjnym rozwoju, a harmonika począt-
kowo jest mało stabilna, z odległymi modulacjami. Larghetto espres-
sivo wnosi – jak to określił Ernest Newman – „jedną z najbardziej 
wzruszających melodii kiedykolwiek powierzonych obojowi solo”33. 
To prawdopodobnie wpisany do programu „koncert” gromadzący 
gości Capulettich (u Szekspira nie ma koncertu). Następnie w Alle-
gro pojawia się muzyka taneczna; w metrum dwudzielnym, o kla-
rownej, prostej harmonice, równie klarownej melodii, ale napisanej 
„z rozmachem”. Dyspozycja instrumentów wskazuje na dwie grupy 
tańczących (smyczki naprzemiennie z instrumentami dętymi drew-
nianymi). Wejście chromatycznej melodii w fagotach może być z ko-
lei znakiem zagrożenia ze strony Tybalda, który rozpoznaje ukrytego 
pod maską Romea Montecchi. 

Część trzecia – Scena miłości – to według Rushtona „najbar-
dziej zagadkowa z muzycznych form Berlioza, analogicznie do tego 
przeraźliwego »czystego delirium« pierwszej miłości”34. Jak zauwa-
ża Vera Micznik, „wielu autorów zauważyło niemożliwość wpisania 
Sceny miłosnej w jakikolwiek konwencjonalny schemat formalny”35. 
Podobnie Rushton stwierdza, że niewiele kompozycji Berlioza „jest 
tak odległych od tradycyjnych archetypów”36.

33 „[…] one of the most moving melodies ever entrusted to a solo oboe”. E. New-
man, cyt. za: ibidem, s. 30.

34 „[…] the most ambiguous of Berlioz’s musical forms, analogue of the fearful, 
»chaste delirium« of first love”. J. Rushton, op. cit., s. 42.

35 „Many writers have recognized the impossibility of fitting the »Love Scene« into 
a conventional formal pattern”. V. Micznik, op. cit., s. 35.

36 „[…] few of his movements are so remote from traditional archetypes”. J. Rush-
ton, op. cit., s. 39.
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Wielu interpretatorów szukało także literalnej analogii ze sceną 
balkonową Szekspira, wraz z  przyporządkowywaniem poszczegól-
nym frazom określonych słów. 

Można zgodzić się z tym, że ogólnie poszczególne fragmenty in-
terpretują kolejne fazy spotkania kochanków – od cichego wprowa-
dzenia w nokturnowy nastrój ogrodu Capulettich, przez rozmowę 
dwojga, kiedy w końcu padają wyznania, do kilkakrotnego żegnania 
się (i niemożliwości rozłączenia); jest nawet interwencja „zewnętrz-
nego świata” (prawdopodobnie Niani).

Ekstatyczne uniesienia uczuć i muzycznie oddana namiętność 
sugerują jednak także korespondencję z  nocą miłosną u  Szekspi-
ra pod koniec trzeciego aktu albo ideę miłości. Część ta przedsta-
wia vague des passions37 („falę uczuć”) z  nieustannie zmienianym 
tempem. Nokturnowość (metrum 6/8, dynamika pp, miękkie bar-
wy instrumentalne) i muzyczne symbole symbiotyczne (unisona in-
strumentalne, melodie w równoległych tercjach) mieszają się z wy-
buchami miłosnej pasji (crescenda, szybkie przebiegi ascendentalne, 
dochodzenie do tutti, przyspieszanie).

Vera Micznik trafnie zauważa, że mamy tu przedstawioną „ideę 
dialogu” kochanków ukazaną między innymi przez zmienność ob-
sady czy materiału melodycznego38.

Cała scena jest poprzedzona krótkim wstępem z  chórami gości 
przyjęcia, spoza sceny żegnającymi gospodarzy. Już w tym wstępie, roz-
poczętym pppp, schromatyzowanymi akordami w smyczkach, roztacza 
się aura intymności, mocniej odczuwana po zniknięciu głosów wokal-
nych. Temat „A” wprowadza w altówkach „melodię podobną do arii”39 
i opiera się na ostinatowej figurze rytmicznej (przykład 2), wpływającej 
na stabilność dyskursu – temat „A” najczęściej jest tu związany z modal-
nością miłości być (koniunkcja), wskazującą na połączenie.

37 Określenie René-François Chateaubrianda w programie Symfonii fantastycznej. 
Por. ibidem, s. 107. 

38 Autorka przedstawia szczegółową analizę tej sceny, wyróżniając materiał tema-
tyczny „A”, „B” i „C”. Powstały z tego materiału układ formalny jest następujący: 
ABA’B’CA’’B’’A’’’B’’’Koda. Por. V. Micznik, op. cit. 

39 „[…] aria-like melody”. Ibidem, s. 35.
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Przykład 2. H. Berlioz, Roméo et Juliette, temat miłości „A”, wyd. Ernst Eulenburg,  
s. 136

Przykład 3. H. Berlioz, Roméo et Juliette, temat miłości „B”, wyd. Ernst Eulenburg,  
s. 140
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Temat „B” to z kolei – jak pisze Micznik – „namiętna pieśń”. Tu-
taj regularne figury ostinatowe są zastąpione rozwojową, ornamen-
towaną melodią legato, dookreśloną w  partyturze canto espressivo, 
potem canto appassionato. Ten temat najczęściej jest związany z sur-
modalizacją miłości czynić (dysjunkcja). 

Materiał muzyczny określony jako „C” składa się natomiast z ge-
stów westchnieniowych, przedzielanych pauzami, tworząc pofrag-
mentowaną melodię o dużym ambitusie.

Część czwarta – czysto instrumentalne Scherzo zatytułowa-
ne Królowa Mab lub Wróżka Snów, w całości jest oparte na toposie 
fantastyki (szybkie tempo, zestawianie skrajnie wysokich i  niskich 
brzmień, predylekcja instrumentów dętych drewnianych, krótkie, 
urywane figury, przebiegi chromatyczne, tremola).

Przykład 4. H. Berlioz, Roméo et Juliette, Scherzo, wyd. Ernst Eulenburg, s. 228
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W  bardzo szybkim tempie (Prestissimo) muzyczne zdarzenia-
-przygody przechodzą jedno w drugie, jak w narracji snu, której do-
tyczy opowieść o Mab. Pojawiają się tu brzmienia modalne, a koloryt 
archaicznej niesamowitości został podkreślony przez zastosowanie 
cymbałów antycznych. Część kończy się w sposób dla niej charakte-
rystyczny: ulotny.

Po przedstawieniu intymnej sfery miłosnej i sennej piąta część 
przenosi nas w scenę pogrzebową rzekomo zmarłej Julii. Kondukt po-
grzebowy Berlioza to fugowany marsz nawiązujący do kontrapunk-
tycznego tak zwanego stylu uczonego (learned style)40 w Andante ma 
non troppo lento, z równoczesną psalmodią chóru na jednym dźwię-
ku (później role się odwracają – fugato w głosach, psalmodia w or-
kiestrze). 

Instrumentalna część szósta – Romeo przy grobowcu Capulet-
tów – przedstawia szereg akcji i  stanów związanych z  tragicznym 
końcem życia dwojga. „Didaskalia” w partyturze wskazują na kolej-
ne wydarzenia: Inwokacja, Przebudzenie Julii, Szalona radość, Ostat-
nie drżenia i śmierć obojga kochanków, drobiazgowo przedstawiane 
muzycznie. W początkowym Allegro agitato e disperato [wyróżnie-
nie – M. P.] ósemkowe figury repetycyjne i pasaże ilustrują bieg Ro-
mea; Largo inwokacji, pełne gestów westchnieniowych, z  kantyle-
nową, przeszywającą melodią rożka angielskiego espressivo – jego 
rozpaczanie nad grobem. Zilustrowano również momenty wypicia 
trucizny (chromatyczne tremolanda wiolonczel przy zamilknięciu 
orkiestry) oraz przebudzenia Julii (krótkie motywy w klarnetach do-
lcissimo, którym odpowiadają szybkie figury wiolonczel i kontraba-
sów – ekscytacja Romea; przykład 5).

Wreszcie, Allegro vivace ed appassionato assai ukazuje prze-
kształcony temat miłości („B”) w  tutti ff, by zostać przerwanym 
przez ostinato śmierci – zapętlony motyw w smyczkach, który po-
woli doprowadza do wygaśnięcia części, w rozproszonych, pofrag-
mentowanych, pojawiających się na krótko w pojedynczych instru-
mentach frazach, odpowiadających „ostatnim drżeniom”. 

40 Por. R. S. Hatten, Interpreting Musical Gestures, Topic and Tropes. 



Przykład 5. H. Berlioz, Roméo et Juliette, Romeo przy grobowcu Capulettów, wyd.  
E. Eulenburg, s. 259–260



Przykład 5 (kontynuacja). H. Berlioz, Roméo et Juliette, Romeo przy grobowcu 
Capulettów, wyd. E. Eulenburg, s. 259–260
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Wokalno-instrumentalny Finał uzupełnia, dopowiada „brakujące 
miejsca” historii. Część ta odpowiada ostatniej scenie Szekspira. To 
scena dramatyczna, z udziałem konkretnych postaci – chóry to ro-
dziny Capulletów i Montecchich. Pojawia się także – po raz pierwszy 
w tym utworze – ojciec Laurenty (baryton-bas), który w obszernym 
recytatywie i arii opowiada wydarzenia przeszłe. Następuje tu przy-
sięga pojednania – na „święty krzyż” (odstępstwo od Szekspira, któ-
ry nie wprowadza takiej religijnej konotacji). Wszystko kończy się 
triumfalnie – znakiem zgody jest wspólny śpiew nota contra notam 
wszystkich głosów, z towarzyszeniem orkiestrowego tutti, w głośnej 
dynamice, w tonacji H-dur. 

Tak oto podstawowych aktantów narracji, Romea i Julię, przed-
stawiono wyłącznie przez medium muzyki instrumentalnej. Ojciec 
Laurenty – aktant Pomocnik – jako jedyny został tu dramaturgicznie 
skonkretyzowany i obdarzony głosem wokalnym, ale „ujawnia się” 
dopiero na końcu dzieła. Rodziny są natomiast przedstawione zbio-
rowo w postaci chórów. 

Istnieje wiele interpretacji tej symfonii, w których postaciom Ro-
mea i Julii są przyporządkowywane poszczególne instrumenty bądź 
odmienne sposoby muzycznego wyrażania. Na przykład Rushton 
pisze w analizie sceny miłosnej: „Julia jest reprezentowana przez wy-
sokie instrumenty dęte drewniane, Romeo przez wiolonczele i rogi. 
Julia tęsknie zmierza do molowej medianty; Romeo z mocą wraca do 
toniki”41. Kern Holoman zauważa: „Romeo jest zazwyczaj uosabiany 
przez instrumenty tenorowe, Julia przez wysokie dęte drewniane”42. 

Poziom dyskursu

Wybór tego specyficznego gatunku – „symfonii dramatycznej z chó-
rami” – pozwolił Berliozowi rozwiązać interesujący go problem rela-

41 „Juliet is represented by the high woodwind, Romeo by cellos and hornds. Ju-
liet turns wistfully to the minor median; Romeo glowingly returns to the tonic”. 
J. Rushton, op. cit., s. 37–38. 

42 „Romeo is usually impersonated by tenor instruments, Juliet by the upper wood-
wind”. K. Holoman, przedmowa, Romeo et Juliette, New Berlioz Edition, cyt. za: 
 V. Micznik, op. cit., s. 54. 
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cji muzyki i tekstu43 oraz wyzyskać w jednym dziele rozmaite moż-
liwości, jakie z jednej strony niesie ze sobą muzyka instrumentalna, 
z drugiej – wokalno-instrumentalna. Vera Micznik w artykule Of the 
Ways of Telling, Intertextuality, and Historical Evidence in Berlioz’s “Ro-
méo et Juliette” (O sposobach opowiadania, intertekstualności i histo-
rycznych przesłankach w  „Roméo et Juliette” Berlioza) zauważa, że 
zróżnicowanie dyskursu w  tym dziele ukazuje „mozaikę narracyj-
nych perspektyw, z  których historia jest opowiadana, gdzie głosy 
narracyjne są projektowane nie tylko przez słowa, jak w narracji li-
terackiej, ale także przez różne techniki muzyki instrumentalnej”44. 

Przypomnijmy, że we wstępie do partytury Berlioz pisał o po-
wodach, dla których „duety miłości i  rozpaczy są powierzone or-
kiestrze”; chodziło o „pełną swobodę”, jakiej nie daje trzymanie się 
„ściśle określonego znaczenia słów śpiewanych”. Muzykę instrumen-
talną nazwał „językiem bogatszym, bardziej urozmaiconym, mniej 
krępującym i, dzięki swej wieloznaczności, nieporównanie silniej 
działającym w podobnych przypadkach”45. Zarazem nie chciał po-
zbawiać się słów – opowieść musiała być za pomocą tekstu epicko 
wprowadzona, a na końcu dookreślona, wyjaśniona. Chóry w proce-
sji pogrzebowej części piątej są z kolei bardziej przydatne ze wzglę-
dów brzmieniowych i dramaturgicznych.

Wydaje się jednak, że muzyka z  tekstem pełni tu rolę służeb-
ną wobec muzyki „czystej”: „Jeżeli śpiew pojawia się niemal od po-
czątku, to po to, żeby przygotować wewnętrznie słuchacza na te sce-
ny dramatyczne, których uczucia i namiętności muszą być wyrażone 
przez orkiestrę”46 – pisał Berlioz.

43 Berlioz wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. Por. ibidem. 
44 „Berlioz’s mixture of this variety of texted and nontexted musical types produc-

es a mosaic of narrative perspectives from which the story is told, in which the 
narrative voices are projected not only through words, as in literary narrative, 
but also through various techniques used in instrumental music”. Ibidem, s. 27, 
wyróżnienie – M. P. 

45 Cyt. za: A. Einstein, op. cit., s. 150. 
46 „If the singing appears almost from the beginning, it is in order to prepare the 

spiritual state of the listener for the dramatic scenes whose feelings and passions 
must be expressed by the orchestra”. Berlioz we wstępie do partytury, cyt. za:  
V. Micznik, op. cit., s. 30. 
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Już początek ukazuje „mozaikę” relacji muzyki z  tekstem lub 
programem. Rozpoczynamy jakby in medias res – od muzycznego 
przedstawienia ulicznej bójki, w postaci fugato, którego temat zosta-
nie podany następnie w augmentacji w puzonach na znak interwencji 
Księcia. Muzyka tę akcję „przedstawia” – na sposób poniekąd mime-
tyczny. Dopiero potem rozpoczyna się Prolog z narracyjnym głosem. 
Tutaj tekst jest epicki (opowiadanie wydarzeń wraz z  refleksją nad 
nimi, przytaczanie wypowiedzi postaci), a jego umuzycznienie zosta-
je również w pełni podporządkowane funkcji narracyjnej jako epiki: 
melodyka jest deklamacyjna, akompaniament dyskretny, podkreśla-
jący tylko końcówki fraz, jak w recytatywie. Następnie muzyka zaczy-
na ilustrować śpiewane słowa, w zaledwie kilkutaktowych odcinkach 
odpowiadające wypowiadanej treści – samotność Romea przez pozo-
stawienie skrzypiec solo, bal – muzyką taneczną, miłość – tematem 
miłości. Za chwilę jednak w Strofach liryka miłosna stanowi znacznie 
bardziej pogłębioną interpretację tematu. Tak oto w ciągu pierwszych 
minut dzieła muzyka przechodzi przez kilka modusów: od przed-
stawiania, przez opowiadanie, ilustrowanie, do uosabiania.

W partiach instrumentalnych, oprócz podążania za logiką czy-
sto muzycznego rozwoju czy ekspresji, muzyka czasem przedstawia 
„morfologię uczuć” (zgodnie z koncepcją Susan Langer)47, prezentu-
je akcje i działania postaci w sposób mimetyczny bądź naśladuje in-
tonację mowy. Głos narracyjny – w ramach muzyki bez tekstu – w szcze-
gólności słyszymy w  miejscach recytatywów instrumentalnych 
(czasem dookreślanych: avec le caractère du récitatif). 

„Idea dialogu” uzyskana muzycznie w scenie miłosnej okazała 
się na tyle przekonująca, że zachęcała niektórych interpretatorów do 
podkładania konkretnych słów z dramatu Szekspira pod poszczegól-
ne frazy48. Tymczasem wiadomo, że Berlioz chciał uwolnić tę muzy-
kę od pełnego dookreślenia semantycznego. 

W części szóstej – Romeo przy grobowcu Capulettów – semantyka 
jest bardziej dookreślona, w sposób poniekąd mimetyczny (między 

47 Por. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Musica Iagiellonica, 
Kraków 2002, s. 87. 

48 Por. I. Kemp, op. cit. 
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innymi za pomocą rodzaju ruchu) muzyka odzwierciedla tu bowiem 
poszczególne akcje, jak na przykład bieg Romea czy zatrzymanie, 
sugerujące penetrację odnalezionego miejsca. Muzyka przedstawia 
tu też drobiazgowo dynamiczne reakcje emocjonalne bohaterów. Jak 
zauważa Rushton, muzyka tej części „mogłaby towarzyszyć panto-
mimie rozgrywanej […] w czasie realnym”49. We fragmentach wo-
kalno-instrumentalnych funkcja narracyjna leży po stronie tekstu, 
a muzyka – jak wspomniano – często „ogranicza się” do akompanio-
wania bądź ilustrowania słów, zazwyczaj podanych na sposób epic-
ki. Wyjątkowo w Finale mamy do czynienia z mową bezpośrednią. 

W układzie poszczególnych części kompozytor musiał kierować 
się czynnikami zarówno muzycznymi, jak i  programowymi. Czę-
ści są zestawiane na zasadzie kontrastu, a nawet może na wzór cy-
klu symfonicznego. I tak – pomijając wokalno-instrumentalne ramy 
oraz interpolację w postaci Konduktu żałobnego – części druga, trze-
cia, czwarta i szósta przypominają trochę cykl sonatowy. W części 
drugiej mielibyśmy ewentualnie powolny wstęp i Allegro, Scena mi-
łosna jest pogłębionym w wyrazie Adagiem, po niej następuje Sche-
rzo, a część szósta mogłaby być odpowiednikiem finałowej szybkiej 
części. Trzeba podkreślić, że Berlioz zmienił chronologię w stosunku 
do narracji archetypicznej, żeby Scherzo w tempie Prestissimo – opo-
wieść o królowie Mab – znalazło się po lirycznym Adagio. Z muzycz-
nego punktu widzenia było to bardziej uzasadnione. Tym samym 
Scherzetto rozdziela dwie wolne części, po nim następuje bowiem 
Kondukt żałobny w tempie Andante. 

W  ramach poszczególnych części (z  wyjątkiem właśnie piątej, 
z jej stabilnością marsza żałobnego) wciąż mamy wahania tempa – 
dyskurs jest żywy i zmienny. Szczególnie ciekawym zabiegiem wy-
daje się „narracja snu” części czwartej, z coraz to nowymi „muzycz-
nymi przygodami”. 

Symfonia jest integrowana za pomocą powtarzających się 
(z  przekształceniami) motywów, tematów, toposów. Nie bez zna-
czenia pozostaje to, że pewne Szekspirowskie sceny „opowiadane 

49 „[…] it could accompany a  mime enacted virtually in real time”. J. Rushton,  
op. cit., s. 52.
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są” niejeden raz, z użyciem różnych mediów – z głosem bądź bez. 
Najbardziej charakterystyczny jest temat miłości („B”), stanowiący 
podstawę Sceny miłosnej; pojawia się on już w Prologu, jak również 
w  części szóstej, w  której siła jego ekspresji została wzmożona do 
granic możliwości – przy pożegnaniu kochanków. Powtarzane tema-
ty lub motywy są poddawane „transformacjom psychologicznym” 
w zależności od kontekstu programowego.

Poziom narracji głębokiej 

Na narrację symfonii dramatycznej Berlioza składają się dwie izoto-
pie: 1) publiczna: realna oraz 2) intymna: oniryczna. Ta pierwsza izo-
topia stanowi opowieść o „obiektywnych” zdarzeniach w Weronie. 
Druga – to opowieść o uczuciach głównych bohaterów, o ich subiek-
tywnym świecie, z konieczności tak bardzo skrywanym. 

Zdarzenia ze sfery publicznej: realnej zostały umuzycznione 
głównie na sposób wokalno-instrumentalny, z tekstem. Sfera intym-
na: oniryczna stała się z kolei domeną muzyki instrumentalnej, po-
zbawionej słów (patrz tab. 8). Wyjątkiem od tej zasady jest czysto 
muzyczne przedstawienie ulicznej bójki oraz balu (z  izotopii pu-
blicznej: realnej) oraz liryczne Strophes, w których intymność została 
przekazana również za pośrednictwem głosów. Jednak bezapelacyj-
na większość narracyjnego toku odpowiada powyższemu rozróż-
nieniu. Z zastrzeżeniem, że jest to uogólnienie, sytuację tej narracji 
można wpisać w kwadrat semiotyczny, ukazujący następującą ten-
dencję:

Wokalno-instrumentalna: 
z tekstem

Instrumentalna: 
bez tekstu

Publiczna: realna Intymna: oniryczna

Medium muz.

Izotopia
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Narracja izotopii publicznej: realnej to głównie części pierwsza, pią-
ta i siódma (z udziałem Montecchich, Capulettich, ojca Laurentego), 
natomiast intymnej: onirycznej to większość części drugiej, trzeciej 
i szóstej (dotyczących Romea i Julii). Zarazem rozkład poszczegól-
nych izotopii w  tym dziele jest zgodny z  ich „zewnętrznym” (resp. 
„wewnętrznym”) charakterem – pierwsza tworząca ramy zakreślają-
ce kontekst, druga określająca meritum sprawy, w głąb której wnika-
my – a nade wszystko „serce” narracji: miłość. 

Tak oto Berlioz ukazał historię Romea i Julii z dwóch perspek-
tyw: z perspektywy kochanków i z perspektywy otaczającego świata. 

Przy tym kompozytor uwydatnił ton eterycznej, iluzyjnej fan-
tastyki, która przebija z zaledwie kilkunastowersowego – u Szekspira – 
opowiadania Merkucja o wróżce snów. Ten króciutki epizod posłu-
żył jednak za pretekst, żeby wyrazić poetyckość, w tak nierozerwalny 
sposób dla Berlioza związaną z Szekspirem, szafarzem jej tajemnic. 
Przecież zestawienie Sceny miłosnej z Królową Mab w sercu tej sym-
fonii – choć niezgodne ani z  chronologią, ani z  proporcjami po-
szczególnych scen w narracji archetypicznej – pozwoliło na ukaza-
nie „nieświadomego”, irracjonalnego szaleństwa gorących nocy. Na 
wyciągnięcie przed nawias Szekspirowskiej metafizyki.

W toku narracji każdej z dwóch izotopii dokonuje się Alménow-
skie przewartościowanie (transvaluation). W ramach intymnej: oni-
rycznej – od melancholii i samotności Romea, związanej z funkcją 
braku (część druga), przez miłość, eteryczność nocy, do wspólnej 
śmierci w rozpaczy i uniesieniu (a wszystko to wyrażane i uosabia-
ne wyłącznie przez orkiestrę). W ramach publicznej: realnej – od po-
czątkowej nienawiści, przez smutek procesji żałobnej, do końcowego 
pokoju, gdzie rody Montecchich i Capulettich śpiewają: „Nasze du-
sze są przemienione!” („Toute notre âme change !”).

Całość wychodzi od kontekstu nienawiści rodów, wrzawy ulicy 
Werony, następnie zapowiada kilka następnych zdarzeń w „kalejdo-
skopie tematów”, po czym przechodzi do sfery intymnej, do smutku 
samotności. Z kolei – wciąż pozostając w sferze intymnej – ukazu-
je ekstazę miłości, sen, aby dojść do konsekwencji zderzenia dwóch 
światów w  procesji żałobnej. Tragiczny koniec intymnego świata 
dwojga wpłynął na świat zewnętrzny. Końcowa apoteoza zgody, kan-
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tata tutti w H-dur, jest wyrazem tej zmiany. Stanowi odwrotność po-
czątkowej nienawiści – w sferze aksjologicznej i muzycznej, a w jej 
ramach: odwrotność trybu (początkowe h-moll, końcowe H-dur), 
faktury i obsady (początek: polifonia – fugato w niewielkiej obsadzie 
instrumentalnej, koniec: homofonia, nota contra notam w obsadzie 
wokalno-instrumentalnej tutti).

Na koniec warto zacytować spostrzeżenia Very Micznik od-
nośnie do tego dzieła, uzasadniające tezę, że charakteryzuje się ono 
szczególnie wysokim stopniem narracyjności:

Przez opracowanie Roméo et Juliette zarówno instrumentalnie, jak 
i z  tekstem kompozytor wyraża swoje stanowisko na temat wzmożo-
nej mocy narracyjnej osiąganej przez kombinację muzyki instrumen-
talnej i wokalnej50.

Rozbieżności między czasem opowieści i  czasem dyskursu stwarzają 
nieoczekiwane i ekspresyjne narracje, bogatsze niż w przypadku histo-
rii opowiadanej wprost51.

Techniki mieszania muzycznych i  językowych wypowiedzi [w  tym 
utworze – M. P.] są tak złożone, że łamią jakąkolwiek iluzję konwen-
cjonalnej konsekutywnej narracji, zapewniając Berliozowi wyróżnio-
ne miejsce w galerii modernistycznych narratorów od Laurence’a Ster-
na do Victora Hugo, Prousta i Robe-Grilleta52.

50 „Yet by setting Roméo et Juliette both instrumentally and with text, the compos-
er is making a statement about the enhanced narrative power achieved through 
the combination of instrument and vocal music”. V. Micznik, Of the Ways of 
Telling, s. 31. 

51 „These discordances between the time of the story and that of the discourse cre-
ate unexpected and expressive narrative patterns richer than those of a story 
told straightforwardly”. Ibidem. 

52 „The techniques of combining musical and verbal utterances are so intricate 
that they break any illusion of a conventional consecutive narrative, warranting 
Berlioz a distinguished place in the gallery of modernist narrators from Lau-
rence Stern to Victor Hugo, Proust and Robe-Grillet”. Ibidem, s. 25. 
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Recepcja i rezonans

Szereg pierwszych wykonań dzieła „w każdym aspekcie – oprócz fi-
nansowego – był triumfem, prawdopodobnie największym w burzli-
wej karierze Berlioza”53 – stwierdza Rushton. Pisano z reguły entuzja-
styczne recenzje, jednak zdarzały się też głosy krytyczne, o których 
Berlioz wspominał w swoich Pamiętnikach. Najbardziej obruszył go 
głos krytyka, który 

mówiąc o scenie miłosnej, o adagio, o części, którą trzy czwarte muzy-
ków w Europie, którzy ją znają, stawia teraz powyżej wszystkiego, co 
napisałem, zapewniał, że nie zrozumiałem Szekspira!!! Ropucho na-
dęta głupotą! Kiedyż ty mi tego dowiedziesz… Nigdy krytyki bardziej 
nieoczekiwane nie uraziły mnie okrutniej54.

Ciekawe, że zarzucano Berliozowi – podobnie jak Szekspirowi – zły 
smak w pomieszaniu różnych gatunków. 

Twórca zwracał uwagę na konieczność odpowiedniego przygo-
towania do wykonania Romea i Julii, z zapewnieniem czasu na próby 
sekcyjne. Pisał: „[…] symfonia ta nie może być oddana nawet prze-
ciętnie, jeśli się jej nie studiuje regularnie i systematycznie, jak ope-
rę, która winna być śpiewana z pamięci”55.

Scena miłosna pozostała do końca życia ukochaną kompozycją 
Berlioza56. O ogromnym, osobistym znaczeniu całego dzieła w ży-
ciu kompozytora świadczy sposób, w jaki opisał on pewien epizod 
związany z wykonaniem Romea i Julii pod jego batutą w Petersbur-
gu w 1847 roku: 

Wrażenie tego boskiego poematu szekspirowskiego, który śpiewa-
łem samemu sobie, było takie, że po finale pobiegłem cały drżący 
schronić się w jednym z pokoi teatru […]. Wyobraźcie sobie jakiegoś 

53 „In every respect except financially, it was a  triumph, perhaps the greatest of 
Berlioz’s chequered career”. J. Rushton, op. cit., s. 14. 

54 H. Berlioz, Z pamiętników, s. 203. 
55 Ibidem, s. 286. 
56 Por. V. Micznik, op. cit., s. 58. 
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mieszczucha z  rue Saint-Denis w  Paryżu i  jakiegoś dyrektora opery 
(także z Paryża) jako świadków takiego wybuchu. Spróbujcie odgad-
nąć, co zrozumie z tej letniej burzy wybuchającej ulewą i elektrycznym 
ogniem w sercu artysty; z tych wszystkich nieokreślonych wspomnień 
młodości, pierwszej miłości, błękitnego nieba Włoch, które rozkwita-
ją w jego duszy pod gorącymi promieniami geniuszu Szekspira; z tego 
zjawienia się Julii, zawsze marzonej, zawsze poszukiwanej, a nigdy nie-
znalezionej; z tego objawienia nieskończoności w miłości i cierpieniu, 
z tej radości wreszcie, której doznawałem, zbudziwszy w świecie melo-
dii dalekie echa głosów tego nieba poezji…57

Styl Berlioza charakteryzuje się idiosynkratycznością, jak zauważa 
Hugh Macdonald58. Zarazem jego nowatorskie koncepcje – w szcze-
gólności w odniesieniu do brzmienia i instrumentacji, a także swo-
body formy – silnie zarezonowały w dalszych dziejach historii muzy-
ki. Najbardziej bezpośrednio znalazły swój oddźwięk w twórczości 
Franza Liszta, ale także między innymi u Richarda Wagnera, Milija 
Bałakiriewa, Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, Dariusa Milhauda 
i Oliviera Messiaena59. Omawiany utwór stał się zaś inspiracją dla 
Gounoda do podjęcia tego samego tematu.

Roméo et Juliette Berlioza jest jednym z  ważniejszych XIX-
-wiecznych utworów, w  którym cykl symfoniczny zostaje rozsa-
dzony i  oswobodzony, zacieśniając równocześnie więź muzyki 
z  programem. Berlioz bowiem „zrozumiał, że nie da się pogodzić 
»programu« z klasycznym dziedzictwem symfoniki, i, będąc szcze-
rym, bezkompromisowym artystą, wyciągnął z tego faktu właściwe 
wnioski”60, jak uważa Alfred Einstein.

Dzieło funkcjonuje w obiegu kultury, a swoistym świadectwem 
jego popularności jest opracowanie choreograficzne Maurice’a Béjarta.

57 H. Berlioz, Z pamiętników, s. 287. 
58 Ibidem.
59 H. Macdonald, Berlioz Hector, w: The New Grove Dictionary of Music and Musi-

cians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, London–New York 2001. 
60 A. Einstein, op. cit., s. 151. 





rozdział 4
Narracja w operze lirycznej:  

Charles Gounod – Roméo et Juliette

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Charles Gounod (1819–1893), twórca opery lirycznej, wydawał się 
predestynowany do napisania dzieła operowego na temat najsłyn-
niejszej mitycznej pary kochanków. W 1862 roku anonimowy recen-
zent belgijski zapytywał: „Kiedy dasz nam tego Romea i  Julię, któ-
ry jest jakby stworzony dla ciebie i którego jedynie ty możesz dać 
francuskiej scenie?”1. W  miesiąc po premierze w  1867 roku inny 
anonimowy krytyk „The American Art Journal” nazwał to dzieło 
„produkcją wyczekiwaną przez świat muzyczny tak długo i tak nie-
cierpliwie”2.

Jako autor dwunastu oper Gounod podążył ścieżką odmienną od 
ścieżki rozwijanej od pewnego czasu we Francji (między innymi przez 
Giacoma Meyerbeera) grand opéra. Jak pisze Aleksandra Koniecz-
na, twórca „bez większego entuzjazmu” odnosił się także do modnych 
wówczas oper włoskich (między innymi Gaetana Donizettiego, Vin-
cenza Belliniego). Poszukiwał przede wszystkim liryzmu i bezpreten-
sjonalności, a pełnej prostoty i ekspresyjnego wyważenia melodyjno-
ści uczył się od mistrzów. Inspirował się przede wszystkim muzyką 
Wolfganga Amadeusza Mozarta (którego wielbił od najwcześniej-
szych lat młodości), a  także Giovanniego Pierluigiego da Palestri-

1 „When will you give us that Roméo et Juliette that seems made for you and 
that only you can give to the French stage?”. Z recenzji La Reine de Saba w Le 
Guide musical z 18 grudnia 1862 roku, cyt. za: S. Huebner, The Operas of Charles 
Gounod, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 160. 

2 „The production of which has been awaited so long and so anxiously by the mu-
sical world”. Gounod’s “Romeo and Juliet”, „The American Art Journal” 1867, Vol. 7, 
No. 5, s. 69. 
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ny, Johanna Sebastiana Bacha, Felixa Mendelssohna i Roberta Schu-
manna. Jak widać, kompozytor sięgał głównie do niemieckiego 
kręgu kulturowego; sprzyjały temu okresy studiów w Wiedniu, Ber-
linie i Lipsku. Gounodowi bliska była także – jak twierdzi Richard 
Osborne – niemiecka idea poświęcenia się sztuce jako formie mi-
sji życiowej, powołania, wypełniania pewnego wewnętrznego impe-
ratywu3. Duży wpływ na artystę musiała mieć także rodzima twór-
czość pieśniowa – francuski romans i mélodie – charakteryzująca się 
niesłychaną, szczytową melodyjnością. To właśnie melodyjność sta-
ła się emblematem Gounoda, jak zauważa prawnuk kompozytora, 
Jean-Pierre Gounod4.

Fascynacja Gounoda tematem Romea i Julii rozpoczęła się już 
w 1839 roku, gdy usłyszał symfonię dramatyczną Berlioza. Nota bene 
kompozytor ten miał sarkastycznie nazwać Gounoda „Doli Fabrica-
tor Epeus”, wyzłośliwiając się za „kradzież” tematów Fausta oraz Ro-
mea i Julii (jak wiadomo, Berlioz umuzycznił oba mity przed Gou-
nodem)5. W  1841 roku w  Rzymie kompozytor pracował już nad 
utworem opartym na libretcie Romaniego Romeo e Giulietta (opra-
cowanym muzycznie już przez Belliniego). Jednak upłynęły kolejne 
dwadzieścia cztery lata, zanim Gounod zabrał się do pracy nad ope-
rą w jej docelowym kształcie. 

W międzyczasie w 1859 roku triumfująco zadebiutował w ga-
tunku opery lirycznej Faustem, którego sukcesu nie udało mu się po-
wtórzyć w czterech kolejnych operach. Zatem po Philémon et Baucis, 

3 Na podstawie: R. Osborne, Clutuens Conducts “Faust”, komentarz z 2003 roku 
w  książeczce załączonej do nagrania Fausta Gounoda wydanego przez EMI 
Classics, wyk.: A. Cluytens, orkiestra i chór Opery Narodowej w Paryżu. 

4 J.-P. Gounod, Autour de Charles Gounod, tekst przedstawiony na konferencji 
kręgu Cercle des Amitiés internationales w Genewie w październiku 1983 roku, 
umieszczony na stronie internetowej poświęconej kompozytorowi Charles 
Gounod. Sa vie, son oeuvre… http://www.charles-gounod.com/index.htm. 

5 Por. J.-A. Ménétrier, Le Diable et le Bon Dieu ou l’étrange vie de l’Abbé Gounod, 
„L’Avant-Scene Opera” 1982, maj–czerwiec, numer poświęcony operze Roméo et 
Juliette Gounoda, s. 8. Gounod miał nie pozostawać dłużny w wymianie złośli-
wości, nazywając Berlioza „Apôtre des fausses basses” („apostołem fałszywych 
basów”). Gounod oddał jednak hołd starszemu kompozytorowi, zabierając głos 
na jego pogrzebie w marcu 1869 roku. 
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La colombe, La reine de Saba i Mireille, operach pisanych i wystawio-
nych między 1860 a 1864 rokiem, Gounod w Roméo et Juliette „po-
wrócił do tego, co potrafił dobrze”6 – twierdzi Huebner. „Perspek-
tywa napisania szeregu intymnych duetów mogła być czynnikiem 
decydującym dla Gounoda do zwrócenia się w stronę dramatu Szek-
spira”7 – kontynuuje autor. Gdy kompozytor zabierał się do pracy 
nad tematem Romea i  Julii, otrzymał od przyjaciela, Ernesta Le- 
gouvé, propozycję umuzycznienia komedii Les Contes de la Reine de 
Navarre. Po przemyśleniu, odpisał mu: „[…] nie można kpić sobie 
z miłości”, „[…] bezskutecznie przekartkowałem obie sztuki – Julia 
oplotła mnie tą słynną nicią jedwabną, którą usidliła Romea”8.

W  tym czasie było już dostępnych kilka tłumaczeń dramatu 
Szekspira na francuski – Benjamina Laroche’a (1839–1840), Franci-
sque’a Michela (1855) czy Victora Hugo. Wprawdzie Huebner uwa-
ża, że żadne z nich nie może zostać uznane za pewne źródło dla li-
bretta opery9, ale Joëll-Marie Fauquet wskazuje na frazy libretta 
będące wierną kopią tłumaczenia Hugo10. Z całą pewnością libret-
to, którego autorami są stale współpracujący z Gounodem Jules Bar-
bier i Michel Carré, w znacznej mierze dostosowało treść tłumacze-
nia dramatu do wyobrażeń o wymogach operowych. Stąd „Szekspira 
tak się tu mało czuje, jak Goethego w Fauście”11, jak zauważa Oskar 
Bie. Tak w Fauście, jak w Romeo i Julii Barbier i Carré uwypuklili wą-
tek sentymentalny, równocześnie idealizując postaci kobiece – Mał-

6 „[…] he fell back to what he did well”. S. Huebner, op. cit., s. 161.
7 „The prospect of writing a string of intimate duets may well have been a factor 

in Gounod’s decision to turn to Shakespeare play as a subject in the first place”. 
Ibidem. 

8 „One cannot trifle with love”, „In vain did I leaf through both plays – Juliette has 
entwined me with the famous silk thread meant to capture Romeo”. Z listu Gou-
noda do E. Legouvé z 2 maja 1865 roku, cyt. za: S. Huebner, op. cit., s. 161. 

9 Por. S. Huebner, op. cit., s. 155–156. 
10 Por. J.-M. Fauquet, Commentaire littéraire et musical, „L’Avant-Scene Ope-

ra” 1982, maj–czerwiec, numer poświęcony operze Roméo et Juliette Gounoda,  
s. 24. 

11 Cyt. za: M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w inter-
pretacjach romantycznych, w: idem, Muzyka w  dialogu ze słowem, Akademia 
Muzyczna, Kraków 2003, s. 96. 
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gorzatę i  Julię. A  przecież Wagner pisał po premierze Fausta: „Ży-
czę Gounodowi, obdarzonemu wprawdzie autentycznym talentem, 
ale niemającemu predyspozycji do udźwignięcia tragicznych tema-
tów, żeby w  przyszłości uważniej dobierał librecistów!”12. Podobnie 
jak w przypadku utworu Berlioza, zastosowano tu melodramatyczne 
zakończenie ze słynnej przeróbki Garricka.

Pierwsze szkice do opery Gounod poczynił w  kwietniu 1865 
roku, nad morzem, pod słońcem Prowansji, co stanowiło zapewne in-
spirujący kontekst dla odtworzenia historii kochanków ze średnio-
wiecznej Werony. Skomponował muzykę bardzo szybko – zaledwie 
w miesiąc13. Zorkiestrował operę do lipca 1866 roku, a w sierpniu do-
starczył ją dyrektorowi Théâtre-Lyrique w Paryżu Léonowi Carvalho. 

Premiera odbyła się 27 kwietnia 1867 roku pod dyrekcją kom-
pozytora, z  Marie Miolhan-Carvalho jako Julią, Pierre’em Micho-
tem w roli Romea i Auguste’em Barré – Merkucja. Specjalnie dla Ma- 
dame Carvalho Gounod napisał efektownego walca-ariettę Je veux  
vivre – niemającego odpowiednika u  Szekspira – by sopranistka 
mogła zaprezentować swoje koloratury. W czasie prób kompozytor 
musiał pójść na pewne ustępstwa, a zatem opera częściowo odbie-
ga od pierwotnej koncepcji, zawartej w szkicach. Otóż w wersji pier-
wotnej miał to być utwór z dialogami mówionymi14, które zostały za-
stąpione przez recytatywy.

Do spektakularnego sukcesu opery przyczyniły się szczęśliwe 
okoliczności premiery, która przypadała na czas przyciągającej tłu-
my wielkiej wystawy paryskiej.

12 „J’espère pour Gounod dont le talent est réel, mais dont le tempérament manque 
d’envergure pour traiter des sujets tragiques, qu’il aura le discernement à l’avenir 
de mieux choisir ses librettistes !”. Cyt. za: J.-P. Gounod, op. cit. 

13 Por. J.-A. Ménétrier, op. cit., s. 8. 
14 Sceny mówione to w pierwotnej intencji kompozytora między innymi dialog 

Julii z nianią, dialog przed balladą o Królowej Mab, żarty Romea i przyjaciół po 
tej balladzie, rozmowa Gregoria z Nianią, odkrycie przez Romea i Julię swoich 
imion. 
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Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

Gounod z dramatu Szekspira wydobywa przede wszystkim liryzm, 
zabarwiając go przy tym odcieniem sentymentalnym i  melodra-
matycznym. Wprawdzie pięć aktów dramatu – wraz z prologiem – 
odpowiada tej samej liczbie aktów opery, ale akcenty są rozłożone 
odmiennie, wiele wątków zostało pominiętych, pewne postaci odsu-
nięto na plan dalszy, inne stworzono na potrzeby opery. 

Romeo i  Julia zajmują proscenium od końca pierwszego aktu 
aż do finału dzieła, a cztery długie intymne duety miłosne dwojga 
stanowią jego esencję. Zdaniem Huebnera „już wprowadzenie tak 
wielu duetów tenoru i sopranu nie miało precedensu w twórczości 
operowej Gounoda i było wyjątkowo niespotykane, jeśli nie bezpre-
cedensowe, w ówczesnej francuskiej i włoskiej operze”15. Wyrafino-
wane, pełne czułości, miłości, flirtu i namiętności dialogi Szekspira 
wydają się dość adekwatnie odzwierciedlone w muzyce pełnej niu-
ansów i półcieni, o wyjątkowej melodyjności. Rozgrywane pod osło-
ną nocy, są tu transcendowane przez nokturnowość. 

Schodzące na plan dalszy rodowe walki i  kłótnie, zabawa na 
balu, humorystyczne przekomarzania otrzymują muzykę dość kon-
wencjonalną: w  ariach da capo, tanecznych rytmach mazurka czy 
walca, w naturalistycznych przedstawieniach grozy. Istnieje tu zatem 
zróżnicowanie genre’ów16: poza wyżej wymienionymi tańcami poja-
wiają się sarabanda, madrygał, ballada, canzona, cavatina i marsz. 

Całość, trafiająca w gusta słuchaczy XIX-wiecznych, bawi wy-
stawnym balem z  chórami, daje sposobność do podziwiania wy-
niesionej tu niemal na piedestał Julii, zatrważa scenami pojedyn-
kowymi, czasem śmieszy, a  przede wszystkim – wzrusza wątkiem 
miłosnym.

15 „The incorporation of so many tenor-soprano duets was itself unprecedented in 
Gounod’s operatic oeuvre and highly unusual, if not unprecedented, in contem-
porary French and Italian opera”. S. Huebner, op. cit., s. 156. 

16 Por. M. Tomaszewski, op. cit., s. 95 oraz J.-M. Fauquet, Commentaire littéraire et 
musical, s. 24. 



Tabela 7. Porównanie struktury chronologicznej dramatu Szekspira i opery Gounoda
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Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Struktura chronologiczna poszczególnych wydarzeń przedstawia-
nych w operze Gounoda jest zbliżona do struktury szekspirowskiej, 
jak wynika z zestawienia porównawczego (patrz tab. 7). Nawet licz-
ba aktów z Prologiem odpowiada narracji archetypicznej, choć są tu 
pewne przesunięcia (ślub z końca drugiego aktu przechodzi do po-
czątku trzeciego, noc miłosna z końca trzeciego aktu do początku 
czwartego). Jednak kilka scen z dramatu Szekspira pominięto – nie 
ma tu pierwotnej melancholii Romea (czyli funkcji braku) i  przy-
gotowań do balu, sceny z Nianią u Montecchich, Romea w Mantui 
ani końcowej sceny pogodzenia rodów. Tym samym została zniwe-
lowana szekspirowska technika operowania „montażem” scen prze-
noszących akcję z miejsca na miejsce. 

Końcowa scena pożegnania kochanków została zaczerpnięta 
z wersji Garricka i pozwoliła na zwieńczenie całości kolejnym, dłu-
gim duetem miłosnym. Istotna zmiana w stosunku do sztuki Szekspi-
ra dotyczy wprowadzenia sceny orszaku weselnego Julii z Parysem, 
podczas którego – w teatralny sposób, na oczach gości – dziewczyna 
osuwa się na ziemię po zażyciu napoju „pozornej śmierci”. Ponadto 
w operze została wprowadzona postać Stefana – sługi Romea – sta-
nowiąca „rolę spodenkową”, jednakże bardzo istotną dla zwrotu ak-
cji. Otóż to serenada Stefana (bez odpowiednika u Szekspira) staje 
się impulsem do wszczęcia pojedynku. 

Punkt ciężkości zdecydowanie przesunął się tu na wątek miło-
sny. Zatem w aspekcie czasowym duety miłosne zajmują dużo wię-
cej czasu niż dialogi miłosne w narracji archetypicznej. Scena balu 
została tutaj bardzo rozbudowana – wyciągnięto muzyczne „konse-
kwencje” z możliwości operowego przedstawienia pełnego przepy-
chu balu, z tańcami i chórami. Bal zajmuje właściwie cały pierwszy 
akt, który u Gounoda rozpoczyna się i kończy wyraźnym akcentem 
tanecznym w rytmach mazurka, a poszczególne sceny z pierwszego 
aktu Szekspira są tu wplecione w sytuację i miejsce balu. Pompatycz-
ne wprowadzenie Julii przez ojca z wyszukanymi epitetami na temat 
jej wdzięku i urody zdecydowanie odbiega od dramatu Szekspira. 



275ROZDZIAŁ 4 .  NARRACJA W OPERZE LIRYCZNEJ :  CHARLES GOUNOD 

Narracja u Gounoda wyraźnie różnicuje się na następujące izo-
topie: 1) intymną: miłosną, z udziałem tytułowych bohaterów – głów-
nie wyrażona w czterech duetach miłosnych – oraz 2) zewnętrzną 
wobec tej dwójki. Pierwsza izotopia jest utrzymana w  tonie intro-
wertycznym, kameralnym, lirycznym, pełnym niuansów i  półcie-
ni. Druga – w tonie ekstrawertycznym, w większej obsadzie, często 
z chórami, w ujęciach dość konwencjonalnych. Jak zaznaczono w ta-
beli analitycznej, izotopie pojawiają się naprzemiennie; intymna-mi-
łosna przeważa. 

Osoby:

Julia – sopran
Romeo – tenor
Kapulet – bas
Gertruda, piastunka Julii – mezzosopran
Merkucjo – baryton
ojciec Laurenty – bas

Stefano, paź Romea – sopran
Grégorio, sługa Kapuleta – baryton
Tybalt – tenor
Parys – baryton
Benvolio – tenor
Książę Werony – bas

Ouverture – Prologue

Początek uwertury to muzyczne odzwierciedlenie nienawiści rodów: 
temat w puzonach o descendentalnej linii melodycznej z charaktery-
stycznymi rytmami punktowanymi, w ciężkiej artykulacji, marcato – 
na tle tremolanda smyczków, po czym rozwija się fuga z tematem o mo-
torycznym przebiegu szesnastkowym. Można powiedzieć, że tutaj idea 
fugi ujęta w sposób literalny (fugare – uciekać) jest bardzo czytelna, 
równocześnie stanowiąc mimetyczne ukazanie walki rodów.

Dalej chór w  fakturze nota contra notam, z  akompaniamentem 
harfy na sposób epicki streszcza fabułę, jak w Prologu Szekspirowskim. 

Instrumentalne postludium uwydatnia podstawowy ton tego 
dzieła – semantykę muzyczną miłości, prezentując po raz pierwszy 
jeden z jej tematów.
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Przykład 1. Ch. Gounod, Roméo et Juliette. Temat miłości „A”, wyciąg ftp Chappell 
& Co, s. 8

Akt pierwszy (Bal)

Akt pierwszy rozpoczyna się i kończy muzyką skoczną, taneczną – 
metrum 3/4, szesnastkowy rytm punktowany z synkopami, przed-
nutki, akcenty podkreślane talerzami i  dobarwiane dzwonkami, 
wraz ze śpiewem chóru gości wysławiających wino i młodość przy-
wodzą na myśl mazura. Co ciekawe – jak zauważył Jean Chanta- 
voine – Gounod prawdopodobnie inspirował się tutaj przedstawie-
niem „zabawy polskiej” z  opery Roi malgré lui (Król mimo woli)17 
Emmanuela Chabriera18. 

17 Opera o Henryku Walezym francuskiego pochodzenia, który został wybrany 
na króla polskiego. 

18 Za: J.-M. Fauquet, Quatre versions de Roméo et Juliette, „L’Avant-Scene Opera”, 
s. 28. 



277ROZDZIAŁ 4 .  NARRACJA W OPERZE LIRYCZNEJ :  CHARLES GOUNOD 

Prezentacji Julii przez ojca towarzyszy muzyka o słodkim, senty-
mentalnym charakterze, adekwatnie do słów zachwytu nad jej uro-
dą podobną do najpiękniejszego kwiatu (wycofanie dynamiki, pro-
ste kantylenowe frazy powtarzane kilkakrotnie przez chór, harfa). 
Ten moment idealizacji Julii przypomina scenę z Fausta, kiedy ty-
tułowy bohater zachwyca się wizją Małgorzaty ukazaną przez diabła 
(O merveille!). Bohaterka śpiewa ariettę-walca o lekkim, a zarazem 
wirtuozowskim charakterze na temat ulotności młodości, którą Julia 
chciałaby wciąż się cieszyć (Je veux vivre…). 

Ballada Merkucja o  królowej Mab przenosi w  sferę fantastyki 
i  nosi znamiona scherzowości (legierrissimo, metrum 6/8, drobne 
wartości rytmiczne, artykulacja staccato, piano, predylekcja instru-
mentów dętych drewnianych).

Ujrzeniu Julii przez Romea towarzyszy muzyczna ekstatyczność 
(Quel tresor!), z którą kontrastują humorystyczne pochody gamko-
we zakończone akcentami. To muzyczny odpowiednik kąśliwej uwa-
gi Merkucja, że Rozalina w jednej chwili już uleciała z głowy i serca 
Romea. Madrygał Ange adorable w sferze tekstu odpowiada dokład-
nie pierwszemu dialogowi kochanków z dramatu Szekspira, wpisu-
jącemu się w konwencję „religii miłości”. Muzycznie początkowo jak 
gdyby odzwierciedla pewien zamierzony formalizm i archaiczność 
tego sonetu Szekspirowskiego – tempo moderato, charakter menu-
etowy, proste, spokojne frazy melodyczne. Progresywność tego du-
etu wyzwala jednak coraz większą swobodę ekspresji. Początkowo 
Romeo i Julia śpiewają naprzemiennie, aż dochodzą do wspólnego 
śpiewu, jakby ośmieleni coraz bliższą zażyłością.

Odkrycie tożsamości zakochanych zostało umuzycznione kon-
trastową wobec madrygału muzyką grozy – szybkie tempo, cztero-
dźwięki zmniejszone, drobne repetowane wartości, krótkie, przery-
wane frazy. Potem przerażony Romeo mówi do swoich kompanów: 
„Capulet est son père et je l’aime!” („Kapulet jest jej ojcem, a ja ją ko-
cham!”). Słowo aime zostało podkreślone przedłużonym wysokim 
dźwiękiem i skokiem o kwintę w dół.

Cały akt spina klamrą muzyka początkowego mazura z chórami.
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Akt drugi (scena balkonowa)

Już określenie kompozytorskie w  partyturze Mysterieux et sombre 
wskazuje na nokturnowy, intymny charakter tego aktu, przepełnio-
nego semantyką miłości. Jego początek wprowadza w  sferę zupeł-
nie odmienną od finału aktu poprzedzającego: Andante, pp, metrum 
6/8, akord a-moll budowany na nucie pedałowej, po którym pojawia 
się kantylenowy temat miłości (w tabeli oznaczony jako „B”) z har-
fowymi arpeggiami (przykład 2).

Przykład 2. Ch. Gounod, Roméo et Juliette. Temat miłości „B”, wyciąg ftp Chappell 
& Co, s. 73

Ten temat również zamyka cały akt, stanowiąc wyraźne ramy od-
dzielające go od kontekstu.

Muzyka oddaje zmienne stany uczuciowe odzwierciedlone 
w dialogu Szekspirowskim, od szczęścia, pragnienia i namiętności, 
przez lęk i niepewność, z powrotem do szczęścia i ekstazy. Świat ze-
wnętrzny próbuje interweniować w  intymność dwojga: początko-
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wo Romeo jest odciągany przez Merkucja, a w połowie aktu Niania 
woła Julię. Ta interwencja zewnętrznego świata w drugim przypad-
ku przekształca się w  cały komiczny epizod z  udziałem Gertrudy 
i Gregorio, niemający odpowiednika u Szekspira. 

Cavatina Romea L’amour! oui, son ardeur stanowi metaforę ro-
dzącej się miłości, porównywanej do wschodzącego słońca, zilustro-
wanej muzycznie ascendentalną chromatyką.

W duecie Ŏ nuit divine, po emocjonalnych, często ekstatycznych 
wypowiedziach Romea i  Julii, dwójka śpiewa w  równoległych ter-
cjach i sekstach – słowa przeciągającego się pożegnania.

Akt trzeci (Ślub – Pojedynek)

Akt trzeci rozpoczyna się powolną, „akademicką” fugą wprowa-
dzającą w sferę religijną, związaną ze ślubem Romea i Julii. Po tym 
wprowadzeniu fragment w Allegro agitato z ósemkowymi przebie-
gami o wznoszącym kierunku linii melodycznej w mimetyczny spo-
sób ukazuje nadbiegającego Romea. Po niespokojnej wymianie zdań 
między młodzieńcem a  ojcem Laurentym i  pojawieniu się Julii – 
rozpoczyna się ceremonia ślubna. Jej uroczysty, podniosły charakter 
jest odzwierciedlony przez miarowy puls w Adagio, cichą dynami-
kę, śpiew antyfonalny o melodyce deklamacyjnej, a także pochody 
chromatyczne na tle repetowanych dźwięków. Tutaj po raz pierw-
szy pojawia się unison Romea i  Julii, oddających swój los w  ręce 
Boga. Trzeba zauważyć, że u Szekspira scena ślubu została zaledwie 
zasugerowana, bez przedstawienia ceremonii religijnej. Tymczasem 
w operze Gounoda odniesienia religijne padają niejednokrotnie, co 
można tłumaczyć tym, że twórca był osobą głęboko wierzącą19.

Drugi obraz, ukazujący pojedynek, wprowadza absolutny kon-
trast. Zanim jednak dramaturgia się zagęści i semantyka nienawiści 
dojdzie do głosu w całej pełni, pojawia się komiczna serenada pa-
zia Stefana pod oknem Capulettich. To właśnie ten śpiew prowokuje 

19 Gounod na pewnym etapie życia chciał zostać księdzem. Od tego zamiaru 
odwiodła go między innymi matka. 
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sprzeczkę prowadzącą do tragicznej w konsekwencjach walki, choć 
są to „niewinne złego początki” w następującym dialogu:

 
GREGORIO 
Est-ce pour nous narguer mon jeune camarade 
Que vous nous régalez de cette sérénade ? 
STEFANO 
J’aime la musique !

GREGORIO 
Czy to dla kpiny, młody kolego 
Raczysz nas tą serenadą? 
STEFANO 
Kocham muzykę!

Piosnka o  turkawce przy akompaniamencie rytmów hiszpańskich 
(fandango) ma wydźwięk ironiczny – napuszona pompatyczność 
muzyki miesza się tu z komicznymi „komentarzami” instrumental-
nymi (przednutki, pizzicato, szybkie zmiany rejestrów).

Żartobliwa wymiana złośliwości między sługami obu rodów 
niepostrzeżenie robi się poważna (konwencjonalne muzyczne środ-
ki epoki ukazujące grozę). Podczas pojedynków w muzyce pojawia-
ją się ikoniczne odgłosy walki (uderzenia talerzy, repetowane ryt-
my, eksplodujące akcenty w  całej orkiestrze). Rytmy punktowane 
oraz uwydatnienie instrumentów dętych blaszanych potęgują dra-
matyzm. Śmierci Merkucja towarzyszy głuche tremolando kotłów. 
Po śmierci Tybalta (dramaturgiczny climax i zwrot akcji) następuje 
z kolei orkiestrowo-chóralna elegia w Adagio, w tonacji c-moll (jak 
u Glucka i u Bendy), metrum 6/8, ewokująca topos ombra i chiaro-
scuro (wahania dynamiczne – nagłe crescenda i subito piano). Wej-
ście księcia jest oznajmione przez fanfary w trąbkach. Cały akt koń-
czy ekspresyjne wykrzyknienie Romea: „Non ! je mourrai mais je 
veux la revoir!” („Nie! Mogę umrzeć, ale chcę ją znów zobaczyć!”).

Akt czwarty (Noc miłosna – Ślub z Parysem)

„Cały duet aktu czwartego w komnacie Julii wniósł do francuskiej 
opery bezprecedensowy stopień zmysłowości”20 – twierdzi Hueb-
ner. Pierwszy obraz rozpoczyna się i kończy tematem miłości, zna-
nym już z Prologu (A, przykład 1), podanym tu przez wiolonczele 

20 „The entire Act IV duet in Juliette’s chamber brought an unprecedented degree 
of sensuousness to French opera”. S. Huebner, op. cit., s. 158. 
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w piano i rozwiniętym harmonicznie z dużą liczbą kroków chroma-
tycznych. Ten nastrój nokturnowy rozwija się w duecie Romea i Ju-
lii, będącym bliskim odpowiednikiem dialogu kochanków żegnają-
cych się nad ranem w sztuce Szekspira. Ich śpiew w równoległych 
tercjach i  sekstach stanowi symbiotyczny symbol cielesnego i  du-
chowego połączenia; płynne, kantylenowe frazy w legato w metrum 
9/8 oraz zastosowanie miękkiej barwy rożka angielskiego potęgu-
ją tę konotację. Kilkakrotnie padają wyznania miłości, podkreślane 
miękkimi brzmieniami dolce (zmiana harmonii). Dalszy rozwój tego 
duetu odzwierciedla potęgującą się żarliwość związaną z konieczno-
ścią rozstania wraz z nastaniem dnia. Romeo i Julia chcą zatrzymać 
ten wspólny czas – refren tej alby na słowach „Non! Ce n’est pas le 
jour” („Nie, to nie dzień”) powraca za każdym razem naznaczony 
coraz większą namiętnością (temat „D”) w chromatycznej progresji 
wstępującej (B-dur, H-dur, C-dur). 

Przykład 3. Ch. Gounod, Roméo et Juliette. Temat miłości „D”, wyciąg ftp Chappell 
& Co, s. 179
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Prawdziwie ekstatyczny jest wchodzący po pierwszym refrenie 
instrumentalny temat w Andante molto appassionato („E”), określo-
ny przez Joëll-Marie Fauquet jako „temat delirium miłości”21: pełna 
obsada orkiestrowa, ff, frazy melodyczne z dużym rozmachem (du-
żym ambitusem), rytmy punktowane, ascendentalny kierunek melo-
dii z charakterystycznymi krótkimi motywami przedzielanymi pauza-
mi (pod koniec tematu) na wstępującym pochodzie chromatycznym. 

Przykład 4. Ch. Gounod, Roméo et Juliette. Temat „E” – „delirium miłości”, wyciąg 
ftp Chappell & Co, s. 182

Potęgująca się namiętność i niepokój związane z nastaniem dnia zo-
stają złagodzone na słowach będących odpowiednikiem obietnicy 
kochanków w  dramacie Szekspira: „Wszystkie nasze przejścia bę-
dziemy wkrótce wspominać z uśmiechem…”. Powraca pełen spoko-
ju i intymności temat „A”.

21 J.-M. Fauquet, Commentaire littéraire et musical, s. 56. Ten temat ma określe-
nie wykonawczo-ekspresyjne w partyturze (nie we wszystkich wydaniach): avec 
délire. 
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Dalszy przebieg wiąże się z kolejnymi zdarzeniami w świecie ze-
wnętrznym wobec intymności dwojga, akcja postępuje „w dół” pi-
ramidy Freytaga, ku katastrofie. Muzyka ukazuje zmienność emocji 
i sytuacji w kolejnych dialogach Julii z Gertrudą, z ojcem, z Lauren-
tym. Często słychać zatrzymania na czterodźwięku zmniejszonym, 
który staje się tu złowrogim symbolem – na przykład napoju „po-
zornej śmierci”. 

Nieszekspirowskiej scenie ślubu z Parysem towarzyszy pom-
patyczny marsz weselny w C-dur22.

Akt piąty (Scena pożegnalna w grobowcu)

Po recytatywie ojca Laurentego z  bratem Janem oraz instrumen-
talnym interludium „sen Julii” (ciąg dominant wtrąconych z  roz-
wiązaniem na pasażach harfowych w Andante, w piano), następuje 
prawdziwy dramaturgiczny i ekspresyjny climax. Ostatni długi duet 
Romea i Julii jest pełen zwrotów akcji, za którymi podąża muzyka 
o wyjątkowej ekspresyjności. Kulminujący i zarazem podsumowu-
jący charakter tego duetu przejawia się w wykorzystaniu materiału 
tematycznego z różnych wcześniejszych części opery, poddanych tu 
przekształceniom (patrz tab. 8). Temu ostatniemu spotkaniu towa-

22 Scena ta jest bardzo często pomijana w realizacjach, wydawnictwach nutowych 
i nagraniach. 

Przykład 5. Ch. Gounod, Roméo et Juliette. Unisonowy śpiew kochanków z V aktu, 
wyciąg ftp Chappell & Co, s. 218
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rzyszy niesamowita euforia, odzwierciedlona w muzyce appassiona-
to, w pełnej obsadzie orkiestrowej, w ożywionym tempie, z ascenden-
talnymi podbiegami chromatycznymi, podkreślającymi poszczególne 
słowa modulacjami, progresjami wznoszącymi. Tutaj kochankowie 
śpiewają często zjednoczeni unisonem, aż do ostatnich, przedśmiert-
nych słów Seigneur pardonnez-nous (Panie wybacz nam); patrz przy-
kład 5.

Muzyczna ekstatyczność duetu miłosnego pozostaje tonem pod-
stawowym aż do ostatniej nuty, mimo śmierci głównych bohaterów. 
Ten triumf miłości pozostawia w tyle kontekst zewnętrznej sytuacji – 
poza kochankami nie ma tu już miejsca na żadne inne postaci ani na 
wyjaśnienia Laurentego, komentarze czy godzenie rodów.

Dominująca w operze semantyka miłości przejawia się tu w obu 
modalnościach:

1. S O: dysjunkcja – modalność czynić, surmodalizacja pragnąć 
(chociażby temat miłości „E”, przykład 4) – związana tu z ekspre-
sją appassionato (czasem avec délire), przyspieszonym pulsem, pełną 
obsadą orkiestrową, szerokozakresową melodią, głównie o kierun-
ku ascendentalnym, charakterystycznymi wstępującymi motywami 
półtonowymi przedzielanymi pauzami na accelerando oraz harmo-
nią pełną modulacji i progresji wznoszących. 

2. S O: koniunkcja – modalność być, surmodalizacja mieć (te-
mat miłości „B”, patrz przykład 2): muzyka intymna, nokturnowa, 
w dynamice wycofanej, z regularnymi frazami melodyczno-rytmicz-
nymi, najczęściej w metrach trójdzielnych, z melodyką kantyleno-
wą. Instrumenty charakterystyczne dla tej modalności: harfa i rożek 
angielski. Istotne dla tej modalności w operze Gounoda są symbole 
symbiotyczne w postaci unisonowego śpiewu kochanków (w ostat-
nim duecie oraz w scenie ślubu) bądź w równoległych tercjach i sek-
stach (na przykład w scenie balkonowej). 

Semantyka nienawiści, przejawiająca się w  operze tylko dwu-
krotnie, nie ma tutaj bardzo wyrazistej charakterystyki. Takie środ-
ki, jak czterodźwięk zmniejszony, tremolo i predylekcja dla instru-
mentów dętych blaszanych, służą tutaj do oddania grozy sytuacji 
w ogóle. Charakterystyczne są tu natomiast ikoniczne odgłosy wal-
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ki w scenie pojedynku oraz zastosowanie początkowej fugi dla od-
dania idei walki.

Poziom dyskursu

Gounod miał pomysł na muzyczno-dramatyczne zakomponowa-
nie przebiegu dzieła; w liście do wydawcy (Choudena) miał pisać, że 
pierwszy akt kończy się w sposób „błyskotliwy”, drugi – „czuły i sen-
ny”, trzeci – „ożywiony i wspaniały”, czwarty – „dramatyczny”, a pią-
ty – „tragiczny”23. Zmienił nieco strukturę chronologiczną narracji, 
poprzesuwał granice aktów, by dać każdemu z nich spektakularny fi-
nał operowy. Widać tu myślenie formami czysto muzycznymi, za-
inspirowane cyklem symfonicznym. W  szczególności zestawienie 
aktu pierwszego z aktem drugim wprowadza kontrast, jaki tworzy 
się między symfonicznym olśniewającym allegro a intymnym adagio 
(na przykład u Beethovena). 

W  ramach drugiego, intymnego aktu przedstawiającego scenę 
balkonową Gounod wprowadził nieszekspirowski epizod, stanowią-
cy tu interludium kontrastujące z kontekstem. W ten sposób kom-
pozytor ożywił liryczny dyskurs muzyczny. Akty trzeci i  czwarty 
dzielą się wyraźnie na pół za pomocą najbardziej wyostrzonych kon-
trastów muzyczno-dramatycznych. Pojawia się też czysto muzyczna 
repryzowość (na przykład mazur jako ramy pierwszego aktu, temat 
„B” jako ramy drugiego aktu, temat „A” jako ramy pierwszego obra-
zu czwartego aktu).

Tak jak Szekspirowski Prolog streszcza fabułę, tak i Ouverture-
-Prologue podsumowuje tę historię w interpretacji Gounoda: od po-
czątku zapowiada fatalizm, ale kończy triumfem miłości – w temacie 
miłości „A” (zwiastującym noc miłosną oraz ostatni duet miłosny, 
w którym wystąpi ponownie). 

Jak zaznaczono w tabeli 8, pojawia się kilka tematów przewod-
nich – wszystkie można nazwać tematami miłości. W przebiegu cza-
sowym dzieła widać stretto w  zakresie częstotliwości pojawiania 
się tych głównych tematów, z  ich „kalejdoskopowym przeglądem” 

23 Por. S. Huebner, op. cit., s. 161. 
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w akcie ostatnim. Oczywiście nie są one powtarzane automatycznie 
(często inne tonacje przy powtórzeniach – patrz tab. 6); na końcu 
pojawiają się raczej ich reminiscencje, a końcowe postludium instru-
mentalne stanowi kombinację motywów z tematów „A” i E”, a także 
z muzyki z instrumentalnego interludium Sen Julii.

W operze przeważają tonacje durowe o dużej różnorodności, od 
Ges-dur do H-dur. Es-dur jest tu skojarzona z miłością24; to tona-
cja pierwszego wyznania miłosnego w akcie drugim, wprowadzająca 
scenę ślubu oraz kończąca całość. Charakterystyczna jest nagła mo-
dulacja w ostatnim duecie miłosnym z Ges-dur do Es-dur dokład-
nie na słowach Julii „Je t’aime !”, śpiewanych na motywie opadającej 
kwarty, jak w duecie sceny balkonowej. 

Zresztą każdorazowo wyznaniu miłości towarzyszy zmiana har-
monii, wraz z pojawieniem się wyrazu dolce, piano i miękkiego ko-
lorytu brzmieniowego. Często Gounod podkreśla bowiem muzycz-
nie znaczenie poszczególnych słów – na przykład w scenie ślubu na 
słowach „unissonez-nous” również pojawia się zmiana harmonii 
(akord durowy na ciepłych barwach orkiestrowych i piano). Pozna-
niu się Romea i Julii towarzyszy tonacja F-dur (madrygał Romea), 
która tworzy też ramy nokturnowego drugiego aktu. Radości miłości 
zazwyczaj odpowiada tonacja D-dur. Jak zauważa Monika Partyk, 
tonacje wielokrzyżykowe wyrażają stany oniryczne: ballada o Królo-
wej Mab (E-dur), miłosne westchnienia Romea do gwiazd25. W scenie 
pojedynku, sprowadzającej nieszczęście, pojawiają się tonacje molowe: 
d-moll i a-moll. Śmierć kochanków rozgrywa się w  tonacji najbar-
dziej bemolowej – Ges-dur26. 

W scenach o zmiennej, dynamicznej akcji dramatycznej muzyka 
dość drobiazgowo podąża za tekstem i przedstawianymi emocjami – na 
przykład w dialogu Julii z ojcem Laurentym, w którym dziewczyna wal-
czy ze swoim lękiem i podejmuje decyzję o wypiciu napoju, pojawiają 

24 W katalogu Christiana Friedricha Daniela Schubarta (1806) tonacja Es-dur od-
powiada między innymi miłości. Por. R. D. Golianek, Muzyka programowa XIX 
wieku. Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 127. 

25 Por. M. Partyk, op. cit., s. 131. 
26 Ges-dur w katalogu Ferdinanda Handa (1837) oznacza „spokój, ale też cierpie-

nie”. R. D. Golianek, op. cit., s. 128. 
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się częste zmiany rodzajów ruchu, a moment decyzji jest „oznaczony” 
czterodźwiękiem zmniejszonym, pojawiającym się w tej operze wielo-
krotnie jako złowrogi symbol.

Sceny miłości mają budowę progresywną, ewolucyjną, z  coraz 
silniejszą ekspresją. To potęgowanie jest związane z upływającym cza-
sem, który zawsze działa na niekorzyść kochanków27. Nieraz odno-
si się wrażenie próby zatrzymania czasu – czy to przez nawarstwianie, 
czy przez refreniczne powroty, jak w Non, ce n’est pas le jour. 

Rymowany tekst libretta sprzyja budowie okresowej arii, ale ta 
regularność jest przełamywana w duetach miłosnych o wzmożonej 
ekspresji.

 

Poziom narracji głębokiej

Zdecydowanie dominującym polem semantycznym narracji opery 
Gounoda jest miłość. Chociaż kontrapunktująca nienawiść pojawia 
się zaledwie dwukrotnie, dzieje się to w istotnych dla narracji mo-
mentach: na początku i w środku, przy zwrocie akcji. Stąd też wy-
raźne jest Alménowskie przewartościowanie w  toku dzieła: od po-
czątkowej nienawiści oraz dość konwencjonalnej muzyki – głównie 
tanecznej – dominującej w  akcie pierwszym (mazur, arietta-walc 
z koloraturami) do końcowego triumfu miłości w muzyce ekstatycz-
nej, o ekspresji appassionato.

Mythos narracji szekspirowskiej zasadniczo zostaje zachowane, 
postrzegane zarówno w świetle schematu narracyjnego Greimasa, jak 
i piramidy Freytaga. Z tą różnicą, że tak jak u Szekspira w „wyjścio-
wym porządku” było przedstawienie zarówno sytuacji wojny mię-
dzy rodami, jak i melancholii Romea (funkcja: brak), tak tutaj w sfe-
rze muzycznej nie ma ukazania melancholii. Tutaj owym brakiem 
jest może powierzchowność, przez którą dopiero przebija się uczucie 
głównych bohaterów, wyzwalając liryzm i głębię ekspresji muzycznej. 
Końcowy „nowy porządek” stanowi natomiast w  operze Gounoda 

27 „A  czas nikczemny z  pośpiechem rabusia / Byle jak zgarnia swą nikczemną 
zdobycz”. W. Szekspir, Troilus i Kresyda, cyt. za: J. Kott, Szekspir współczesny, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997, s. 238. 
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wyłącznie apoteoza miłości, z pominięciem wątku zaistniałego poko-
ju między skłóconymi wcześniej rodami Werony.

Pamiętając o wyraźnej opozycji romantyzmu i antyromantyzmu 
w dramacie Szekspira, musimy zauważyć, że tutaj został uwydatnio-
ny jedynie romantyzm – i to o odcieniu momentami sentymental-
nym. Pojawiają się krótkie epizody komiczne, nie stanowią one jed-
nak tak wyraźnej przeciwwagi, jak w sztuce Szekspira. Na przykład 
postać Merkucja zupełnie traci swoją komiczną charakterystykę 
w trzecim akcie opery (pojedynek), podczas gdy u Szekspira bohater 
nawet po otrzymaniu śmiertelnego ciosu ironizował. Ten komizm, 
podobnie jak w narracji archetypicznej, dotyczy tylko pierwszej po-
łowy – czwarty i  piąty akt są utrzymane wyłącznie w  trybie serio.

Bezpośrednie kontrasty między sukcesywnymi scenami z  nar-
racji archetypicznej zostały tu zachowane, a nawet muzycznie wy-
ostrzone. Świadczy o tym chociażby przepaść między muzyką balu 
a nokturnową sceną balkonową, między sceną ślubu a sceną poje-
dynku i dalej między sceną pojedynku a sceną nocy miłosnej. 

Cztery liryczne duety miłosne stanowią podstawowy ton tej 
narracji, a apogeum miłości – zarazem dramaturgiczny climax dzie-
ła – przesuwa się w tej operze na koniec. Było to możliwe dzięki wy-
korzystaniu nieszekspirowskiej koncepcji zakończenia, wprowadza-
jącej przedśmiertny dialog kochanków.

Recepcja i rezonans

Od prawykonania opery w kwietniu 1867 roku jej triumf był „bez-
sporny i natychmiastowy […], jakiego nie doświadczyło ani przed-
tem, ani potem żadne z dzieł operowych Gounoda”28, jak pisze Alek-
sandra Konieczna. Zaraz po premierze utwór został okrzyknięty 
przez recenzentów „prawdziwym sukcesem”29; „produkcją długo 

28 A. Konieczna, Gounod, hasło w: Encyklopedia muzyczna. 
29 „[…] a  genuine success”. Anonimowy recenzent, Gounod’s Romeo and Juliet, 

„Watson’s Art Journal” 1867, Vol. 7, No. 14, s. 244.
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wyczekiwaną […]; jak dotąd najbardziej spójnym i wyrafinowanym 
dziełem jego utalentowanego autora”30. 

O powodzeniu opery świadczy to, że w Paryżu w XIX wieku wy-
konano ją jeszcze ponad pięćset razy. W 1873 roku dzieło zostało 
przeniesione z Théâtre-Lyrique do Opéra-Comique, a w 1883 roku 
do wielkiej paryskiej Opéra. W związku z tymi nowymi realizacja-
mi Gounod dokonywał pewnych zmian, w  rezultacie których ist-
nieją cztery wersje opery31. Dzieło od razu święciło triumfy także 
na innych scenach europejskich (jeszcze w 1867 roku w Niemczech 
i w Belgii, w 1869 roku w Warszawie) i w Stanach Zjednoczonych. 

Jak pisze Mieczysław Tomaszewski, „Roméo et Juliette Gounoda 
stało się operą, w której tekst Szekspira stanowił pretekst dla wystę-
pów i popisów śpiewaków utrwalających postromantyczną konwen-
cję interpretacji operowej”32. W  roli Julii oprócz Marie Miolhan- 
-Carvalho zasłynęły także między innymi Nelmie Melba i Adelina 
Patti, ostatnio Anna Netrebko, a w roli Romea – Beniamino Gigli, Jan 
Reszke, ostatnio – Piotr Beczała.

Piotr Czajkowski zrazu niezbyt przychylnie ocenił operę, usły-
szawszy ją w 1867 roku; uważał, że Szekspir został w niej zniekształ-
cony i  trudno go rozpoznać33. Jednak gdy usłyszał ją ponownie 
w 1883 roku, pisał: 

Całkiem nieoczekiwanie spodobało mi się wykonanie Roméo et Juliet-
te Gounoda, na które natknąłem się przypadkiem. Znałem ten utwór 
wcześniej […] i w żadnym wypadku nie miałem o nim dobrej opinii, 

30 „[…] production […] awaited so long by the musical world”, „by far the most 
concatenated and elaborate work written by its gifted author”. Anonimowy 
recenzent, Gounod’s “Romeo and Juliet”, „The American Art Journal” 1867, Vol. 7, 
No. 5, s. 69.

31 Por. J.-M. Fauquet, Quatre versions de Roméo et Juliette, s. 66–70. Między inny-
mi w wersji dla Opéra-Comique kompozytor skrócił finał pierwszego aktu, wy-
eliminował rolę Księcia w trzecim akcie, a także zmienił finał tego aktu. W wer-
sji dla Opéra dopisał fragment Romea Ah! jour de deuil pod koniec trzeciego 
aktu oraz balet w akcie czwartym. 

32 M. Tomaszewski, op. cit., s. 96. 
33 Por. M. Tchaikovsky, The Life and Letters of Peter Illich Tchaikovsky, University 

Press of the Pacific, Honolulu 2004, s. 304. 
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ale nagle – o dziwo! – byłem wzruszony do łez. Nie wiem: może to był 
Szekspir, którego wciąż można było wyczuć mimo wszystkich redukcji 
poczynionych przez librecistów, a może muzyka Gounoda była rzeczy-
wiście tak wyjątkowo dobra lub też mógł to być mój nastrój w owym 
czasie, dzięki czemu wszystkie te czynniki złożyły się na przypadkowo 
magiczny efekt. W każdym razie, dawno żadne przedstawienie opero-
we mnie tak nie poruszyło. Warto także wspomnieć, że Gounod jest 
jednym z niewielu kompozytorów naszych czasów, którzy piszą nie we-
dług wcześniej ustalonej teorii, ale zgodnie z podszeptem uczucia. Po-
nadto jest niepoprawnym wielbicielem Mozarta, co wskazuje na inte-
gralność i czystość jego muzycznej natury34.

Do powodzenia opery przyczyniła się nie tylko zdolność do poru-
szania serc słuchaczy za sprawą wyjątkowego liryzmu i melodyjno-
ści, ale także „momenty melodramatyczne i konwencjonalność bli-
ska niekiedy trywialności”35, jak ujął to Mieczysław Tomaszewski. 
Zniekształcenie prawdy dramatu Szekspira wyczuł nie tylko Czaj-
kowski. Dzieło to jednak bez wątpienia spopularyzowało mit Romea 
i  Julii, żyjący już własnym życiem. Dominacja duetów miłosnych 
wpłynęła na kształt takich oper, jak Manon czy Werther Jules’a Mas-
seneta36, a dostosowanie środków do zmienności nastrojów prowa-
dziło do stylu deklamacyjnego Claude’a Debussy’ego37.

34 „Quite unexpectedly, I greatly enjoyed a performance of Gounod’s Roméo et Ju-
liette, which I stumbled onby chance. I knew this work before […], and I did not 
have a high opinion of it by any means, but there, suddenly – o wonder! I was 
moved to tears. I don’t know: maybe it was Shakespeare, who, in spite of all the li-
brettists’ cuts, still makes himself felt, or perhaps Gounod’s music really is particu-
larly good, or of course it may have been my mood at the time, thanks to which all 
these factors combined acquired a fortuitously magic effect. Anyway, what I want-
ed to say is that for a long time I had not enjoyed myself so much at the opera as on 
this occasion. It is also worth pointing out that Gounod is one of the few compos-
ers in our times who write not in compliance with preconceived theories, but as 
their feeling suggests to them. Besides, he is an inveterate admirer of Mozart, and 
that demonstrates the integrity and innocence of his musical nature”. Z listu Czaj-
kowskiego do Sergeia Taneeva z Paryża, kwiecień 1883 rok, cyt. za: www.tchaiko-
vsky-research.net (dostęp: 31.10.2011 r.).

35 M. Tomaszewski, op. cit., s. 96. 
36 Por. M. Partyk, op. cit., s. 145. 
37 Por. A. Konieczna, op. cit. 



rozdział 5
Narracja w poemacie symfonicznym:  

Piotr Czajkowski – Romeo i Julia

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Piotr Czajkowski (1840–1893) był spadkobiercą tak tradycji muzyki 
zachodnioeuropejskiej, jak rosyjskiej. Uniwersalność jego twórczo-
ści stawiała go poniekąd z boku silnych ówcześnie tendencji szkół 
narodowych, które w  Rosji znalazły wyraz w  dokonaniach kom-
pozytorów tak zwanej Potężnej Gromadki. Jak pisze Elżbieta Dzię-
bowska, artysta wyrastał w  klimacie włoskiej kantyleny operowej, 
XIX-wiecznego romansu rosyjskiego oraz ludowej pieśni rosyjskiej 
i ukraińskiej, co miało wpływ na wokalny charakter jego muzyki, na-
wet w utworach instrumentalnych1. Twórca był gorącym wielbicie-
lem teatru i literatury, a styl jego listów świadczy również o predys-
pozycjach pisarskich.

Dramat Szekspira Romeo i Julia zachwycił Czajkowskiego. W li-
ście do Nadieżdy von Meck 23 maja 1878 roku pisał: „Nie sądzisz, 
że to wspaniałe dzieło arcygeniusza jest świetną inspiracją dla muzy-
ka?”2. W liście do brata Modesta dwa dni później wyznawał z kolei:

 
Śmiać mi się chce, jak mogłem dotychczas nie wiedzieć, że jestem jak 
gdyby przeznaczony do tego, by przełożyć ten dramat na muzykę; nic 
bardziej odpowiedniego dla mego charakteru. Nie ma królów, mar-
szów, niczego, co stanowi szablonowy rekwizyt wielkiej opery. Jest mi-
łość, miłość i miłość […]. Z dzieci, które upajają się miłością, Romeo 

1 Por. E. Dziębowska, Czajkowski Piotr, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red.  
E. Dziębowska, PWM, Kraków 1984. 

2 „Do you not think that this great work of the arch-genius is well adapted to in-
spire a musician?”. Cyt. za: M. Tchaikovsky, The Life and Letters of Peter Illich 
Tchaikovsky, University Press of the Pacific, Honolulu 2004, s. 303. 
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i Julia stali się ludźmi kochającymi, cierpiącymi, znajdującymi się w sy-
tuacji tragicznej i beznadziejnej…3

Czajkowski pisał te słowa dziewięć lat po skomponowaniu pierw-
szej wersji poematu symfonicznego Romeo i  Julia (1869), na dwa 
lata przed przerobieniem go w wersję ostateczną (1880). W owym 
czasie rozważał jednak napisanie opery na podstawie tego drama-
tu. Jak zwierzał się przyjaciółce, istniejące już dzieła Vincenza Belli-
niego i Charles’a Gounoda nie odstraszały go od podjęcia tego same-
go tematu w formie opery; uważał, że „w obu Szekspir jest okrojony 
i  zniekształcony do tego stopnia, że ledwo można go rozpoznać”4. 
Brat Modest miał zastrzeżenia wobec pomysłu zrealizowania opery, 
ale kompozytor ripostował: 

Wszystkie twoje sprzeciwy giną wobec zachwytu, jakim zapałałem do 
tego wątku […]. Nie musisz się obawiać monotonii […]. Jakie zachwy-
cające drugoplanowe postaci: ojciec Laurenty, Tybalt, Merkucjo! […] 
Drugi duet miłosny będzie całkowicie inny niż pierwszy. W  pierw-
szym, spokój i blask; w drugim – tragizm5.

Choć Czajkowski powracał do idei stworzenia opery o kochankach 
z Werony jeszcze po kilku latach, nie zrealizował jej nigdy. W 1886 
roku skłaniał się z kolei do napisania baletu na podstawie drama-
tu. Skończyło się jedynie na skomponowanym w 1893 roku duecie 
na sopran i tenor, korespondującym z piątą sceną trzeciego aktu tra-
gedii. W każdym razie temat Romea i Julii intrygował kompozytora 
przez ponad dwadzieścia lat.

3 Por. M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpre-
tacjach romantycznych, w: idem, Muzyka w dialogu ze słowem, Akademia Mu-
zyczna, Kraków 2003, s. 96 oraz M. Tchaikovsky, op. cit., s. 304. 

4 „The existing operas of Bellini and Gounod do not frighten me. In both of them 
Shakespeare is mutilated and distorted until he is hardly recognizable”. Cyt. za: 
M. Tchaikovsky, op. cit., s. 304. 

5 „All your objections will vanish before the vast enthusiasm which possesses 
me […]. You need not be afraid of monotony. […] And then how delightful are 
the minor characters: Friar Laurence, Tybalt, Mercutio! […] The first love duet 
will be very different from the second. In the first, brightness and serenity, in 
the second, a tragic elements”. Z listu do Modesta z 25 maja 1878 roku, cyt. za: 
ibidem. 
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Jeśli artysta wydawał się stworzony do tego, żeby podjąć temat 
liryczny, a równocześnie dotyczący sytuacji i emocji ekstremalnych, 
można sądzić, że wynikało to z jego osobowości, z potrzeby autoek-
spresji. Jak pisze Elżbieta Dziębowska:

Wyjątkowo bogata korespondencja kompozytora świadczy o złożono-
ści jego natury: nieśmiały, pełen wewnętrznych zahamowań samotnik 
prowadzący bujne życie towarzyskie; z jednej strony nieustanne uciecz-
ki od zbiorowisk ludzkich na wieś, z drugiej zaś – wyjątkowo szero-
ki krąg znajomości w różnych kręgach artystycznych i różnych sferach 
społecznych; w bezpośrednich kontaktach skryty i powściągliwy intro-
wertyk, w  korespondencji – niezwykle wylewny, czasami wręcz czu-
łostkowy ekstrawertyk; przewrażliwiony emocjonalista ulegający krań-
cowo zmiennym nastrojom (od euforii do depresji) […]; zapatrzony 
we własne wnętrze osobowe neurastenik, czasem bliski histerii, lecz za-
razem bystry obserwator świata zewnętrznego, intelektualista o szero-
kich zainteresowaniach filozoficznych i  artystycznych. Z  listów Czaj-
kowskiego przebija typowo romantyczna hipertrofia emocjonalna…6

Skrajności w usposobieniu i emocjonalności Czajkowskiego są od-
zwierciedlone w jego muzyce, która – według Vladimira Lakonda – 
„bywa »gładka« i elegancka, ale może nagle wybuchnąć energiczno-
ścią i nawet porywczością”7. Autor dodaje: 

To tragiczne, że tak niestabilna natura Czajkowskiego została jeszcze 
naznaczona seksualnym nieprzystosowaniem […]. Miał wielu przyja-
ciół, ale równie wielu wrogów. Żył w ciągłym strachu przed skandalem 
z powodu jego homoseksualizmu, co intensywnie zabarwiało jego ży-
cie; ponieważ on, w przeciwieństwie do innych, był nieszczęśliwy z po-
wodu swojej erotycznej natury…8

6 E. Dziębowska, op. cit. 
7 „These traits are well reflected in his music which can be suave and elegant but 

can suddenly grow energetic and even violent”. V. Lakond, przedmowa do wy-
dania pamiętników Czajkowskiego, w: The Diaries of Tchaikovsky, ed. V. La-
kond, W.W. Norton & Company, New York 1945, s. 9. 

8 „It is nothing less than tragic that such a  precariously balanced nature as 
Tchaikovsky’s should have been aggrevated by sexual maladjustment […]. 
While his friends where numerous, he had many enemies. He lived in constant 
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Patos i  tragizm, wyczuwalne w muzyce Czajkowskiego, mogły 
mieć źródło w  wątkach autobiograficznych: „kompleks matki”9, 
która zmarła w dzieciństwie, brak spełnienia i stabilizacji uczucio-
wej, życie bez domu, w  ciągłej podróży. W  jednym z  listów kom-
pozytor pisał: „[…] żałowanie przeszłości, nadzieja w  przyszłości, 
wieczny brak satysfakcji z teraźniejszości – oto moje życie”10.

Sugestię napisania utworu orkiestrowego o Romeo i Julii podsu-
nął twórcy Milij Bałakiriew latem 1869 roku. Czajkowski miał wów-
czas dwadzieścia dziewięć lat i jako autor wielu utworów fortepiano-
wych, pieśni, jednej symfonii, dwóch oper, poematu symfonicznego 
już od pięciu lat był „największą nadzieją muzyczną Moskwy”11. Stał 
jednak wówczas w  obliczu kryzysu. Jego ostatnie dzieła – poemat 
symfoniczny Fatum oraz opery Wojewoda i Undyne – spotkały się 
z  chłodnym przyjęciem. Fatum zresztą było dedykowane właśnie 
Bałakiriewowi, który przyjął ten gest z wdzięcznością, ale uznał, że 
dzieło jest rozproszone, a jego forma źle rozplanowana. Czajkowski 
przyznał mu rację i obiecał, że wkrótce zadedykuje mu lepszy utwór. 
Nie mógł zatem odmówić przyjacielowi, gdy ten wpadł na pomysł, 
że młody kompozytor mógłby skomponować utwór nawiązujący do 
dramatu Williama Szekspira. 

Proponując ten temat, Bałakiriew musiał wiedzieć, że Czajkow-
ski właśnie przeżył zakochanie i rozczarowanie miłosne w związku 
z sopranistką Désirée Artôt, która go porzuciła, wybierając małżeń-
stwo z pewnym hiszpańskim barytonem. Jednak brat Modest w bio-
grafii kompozytora zasugerował, że emocjonalną inspiracją dla Ro-
mea i  Julii było prawdopodobnie nieodwzajemnione uczucie do 
dawnego szkolnego przyjaciela Vladimira Gerarda12.

dread of a scandal arising out of his homosexual life and the burden of living 
under such conditions colored his life intensively. For he, in contrast to others, 
was unhappy about his erotic nature…”. Ibidem, s. 9–10. 

9 Por. E. Dziębowska, op. cit.  
10 Cyt. za: M. Tchaikovsky, op. cit. (podane tam jako motto). 
11 S. Mundy, Czajkowski, PWM, Kraków 2005, s. 86. 
12 Por. B. Heninger, Peter Tchaikovsky, “Romeo and Juliet”, 2001, www.barbwired.

com. 
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Czajkowski podjął pomysł z entuzjazmem, ale ciężko było mu 
rozpocząć pracę. Pisał do Bałakiriewa: „Zaczynam się obawiać, że 
moja muza odeszła”13. Wtedy ten odpisał z sugestiami pewnych roz-
wiązań, które stały się punktem wyjścia kompozycji. Partytura po-
wstała w ciągu dwóch miesięcy. W liście z 28 października 1869 roku 
Czajkowski dziękował Bałakiriewowi: „Utwór skomponowałem we-
dług twojego planu: wstęp ewokujący ojca Laurentego, walka w alle-
gro i miłość, która jest drugim tematem. Ponadto, modulacje są two-
je: wstęp w E-dur14, allegro w h-moll, a drugi temat w Des-dur”15.

Kompozytor określił swoje dzieło „uwerturą-fantazją”, ale, jak 
we wstępie do partytury pisze Gábor Darvas, już w czasach pierw-
szych wykonań „było jasne, że kompozycja jest bliższa gatunkowi 
poematu symfonicznego niż jakiemuś preludium teatralnemu”16.

Premiera odbyła się 4 marca 1870 roku w Moskwie pod batutą 
Mikołaja Rubinsteina. Reakcja publiczności była daleka od entuzja-
zmu, zatem Czajkowski postanowił wprowadzić pewne zmiany, po-
nownie korzystając z rad Bałakiriewa: napisał nowy wstęp, opiera-
jąc go na temacie chorałowym (wcześniejszy temat ojca Laurentego 
według Bałakiriewa przypominał styl Josepha Haydna, a nie muzykę 
kościelną) oraz dopracował sekcje związane z nienawiścią rodową. 
Nowa wersja została wykonana 5 lutego 1872 roku w Sankt Peters-
burgu pod kierunkiem Eduarda Nápravnika. Jednak w 1880 roku – 

13 „I’m beggining to fear that my muse has flown off ”. Cyt. za: ibidem. 
14 Tonacja wstępu została później zmieniona. 
15 „Le plan suit le vôtre: l’introduction évoquant le Pater, la bataille allegro, et 

l’amour qui est le second thème. Secundo, les modulations sont les vôtres : in-
troduction en mi majeur, allegro en si mineur, et second thème en ré bémol ma-
jeur”. Cyt. za: S. Comet, Introduction au Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Un ro-
mantisme modéré mais efficace, „Le Paon d’Héra” 2007, no 3: Roméo et Juliette, 
éd. L. le Diagon-Jacquin, s. 136. 

16 „It had become clear that the composition was closer to the genre of symphon-
ic poem than to that of a theatrical prelude…”. G. Darvas, P. I. Tchaikovsky, “Ro-
meo and Juliet” – Fantasy Overture, wstęp do wydania partytury Editio Musi-
ca Budapest, 1986. Mieczysław Tomaszewski również pisze o aspekcie gatunku: 
„Kompozytor dookreślił gatunkowo swój utwór w  inny wprawdzie sposób, 
nazywając Romea i  Julię »uwerturą fantastyczną – według Szekspira«, jednak 
można to określenie uznać za synonimiczne wobec gatunku, o którym mowa”  
(op. cit., s. 96). 
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a zatem po dziesięciu latach od pierwszego wykonania – Czajkowski 
postanowił wprowadzić kolejne zmiany w partyturze (głównie w za-
kończeniu). Romeo i Julia w swym ostatecznym kształcie, który dziś 
znamy, miała swoją premierę 19 kwietnia 1886 roku w Tbilisi pod 
batutą Michaiła Ippolita-Ivanova. 

Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

Poemat symfoniczny Czajkowskiego jest dziełem czysto instrumen-
talnym, w  którym programowość przejawia się w  luźny sposób. 
Z  dramatu Szekspira zostały przejęte ogólne idee – miłości, walki 
rodów, śmierci oraz ojca Laurentego – które posłużyły za punkt wyj-
ścia do zbudowania narracji muzycznej. Kontrastowe wątki miłości 
i waśni rodowej nasuwały skomponowanie utworu w formie sona-
towej, dla której podstawą jest dualizm tematyczny. Zderzenie dra-
matyczności tematu pierwszego (nienawiści) z głębokim liryzmem 
tematu drugiego (miłości) pozwoliło na ukazanie pełni środków 
idiomu Czajkowskiego. W rezultacie powstało dzieło pełne fluktu-
acji wyrazowych, w którym dochodzi do głosu niezwykła śpiewność 
i  tragizm; dzieło dynamiczne, z  rosnącym wolumenem brzmienia, 
o strukturze dofinalnej. Świetne warsztatowo ujęcie formy, propor-
cji, pracy przetworzeniowej zostało tutaj zespolone z realizacją pro-
gramu pozamuzycznego, który jest daleki od literalności. Wydaje się 
jednak dość bliski Szekspirowi. 

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Fabuła Szekspirowska zostaje tu zdekomponowana. Czajkowski 
„wypreparowuje” i  uabstrakcyjnia w  swoim poemacie symfonicz-
nym pewne jednostki narracyjne: podstawowe dla mitu pola seman-
tyczne (miłości i nienawiści), wybrany predykat – śmierć oraz wy-
branego aktanta – Pomocnika (ojca Laurentego). Jak przedstawiono 
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na wykresie graficznym (tab. 9), owe jednostki narracyjne zosta-
ły zakomponowane w formę sonatową, ze wstępem i z kodą. Spój-
ność narracji, powtarzalność kategorii semantycznych na przestrze-
ni całości i struktura niedyskretna (ciągła) sprawiają, że nie ma tu 
zróżnicowania na odmienne izotopie. W porównaniu z narracją ar-
chetypiczną brak tutaj przede wszystkim komizmu, związanego 
z antyromantyzmem. Całość pozostaje na poziomie serio, w ramach 
izotopii romantyczno-tragicznej. 

Utwór rozpoczyna się toposem chorałowym, który – zgod-
nie z intencją kompozytora – reprezentuje postać ojca Laurentego17 
(przykład  1). Temat ten charakteryzuje się wolnym tempem (An-
dante non tanto, quasi moderato), długimi wartościami w  skupio-
nej fakturze nota contra notam, o harmonice modalnej (z relacjami 
plagalnymi). Z instrumentów charakterystycznych i symbolicznych 
w dalszym przebiegu wstępu pojawia się harfa, kulturowo związana 
ze sferą niebiańską18. 

Przykład 1. P. Czajkowski, Romeo i  Julia, temat o. Laurentego – topos chorałowy 
(fragment), wstęp, partytura Editio Musica Budapest, t. 1–6

Pod koniec wstępu wyłaniają się obsesyjnie powtarzane, proste 
półtonowe motywy (w  tutti, ff), które można odczytać jako semy 
śmierci.

17 O temacie ojca Laurentego, miłości i nienawiści dowiadujemy się z korespon-
dencji Czajkowskiego z Bałakiriewem. 

18 Jak pisze Tarasti: „w muzyce słowiańskiej barwa harfy często ma konotację od-
noszącą natychmiastowo do mitycznej przeszłości” (“In Slavonic music the tim-
bre of the harp frequently has a connotation referring immediately to a mythi-
cal past” – E. Tarasti, Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of 
Myth in Music, especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky, Mouton Pub-
lishers, The Hague 1979, s. 77).
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Następnie w  ekspozycji widzimy dwa kontrastowe rozbudowa-
ne tematy – nienawiści i  miłości. Pojawienie się tematu nienawiści 
jako pierwszego jest zgodne z sukcesywnym przedstawianiem zdarzeń 
w dramacie Szekspira. 

Temat nienawiści (Allegro giusto) – w tonacji h-moll – składa 
się z  krótkich, urywanych motywów w  drobnych wartościach ryt-
micznych z  rytmami punktowanymi, z  akcentami na słabych czę-
ściach taktu, z repetowanymi dźwiękami bądź szybkimi przebiegami 
gamowymi, w ostrej artykulacji, bardzo głośnej dynamice, przeważ-
nie w tutti (przykład 2). 

Przykład 2. P. Czajkowski, Romeo i Julia, temat nienawiści (początek), ekspozycja, 
partytura Editio Musica Budapest, t. 112–116

Są tu wyeksponowane jaskrawe barwy instrumentalne oraz perkusja 
realizująca nagłe „uderzenia”. Całość tematu układa się w zamknięte, 
posegmentowane frazy. Często pojawia się współbrzmienie cztero-
dźwięku zmniejszonego oraz chromatyka. Na uwagę zasługuje dia-
logowość poszczególnych grup instrumentalnych, wnosząca skraj-
ności; na przykład odwrotne kierunki przebiegów gamowych czy 
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zastosowanie kontrastowych barw przy imitacji tematu w  przesu-
nięciu o półnutę – z jednej strony realizowanego przez flety picco-
lo, flety i klarnety w wysokim rejestrze, z drugiej – przez kontrabasy 
i wiolonczele (przykład 3). 

Przykład 3. P. Czajkowski, Romeo i  Julia, temat nienawiści – dialogowanie kontras-
towych grup instrumentalnych, ekspozycja, partytura Editio Musica Budapest,  
t. 125–134

Może to być symboliczne, a nawet ikoniczne odniesienie do dwóch 
zwaśnionych rodów. Dodatkowo, w  metrorytmice dokonuje się 
„walka” między metrum 2/4 a 4/4. W taktach 143–147 na tle wzbu-
rzonych przebiegów szesnastkowych w smyczkach (nawiązujących, 
jak cały topos nienawiści, do stylu concitato) pozostałe instrumenty 
na czele z talerzami i kotłami realizują głośne, krótkie, akcentowa-
ne dźwięki, które odbiera się jako ikoniczne znaki odgłosów walki – 
uderzeń szpadą, nagłych „cięć” (przykład 4).
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Przykład 4. P. Czajkowski, Romeo i Julia, semy walki, ekspozycja, partytura Editio 
Musica Budapest, t. 143–146

Kontrastujący temat miłości (przykład 5) – w  tonacji Des-dur – 
rozwija się organicznie (otwarte frazy) w powolnym, stabilnym ru-
chu (długie wartości rytmiczne), melodyce kantylenowej, dynamice 
raczej cichej, artykulacji legato, z  wykorzystaniem miękkich, cie-
płych barw instrumentalnych, jak rożek angielski, smyczki con sor-
dino, harfa; tutaj kompozytor wpisał określenia ekspresywne amoro-
so, espressivo, dolce. 

W ramach tej grupy tematycznej o formie abA19 są czasem przez 
muzykologów wyróżniane: temat Romea (cząstki a, A) oraz temat 
Julii20 (cząstka b, zwana też „sekcją oscylującą”)21. W  takim uję-

19 Według Wiktora Bobrowskiego ten temat jest kombinacją wielkiej i małej for-
my ABA, w której pierwsza cząstka a ma osiem taktów, druga b dwadzieścia, 
a  trzecia A  – trzydzieści. Por. I. Khannanov, rozprawa doktorska „Russian 
Methodology of Musical Form and Analysis”, University of California, Santa 
Barbara 2003, ProQuest, UMI, s. 28. 

20 Por. S. Comet, op. cit., s. 127–137. 
21 Por. I. Khannanov, op. cit. 



Przykład 5. P. Czajkowski, Romeo i  Julia, temat miłości (fragment), ekspozycja, 
partytura Editio Musica Budapest, t. 184–236
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ciu Romeo jawi się jako postać działająca, wypowiadająca (wyrazi-
stość melodii, ekspresyjność o dużej amplitudzie), a  Julia jako po-
stać bardziej bierna, odpowiadająca (wycofane akordy w smyczkach 
con sordino – pp – oscylujące między trójdźwiękiem zwiększonym 
a  czterodźwiękiem molowym z  septymą małą). Sophie Comet pi-
sze o „temacie Romea”: „[…] ten odcinek odznacza się pełnią liry-
zmu; bez trudu można sobie wyobrazić sławnego tenora, klęczące-
go z ręką na sercu, który wyśpiewuje po rosyjsku, francusku, włosku 
czy w innym języku żarliwe »kocham Panią« do tej melodii”22. W ko-
lejnym odcinku (b) według autorki następuje czuła odpowiedź Julii, 
która „dzieli ze swym ukochanym tonację” – ten fragment jest „zde-
cydowanie bardziej kobiecy i delikatny”23. Z kolei kiedy dalej temat 
Romea „powraca w dolce ma sensibile we fletach i obojach, jest zro-
zumiałe, że Julia pozostawiła na nim swój ślad”24.

W temacie miłości pojawiają się obydwie jej modalności:
1. Modalność być, surmodalizacja mieć (S O) – pojawia się 

w cząstkach a, b (takty 184–212) oraz pod koniec tematu, czyli pod 
koniec A (od około 242 do końca ekspozycji, to znaczy do 272) – 
charakteryzuje się niewielką obsadą, skupioną fakturą, cichą dyna-
miką, stabilnością dyskursu; jest tu wytworzony nastrój intymności.

2. Modalność czynić, surmodalizacja pragnąć (S O) – zajmuje 
pierwszą połowę odcinka A (takty 213 do około 242); powrót ma-
teriału tematycznego, rozpoczęty charakterystycznym ascendental-
nym „podbiegiem” gamowym przed dwie oktawy, charakteryzuje się 
silniejszą ekspresją (tutaj dopiero pojawia się określenie espressivo), 
dużą obsadą, wzrostem dynamicznym poco a poco crescendo, dąż-

22 „Ce passage signe ou lyrisme accompli, et l’on imagine sans peine un ténor cé-
lèbre, la main sur le coeur et un genou àterre, déclamer en russe, en français, en 
en italien ou autre, l’immarcescible « Je vous aime » sur un tel motif ”. S. Comet, 
op. cit., s. 132.

23 Całe zdanie brzmi: „C’est au tour de Juliette, mesure 193, qui partage avec son 
bien-aimé la tonalité de ré bémol majeur en un dessin tout de tendresse, ré-
ponse affectueuse et douce assurément plus féminine et gracile, où violons et al-
tos se balancent en sixtes en en quartes par deux”. Ibidem, s. 133. 

24 „Quand le thème du Roméo reprend dolce ma sensibile aux flútes et hautbois 
dals le suraigu, on comprend bien que Juliette y a  laissé sa marque”. Ibidem,  
s. 133. 
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nością do przodu, niepohamowanym rozwojem fraz, z progresjami 
melodyczno-harmonicznymi; stanowi eksplozję namiętności.
W  przetworzeniu – co ciekawe – nie ma tematu miłości, pojawia 
się jedynie temat nienawiści i Laurentego, z towarzyszącymi semami 
walki i śmierci; jakby kochankowie nie mieli już wpływu na fatum, 
jakby ich los ważył się poza nimi. 

W repryzie temat nienawiści jest skrócony – temat miłości poja-
wia się nagle, w jeszcze bardziej bezpośrednim zderzeniu niż w eks-
pozycji, rozpoczynając się tym razem od odcinka b (utożsamianego 
czasami z Julią). Tutaj ekspresja narasta – faktura się zagęszcza, in-
strumentacja staje bardziej masywna i dynamika zwiększa. Pod ko-
niec repryzy odzywa się uderzenie gran cassa, symbolizując wybija-
jące przeznaczenie, fatum. 

Koda jakby w całości transcenduje do innego świata. Ekspresja 
jest tutaj bardziej intymna, skupiona. Topos chorałowy zostaje ze-
stawiony z przemienionym tematem miłości; początkowo ukazanym 
w trybie molowym, jakby miłość była pokonana; ale w toku rozwoju 
narracji kody harmonika rozjaśnia się i słyszymy proces przemiany 
tematu miłości do zaskakująco triumfalnego zakończenia (H-dur).

Poziom dyskursu

Romeo i Julia Czajkowskiego – zgodnie z idiomem kompozytora – 
odznacza się niezwykle silnym liryzmem, który jest związany przede 
wszystkim z wyjątkowo kantylenową melodyką, eksponowaną głów-
nie w temacie miłości. Jednak w temacie nienawiści na pierwszy plan 
wysuwa się czynnik metrorytmiczny, wraz z artykulacją, która pod-
kreśla selektywność dźwięków. Barwa to istotny element formotwór-
czy, faktura orkiestrowa okazuje się tu bardzo przejrzysta. Ponadto 
poszczególne instrumenty są nośnikiem wyrazu muzycznego i czę-
sto używa się ich w funkcji symbolicznej. 

Narrację tego dzieła odbiera się jako pełen transformacji proces. 
Czasowe ujęcie narracji odsłania subtelne fluktuacje dyskursu, któ-
re można odczytać – w świetle teorii Susan Langer – jako drobiazgo-
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we przedstawienie morfologii uczuć25. Wykres przebiegu modalno-
ści unaocznia zmienność dyskursu (tab. 9).

Nietypowa dla formy sonatowej relacja odległych tonacji w ekspo-
zycji h-moll – Des-dur (zamiast: h-moll – D-dur) uwydatnia przepaść 
dzielącą dwa toposy, jakimi są nienawiść i miłość. Zgodnie z mode-
lem formy sonatowej w repryzie tonacje powinny zostać uzgodnione 
h-moll – H-dur. Tymczasem temat drugi pojawia się tam w tonacji 
D-dur – choć logika muzyczna formy sonatowej kazała kompozy-
torowi zbliżyć do siebie tonacje, odniesienie do fabuły Romea i Ju-
lii nie pozwoliło mu na ich uzgodnienie. Jednak to, że tym razem są 
one w bliższej relacji niż w ekspozycji, może być znakiem, iż wątek 
niedługo się rozwiąże (nawet jeśli stanie się to w tragiczny sposób). 

Chociaż dwie grupy tematyczne są tak odmienne, zachodzi 
między nimi pewne podobieństwo motywiczne, jak wykazuje Ildar 
Khannanov w rozprawie na temat rosyjskiej metodologii formy mu-
zycznej i analizy. Autor pisze: 

Pokrewieństwo motywiczne [między dwoma tematami – M. P.] jest 
[…] beethovenowskie, „podręcznikowe”, w  związku z  czym krytyka 
Carla Dahlhausa, że w rosyjskiej symfonice brakuje integralności i jed-
ności organicznej, wydaje się bezzasadna. Rosyjscy muzykolodzy wy-
sławiali umiejętność Czajkowskiego do stworzenia organicznej, kohe-
rentnej wielkiej formy26.

Dzieło ukazuje narrację w sposób dynamiczny; wolumen brzmienia 
na przestrzeni makroformy stale rośnie aż do końca. W toku dys-
kursu zmiany między toposami są częstsze i bardziej nagłe, czasem 
nawet eksplodujące. Dodatkowo pojawiają się już od wstępu semy 
śmierci – czyli obsesyjnie „zapętlone” motywy o melodyce wąskoza-

25 Por. K. Guczalski, Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Musica Iagiellonica, 
Kraków 2002, s. 87. 

26 „This motivic connection is […] Beethovenesque, it is done »by the book« so 
that Carl Dahlhaus’s critique of Russian symphony as lacking integrity and 
organic unity simply seems to miss the target. Russian musicologists high-
ly praised Tchaikovsky’s ability to create organic, coherent large-scale form”.  
I. Khannanov, op. cit. 
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kresowej – które mogą być postrzegane jako antycypacje momentu 
tragicznego, jak u Szekspira. 

Choć temat nienawiści w h-moll układa się w zamknięte, poseg-
mentowane frazy, również w  jego ramach wyraźne jest narastanie 
(powiększanie obsady, dynamiki, rozdrobnienie wartości rytmicz-
nych, nawarstwianie różnych planów). Przejście do drugiej grupy 
tematycznej – do tematu miłości – dokonuje się przez zmniejsze-
nie obsady i dynamiki, szereg progresji opadających i modulację en-
harmoniczną do Des-dur. Niemniej jednak kontrast między tymi 
muzycznymi toposami jest bardzo duży i zostaje w repryzie jeszcze 
bardziej uwydatniony przez bezpośrednie zderzenie tematu nie-
nawiści – który zostaje nagle przerwany (skrócony) – oraz tematu 
miłości, tym razem rozpoczętego od ewokującej wyjątkowo intym-
ny nastrój cząstki b. Pod koniec repryzy temat nienawiści powraca 
i dokonuje się to znowu nagle, przez bezpośrednie zderzenie, urwa-
nie poprzedniej frazy. Tutaj kompozytor zastosował ciekawy zabieg: 
jeszcze zanim temat nienawiści się rozwinie, kilkakrotnie na prze-
mian z semami nienawiści pojawiają się jakby „zacięte”, powtarza-
ne semy miłości, ilustrujące walkę między tymi dwoma polami se-
mantycznymi.

Porównanie tematów w  repryzie w  stosunku do ekspozycji 
wskazuje na powiększenie wolumenu brzmienia przez zmianę in-
strumentacji oraz wzmożenie ekspresji przez rozbudowanie ambitu-
su melodii, przeniesienie jej do wyższych rejestrów i przekształcenia 
rytmiczne. Równocześnie jednak w temacie miłości pojawia się bar-
dziej delikatna instrumentacja niż w ekspozycji – w repryzie główną 
melodię gra flet piccolo i flet, a w ekspozycji rożek angielski z fletem. 
Kontrast między grupami tematycznymi w  repryzie zostaje zatem 
pogłębiony, mimo że nastąpiło zbliżenie tonalne. 

Temat miłości charakteryzuje się narracyjnością zdecydowanie 
organiczną. Wiktor Bobrowski nazwał go „modulacją kompozycyj-
ną”, czyli zmianą formy w procesie jej rozwoju. Jak twierdzi autor, 
początkowo temat miłości zapowiada małą formę aba, jednak rozra-
sta się w toku rozwoju27. Ildar Khannanov konstatuje:

27 Por. ibidem, s. 28. 
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 Wszystko jest nietypowe w  formie i  zawartości tematu miłości. Na 
przykład trudno jest wskazać jego początek i koniec. […] On się po-
jawia jak duch […]. Idea tego tematu miłości nie jest ziemska – on nie 
kroczy (jak wiele tematów barokowych), a raczej frunie wysoko ponad 
ziemią. Ten niekończący się lot, podobny do Wagnerowskiej niekoń-
czącej się melodii; ta nieskonsumowana miłość z zaświatów, jest wy-
rażona tutaj przez dużą liczbę bardzo nietypowych rozwiązań harmo-
nicznych i formalnych28. 

Autor wskazuje na ambiwalencje harmoniczne i nieregularny rozwój – 
okresy muzyczne są niesymetryczne, następnik rozwija się wbrew 
oczekiwaniom. Można powiedzieć, że odnajdujemy tutaj Arysto-
telesowski „zaskakujący skutek”, charakteryzowany przez niego za 
pomocą wyrażenia mającego postać anakolutu: przebiegać „wbrew 
oczekiwaniu, wynikając jedne z  drugich”29. Oscylacje harmonicz-
ne, melodyczne i  metryczne oddają ducha Sensucht, co w  ramach 
semantyki miłości wskazuje na modalność czynić – surmodalizację 
pragnąć. 

Symultaniczne zderzenie tematów nienawiści i  ojca Laurente-
go w przetworzeniu oraz pod koniec repryzy daje szczególny efekt 
wyrazowy. Chorał w  powolnych półnutowych wartościach, gra-
ny głównie przez chór instrumentów dętych blaszanych (waltornie, 
trąbki, puzony i tuba), nałożony na rozszalałe szesnastkowe przebie-
gi w różnych kierunkach (z tematu nienawiści) ewokuje atmosferę 
grozy (przykład 6).

W  przetworzeniu semy nienawiści, a  zatem motywy tema-
tu pierwszego (krótkie, urywane motywy w drobnych wartościach 
rytmicznych z rytmami punktowanymi, w synkopach, repetowane 
dźwięki w ostrej artykulacji, przebiegi gamowe), pojawiają się w roz-

28 „Everything is unusual in the form and content of the Love Theme. For exam-
ple, it is difficult to point at its beginning and its end. […] It appears as a ghost 
[…]. The idea of this Love theme is not earthly, it does not walk (as many Ba-
roque themes do); instead, it flies high above the Earth. This endless flight, akin 
to Wagnerian endless melody; the unconsummated heavenly love, is expressed 
here in a number of very unusual harmonic and formal solutions”. Ibidem. 

29 Por. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 69. 
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maitych konfiguracjach, progresjach i modulacjach. Jednak wyraź-
na jest tu baza tonalna h-moll, a zatem tonacja tematu nienawiści. 
W toku przetworzenia poszczególne motywy zaczynają się zapętlać, 
obsesyjnie powtarzać.

Zaskakujące transformacje i  zestawienia można obserwować 
w  kodzie. Na tle nuty pedałowej h w  kontrabasach i  kotłach po-
jawiają się reminiscencje tematu miłości w  zmienionym trybie  
(h-moll). Następnie pojawia się przemieniony temat ojca Lauren-
tego: chorał głównie w  instrumentach dętych drewnianych, w  pp, 
w  którym już pojawiają się rozjaśnienia harmoniczne w  kierunku 
dur, z akordami w harfie. Po dramatycznej repryzie ów topos cho-
rałowy brzmi jak z  oddali, z  innego świata. Dalej powracają frazy 
tematu miłości, oscylujące między dur a moll. Dochodzi do zapę-
tlenia motywów i  zdecydowanego rozjaśnienia harmonicznego do 
H-dur, z crescendo, zwiększeniem obsady do kilkakrotnie powtarza-
nego w tutti czystego akordu H-dur.

Przykład 6. P. Czajkowski, Romeo i Julia, repryza, partytura Editio Musica Budapest, 
t. 450–453
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Poziom narracji głębokiej 

Czajkowski wybrał formę muzyczną, w której podstawowa dla nar-
racji archetypicznej mitu Romea i Julii opozycja miłości i nienawiści 
mogła zostać uwydatniona. Równocześnie narracja w tym poemacie 
symfonicznym oddala się od medium literackiego i staje się bardziej 
muzyczna. Zdaniem Bergera

tylko niektóre rodzaje form muzycznych (wzorcową jest forma klasycz-
nej sonaty) w pełni wykorzystują fakt, że muzyka przebiegając w czasie, 
porządkuje następstwo faz utworu i  logikę przyczynową wzajemnych 
stosunków między fazami, co ma zasadnicze znaczenie [dla narracyj-
ności – M. P.]30. 

Klasycyzm muzyczny wnosi struktury dramatyczne do muzyki in-
strumentalnej31, a  forma sonatowa jako jego podstawowy wytwór 
(przejęty przez romantyków) cechuje się wyjątkową dramatyzacją 
przebiegu. Tutaj właśnie muzyka szczególnie przypomina bardziej 
dramat niż epikę.

Márta Grabócz twierdzi, że w  formie sonatowej można odna-
leźć konfigurację linearną z narracyjnego schematu Greimasa:  
1) wyjściowy porządek; 2) zaburzenie porządku; 3) seria trzech prób; 
4) nowy porządek. 

Jest możliwa ogólna interpretacja poematu symfonicznego Czaj-
kowskiego w  świetle tego modelu, w  którym wyjściowy porządek 
(„uruchamiający opowieść” wstęp z toposem chorałowym, funkcja: 
brak) zostaje zaburzony przez zderzenie nienawiści i miłości (ekspo-
zycja), po czym następuje seria muzycznych zdarzeń, poddających 
transformacji znaczenia przedstawione w  pierwszych dwóch sta-
diach (przetworzenie i repryza), a następnie zostaje osiągnięty nowy 
porządek (w kodzie). 

30 K. Berger, Narracja i liryka, w: Interdisciplinary Studies in Musicology, eds. J. Stę-
szewski, M. Jabłoński, ars nova, Poznań 1993, s. 56. 

31 Por. Ch. Rosen, The Classical Style: Haydn, Mozart, Beethoven, Faber, London 
1971, s. 43; M. Grabócz, Paul Ricoeur’s Theories of Narrative and Their Relevance 
for Musical Narrativity, „Indiana Theory Review” 1999, Vol. 20, No. 2. 



310 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

Powolny wstęp oraz koda z archaizującym toposem chorałowym 
funkcjonują jak ramy opowieści – odnajdujemy tu mityczność 
w rozumieniu Eero Tarastiego; moglibyśmy powiedzieć za fińskim 
muzykologiem, że wstęp funkcjonuje tutaj, jakby był „otwarciem 
mitycznego świata, co w teorii Proppa nazwane było »wyjściową sy-
tuacją«, która ma za zadanie uruchomić opowieść”32. Wprawdzie 
ten początkowy temat jest semantycznie przyporządkowany postaci 
ojca Laurentego, ale archaiczność tego chorałowego toposu i powol-
ne tempo wskazują na narrację diegetyczną, jak gdyby narrator za-
czął opowieść: „dawno, dawno temu…”.

Bez wątpienia w toku narracji tego dzieła dokonuje się tak pod-
kreślane przez Jamesa Liszkę oraz Byrona Alména przewartościowa-
nie – staje się ono czytelne na końcu. W kodzie – z użyciem intensyw-
nie przetworzonego materiału muzycznego, który już znamy – zostaje 
osiągnięta zupełnie nowa jakość wyrazowa. Po intensywnie drama-
tycznych przebiegach reminiscencje tematu miłości (początkowo 
w moll) wraz z „oddalonym” toposem chorałowym i akompaniują-
cą harfą (konotacja sfery „niebiańskiej”) odczytuje się jako trans-
cendencję – w szczególności, że harmonika na końcu się rozjaśnia 
i  zakończenie jest triumfalne, w  tutti, na czystym akordzie H-dur. 
Bałakiriew w korespondencji z Czajkowskim bezskutecznie nama-
wiał go do zmiany zakończenia; uważał je bowiem za nieestetycz-
ne i niezgodne z dramatem Szekspira33. Tymczasem nawet u Szek-
spira zakończenie może być rozumiane jako ambiwalentne. Powrót 
przetworzonych tematów w  kodzie wzmaga stopień narracyjności 
(w rozumieniu Micznik), między innymi przez iluzję dystansu cza-
sowego związanego z przebiegiem utworu oraz wszystkim, co „wy-
darzyło się” na osi syntagmatycznej do tej pory. Czytelna staje się 
zatem dyskrepancja między czasem opowiadanym a czasem dzieła. 
Warto przypomnieć, że według Tarastiego i Micznik takie powtórze-
nia na końcu utworu po „wielu przejściach” potęgują mityczny wy-
raz muzyki.

32 Eero Tarasti o początkowych taktach Mojej ojczyzny Smetany, op. cit., s. 67. 
33 „Á quoi bon ces accords assenés dans les dernières mesures ? C’est contraire au 

sens du drame, autant qu’inesthétique”. Z listu z 22 stycznia 1871 roku, cyt. za: 
Sophie Comet, op. cit., s. 137.
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W narracji Romea i  Julii pierwiastek tragiczny (związany z  fa-
tum) dochodzi do głosu szczególnie silnie – przez dynamiczną 
strukturę dofinalną, w której już od początku są obecne obsesyjne 
semy śmierci, symboliczne uderzenia gran cassa, a także przez po-
minięcie tematu miłości w przetworzeniu. 

Kluczową postacią w tej narracji – traktowaną tu symbolicznie – 
jest ojciec Laurenty. Jego obecność jako spiritus movens muzycznej 
akcji od pierwszych taktów wstępu, a następnie stale wspominana 
w przebiegu kolejnych komponentów dzieła, potęguje tragizm. Ak-
tant-Pomocnik, który w narracji archetypicznej w wyniku nieszczę-
śliwego obrotu zdarzeń stał się Aktantem-Przeciwnikiem, został tu-
taj potraktowany paradygmatycznie – już od początku zapowiada 
śmierć.

Recepcja i rezonans

Już po wykonaniu pierwszej wersji poematu symfonicznego w 1870 
roku krytyk Vladimir Stasow wykrzyknął entuzjastycznie do kom-
pozytorów Potężnej Gromadki: „Teraz jest was sześciu!”34. Zachwa-
lał przede wszystkim temat miłości. Zresztą Bałakiriew również od 
razu po otrzymaniu pierwszych szkiców zachwycał się tym tematem: 
„Gram go często i bardzo chciałbym cię za niego ucałować”35. Jednak 
przyjaciele kompozytorzy wnosili pewne uwagi, a  reakcja publicz-
ności po tym pierwszym wykonaniu była daleka od entuzjazmu. Po 
zaprezentowaniu drugiej wersji w 1872 roku César Cui pisał: „Uwer-
tura jest dziełem wielkiego talentu. Jej podstawowa wartość leży we 
wspaniałych tematach”36. Dzieło błyskawicznie zdobyło uznanie za 
granicą i w roku 1871 stało się pierwszą partyturą orkiestrową Czaj-
kowskiego, która miała zostać opublikowana (przez wydawnictwo 
Bote und Bock). Po kilku latach utwór stał się bardzo popularny 

34 Por. S. Mundy, op. cit., s. 87. 
35 „I play it often, and I want very much to kiss you for it”. Cyt. za: B. Heninger,  

op. cit. 
36 „L’ouverture est une oeuvre de grand talent. Son principal mérite réside dans des 

thèmes magnifiques”. Cyt. za: S. Comet, op. cit., s. 128. 
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również w kraju ojczystym kompozytora, a z czasem na całym świe-
cie został oceniony jako jedno z najlepszych jego dzieł i znalazł się 
w żelaznym repertuarze koncertowym. 

Co ciekawe, w 1987 roku Kent Stowell (dyrektor artystyczny Pa-
cific Northwest Ballet), poszukując muzyki do spektaklu baletowe-
go, wybrał właśnie muzykę Czajkowskiego, a nie narzucające się ze 
względów gatunkowych dzieło Sergiusza Prokofiewa. Uznał, że to 
Czajkowski opowiada historię kochanków z Werony w sposób mi-
strzowski37, podczas gdy muzyka Prokofiewa wydała się mu „zbyt 
programowa” i „zbyt barokowa dla intymnej wizji”38. Podobnie bio-
grafowie Prokofiewa Lawrence i  Elizabeth Hanson stwierdzili, że 
Czajkowski pozostał dużo bliżej ducha Szekspira39. 

37 Nazwał Czajkowskiego „master story teller”. Por. N. Reynolds, Romeo Revisited, 
„Dance Chronicle” 1995, Vol. 18, No. 2, s. 261.

38  „[…] too baroque for the intimate treatment he envisioned”. Ibidem.
39 Por. L. & E. Hanson, Prokofiev. A  Biography in Three Movements, Random 

House, New York 1964, s. 282. 



rozdział 6
Narracja w balecie:  

Sergiusz Prokofiew – Romeo i Julia

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Sergiusz Prokofiew (1891–1953) – podobnie jak William Szekspir – 
łączył w  swojej twórczości pierwiastki przeciwstawne i  sprzeczne. 
Tak jak mistrz ze Stratfordu w jednym dziele potrafił ukazać głębię 
liryzmu i zarazem ów liryzm wyszydzić. W jego muzyce jest miej-
sce zarówno na emocjonalizm, jak i  zdystansowanie, na prosto-
tę i kunsztowność, klasycyzm i nowatorstwo, liryzm i scherzowość, 
kantylenowość i „ostrokonturowość”. Wszystko to składa się na spe-
cyficznie szekspirowską discordia concors. 

Pewną sprzeczność znajdujemy również w stosunku Prokofiewa 
do odbiorcy jego muzyki. Z jednej strony kompozytor pisał (w 1937 
roku): 

Każde dążenie kompozytora do upraszczania uważam za pomyłkę. 
Każda próba „dostosowania się” do słuchacza kryje w sobie nie tylko 
niedocenienie jego kulturalnej dojrzałości i  jakościowo rozwiniętego 
smaku; taka próba zawiera w sobie element nieszczerości. A muzyka 
napisana nieszczerze jest pozbawiona żywotności1. 

Z drugiej strony w eseju Droga muzyki radzieckiej z 1934 roku roz-
ważał, jaka powinna być muzyka, „która tu jest potrzebna”2: 

Powinna być przede wszystkim melodyjna, przy czym melodia – prosta 
i zrozumiała, nieupodabniająca się jednak ani do komunału, ani do try-
wialnych zwrotów. […] To samo dotyczy techniki i faktury: powinna 

1 S. Prokofiew, Refleksje, notatki, wypowiedzi, PWM, Kraków 1971, s. 51. 
2 Ibidem, s. 31, wyróżnienie – M. P. 
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być jasna i prosta, ale nie szablonowa. Prostota nie powinna być pro-
stotą starą, lecz nową. Kompozytor może się do niej zbliżyć tylko wte-
dy, kiedy uprzednio potrafi rozwiązać problem wielkiej muzyki i w ten 
sposób zdobyć wystarczającą technikę, żeby wyrażając się w  sposób 
nowy, wyrażać się prosto3. 

Taką muzykę twórca nazywa „»lekko-poważną« albo »poważnie-
-lekką«”, dodając: „[…] nie tak łatwo znaleźć język odpowiedni dla 
tej muzyki”4.

Bez wątpienia na estetyczne poszukiwania Prokofiewa oraz sto-
sunek do słuchacza miały wpływ ideologiczno-polityczne uwikłania 
w Związku Radzieckim. Jak wiadomo, po powrocie do kraju z emi-
gracji w połowie lat 30. twórca uprościł swój styl, zdarzało mu się też 
pisać utwory propagandowe. 

Niezależnie od tych okoliczności, osiągnięcie w muzyce jakości 
łączących kategorie sprzeczne – jak na przykład „poważną lekkość” – 
stanowi unikalną wartość estetyczną i wyróżnik jego idiomu.

Prokofiew od młodości charakteryzował się uporem w poszu-
kiwaniu własnego stylu i przekraczaniu linii wyznaczanej przez au-
torytety. Stąd też zyskał pozycję nowatora. Aleksandra Konieczna 
twierdzi: 

Prokofiew nigdy nie był związany z jakimś kierunkiem stylistycznym 
czy artystycznym. Przypisywane jego twórczości określenia nawiązu-
jące do takich orientacji estetycznych jak „Neue Sachlichkeit”, neokla-
sycyzm, ekspresjonizm, motoryzm, kubizm, prymitywizm, barbaryzm, 
charakteryzują różne właściwości stylu Prokofiewowskiego, poligenicz-
nego, choć łatwo rozpoznawalnego dzięki swej oryginalności. Proko-
fiew miał przy tym szczególną predylekcję do łączenia przeciwieństw, 
np. nowoczesny konstruktywizm łączył z estetyką klasycyzmu5. 

Kompozytor w  Autobiografii wspomina o  czterech „głównych li-
niach” jego twórczości:

3 Ibidem. .
4 Ibidem
5 A. Konieczna, Prokofiew, hasło w: Encyklopedia muzyczna, red. E. Dziębowska, 

PWM, Kraków 2005. 
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Pierwsza linia – klasyczna, rozpoczynająca się jeszcze we wczesnym 
dzieciństwie […]. Linia ta raz przyjmuje postać neoklasyczną (sona-
ty, koncerty), to znowu naśladuje klasykę XVIII wieku (gawoty, Symfo-
nia klasyczna, częściowo Sinfonietta). Druga linia – nowatorska, rozpo-
czynająca się od […] spotkania z Taniejewem, kiedy to zaczepił moje 
„proste harmonie”. Początkowo była poszukiwaniem własnego języka 
harmonicznego, następnie zmieniła się w poszukiwania języka do wy-
rażenia silnych emocji […]. Chociaż dotyczy ona przede wszystkim ję-
zyka harmonicznego, należą tu jednak także nowości w intonacji melo-
dii, w instrumentacji i dramaturgii. Trzecia linia – linia tokkatowa albo, 
jeśli kto woli, motoryczna […]. To prawdopodobnie linia najmniej cen-
na. Linia czwarta – liryczna: początkowo pojawia się jako liryczno-kon-
templacyjna, czasami niezupełnie związana z melodyką, w każdym ra-
zie z długą melodią […], czasami zaś związana z melodią dłuższą lub 
krótszą […]. Linia ta pozostawała niezauważona albo zauważono ją po 
upływie czasu. Liryki w ciągu długiego czasu odmawiano mi w ogó-
le, i  niepodsycana, rozwijała się powoli. Za to później zwracałem na 
nią coraz więcej i więcej uwagi. Chciałbym ograniczyć się do tych czte-
rech linii, a piątą, „groteskową”, którą niektórzy starają się mi przypiąć, 
uważać raczej za odchylenia od poprzednich. W każdym razie prote-
stuję przeciw samemu słowu „groteska”, które u nas zbanalizowano aż 
do obrzydzenia. Przy tym sens francuskiego słowa grotesque w znacz-
nej mierze wykoślawiono. W zastosowaniu do mojej muzyki propono-
wałbym zastąpić je terminem „scherzowość”, albo jeśli kto woli, trzema 
rosyjskimi słowami dającymi jego gradację: szutka, smiech, nasmiesz-
ka (żart, śmiech, ironia)6.

Wyjaśnienia wymaga wspomniane przez kompozytora w odniesie-
niu do „drugiej linii” przełomowe spotkanie z  Siergiejem Tanieje-
wem – kompozytorem, nauczycielem i dyrektorem konserwatorium 
w Moskwie. Podczas jednej z konsultacji, na które Prokofiew uczęsz-
czał do niego jako dziesięcio- i  jedenastolatek, Taniejew wyśmiał 
prostą harmonikę utworów ucznia. To uraziło młodego kompozy-
tora i stało się impulsem do poszukiwania własnego języka harmo-
nicznego. Prokofiew wspomina także inne spotkanie z mentorem, po 
siedmiu latach od tamtego wydarzenia – kiedy jako osiemnastolatek 

6 S. Prokofiew, Autobiografia, tłum. J. Ilnicka, PWM, Kraków 1970, s. 185–186. 
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pokazał mu swoje etiudy. Tym razem Taniejew zapytał o nagroma-
dzenie harmonicznych następstw, a usłyszawszy w odpowiedzi przy-
pomnienie rozmowy sprzed kilku lat, „nie bez humoru chwycił się 
za głowę i zawołał: »A więc to ja pchnąłem pana na taką drogę?«”7. 

Poszukiwania indywidualnej drogi i własnego języka były umo-
tywowane przekonaniem Prokofiewa, że „wynalazczość u kompozy-
tora jest prawie tak ważna jak zawartość wewnętrzna”8. 

Twórca na tej drodze poszukiwań nowego języka nie odcinał się 
od inspiracji muzyką innych kompozytorów, jak Nikołaja Rimskie-
go-Korsakowa (który uczył Prokofiewa instrumentacji), Modesta 
Musorgskiego i Aleksandra Skriabina. Prawdopodobnie pozostawał 
także pod wpływem Igora Strawińskiego. Agnieszka Konieczna za-
uważa, że twórczość Prokofiewa wpisuje się w „nurt zapoczątkowa-
ny przez Święto wiosny”9. Oddziaływanie to zresztą było wzajemne; 
jak wiadomo, obaj kompozytorzy współpracowali z Siergiejem Dia-
gilewem i Les Ballets Russes, a ich relacje bywają postrzegane jako 
rywalizacja o prym w ówczesnej awangardzie10. 

W zakresie muzyki baletowej Prokofiew może być postrzegany 
jako kontynuator Piotra Czajkowskiego. Choreograf Leonid Ław-
rowski miał powiedzieć: „Prokofiew zaczął od punktu, w  którym 

7 Idem, Refleksje, notatki, wypowiedzi, s. 78. 
8 Idem, Autobiografia, s. 245. Kompozytor pisze dalej: „Najwięksi klasycy byli 

największymi wynalazcami. Jeśli kompozytor pokazał pomysł bez dostatecznej 
treści, to jest to przede wszystkim źle dla niego samego: pomysł jego podejmą 
inni, wypełnią go treścią i dzięki temu dla przyszłych pokoleń pozostaną oni, 
a nie on. Ale ciężka jest także droga kompozytora, który nie chce, czy nie potra-
fi, nic wynaleźć […]”.

9 A. Konieczna, op. cit. 
10 Por. R. Layton, Prokofiev’s Demonic Opera; tekst załączony do nagrania opery 

Prokofiewa Ognisty anioł: dyr. V. Gergiev, Orkiestra i Chór Kirov Opera, 1993, 
Philips. Diagilew miał powiedzieć w jednym z wywiadów: „[…] podczas gdy 
Strawiński jest bardziej przywiązany do bogów, Prokofiew jest zaprzyjaźnio-
ny z  diabłami” („While Stravinsky is much more tied to the gods, Prokofiev 
is friendly with the devils”, cyt. za: ibidem). Movements, Random House, New 
York 1964, s. 281.
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skończył Czajkowski. Rozwinął i  uzupełnił podstawy symfonizmu 
w muzyce baletowej”11. 

Duży wpływ na rozwój kompozytora miała ogólna atmosfera ży-
cia kulturalnego, intelektualnego i  duchowego w  Rosji pierwszych 
lat XX wieku (do wybuchu rewolucji 1917), związana ze szczegól-
nym rozkwitem filozofii, literatury, malarstwa i teatru. W czołówce 
pisarzy, którzy ukształtowali osobowość Prokofiewa – czy to przez 
bezpośrednią lekturę, czy przez teatr – znajdował się Szekspir. Kom-
pozytor zresztą napisał muzykę do dwóch sztuk opartych na trage-
diach tego autora – Egipskie noce (1934) na podstawie Antoniusza 
i Kleopatry (także tekstów Aleksandra Puszkina i Bernarda Shawa) 
oraz Hamleta (1937–1938). O atencji, jaką artysta żywił względem 
Szekspira, świadczy wspomnienie z realizacji tego pierwszego dzieła:

Sztuka Egipskie noce stanowiła ciekawy pomysł połączenia Cezara 
i  Kleopatry Bernarda Shawa, gdzie opisana jest młodość Kleopatry, 
z Antoniuszem i Kleopatrą Szekspira, gdzie jest mowa o końcu jej ży-
cia, w środku zamieszczony został monolog z Egipskich nocy Puszkina. 
Jednakże pomimo czarującego dowcipu Bernarda Shawa stary Szek-
spir okazał się takim tytanem, że rodziła się chęć dania mu jak najwię-
cej miejsca, a jak najmniej dla Shawa12.

Wiadomo, że Prokofiew to twórca wielu utworów fortepianowych 
(z  którymi koncertował), orkiestrowych, kameralnych, baletów, 
oper oraz muzyki kantatowej, ale mniej znane jest to, że pisał rów-
nież muzykę filmową. Stworzył muzykę do ośmiu filmów13, co praw-

11 „Prokofiev carried on where Tchaikovsky left off. He developed and elaborated 
the principles of symphonism in ballet music”. Cyt. za: L. & E. Hanson, Prokof-
iev. A Biography in Three

12 S. Prokofiew, Autobiografia, s. 250–251. 
13 Trzech z  tych ośmiu filmów nie zrealizowano. Siergiej Michajłowicz Eisen-

stein, reżyser filmów Aleksander Newski oraz Iwan Groźny, do których muzy-
kę napisał Prokofiew, był zafascynowany niezawodnością i  rzetelnością kom-
pozytora. W jego notatkach czytamy: „Prokofiew pracuje jak zegar. Ten zegar 
ani nie przyspiesza, ani nie spóźnia. Wieczorem oglądamy nową sekwencję fil-
mu, do rana będzie gotowa nowa sekwencja muzyczna. […] Mogę spać spo-
kojnie. Jutro rano, dokładnie o 11 godzinie 55 minut, w bramę studia kinowego 
wjedzie jego małe, granatowe auto. Po pięciu minutach na moim stole będzie 
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dopodobnie rzutowało także na inne kompozycje. „Filmowy” spo-
sób myślenia zaznaczył się wyraźnie w Romeo i  Julii, gdzie można 
dostrzec zastosowanie techniki „montażowej”14. 

Romeo i  Julia jest jednym z  dziewięciu baletów Prokofiewa. 
Dzieło to datuje się na lata 1935–193615, ale jego geneza wydaje 
się dość skomplikowana. Wersja powszechnie znana została ukoń-
czona w 1940 roku, odbiegając od koncepcji oryginalnej w wyniku 
pewnego kompromisu. Pierwsze rozmowy na temat realizacji bale-
tu rozpoczęły się pod koniec 1934 roku z  leningradzkim Teatrem 
im. Kirowa, jeszcze bez określonego tematu potencjalnej produkcji. 
Prokofiew pisze: „Interesował mnie temat liryczny. Natknęliśmy się 
na Romea i Julię Szekspira”16. Nie bez znaczenia jest to, że niedawno 
kompozytor powrócił do Związku Radzieckiego z emigracji17, a nie-
jednokrotnie podkreślał różnice w  zakresie gustów dotyczące po-
dejmowanej tematyki między rodakami a obcokrajowcami. W Au-
tobiografii pisał:

 
My lubimy długie balety, wypełniające cały wieczór; za granicą wolą 
krótkie i dają albo trzy jednoaktowe balety na wieczór, albo jednoak-
towy balet z krótką operą. Różnica punktów widzenia zachodzi z tego 
powodu, że u nas przywiązuje się większe znaczenie do treści i jej roz-
woju; za granicą natomiast uważają, że w  balecie treść gra rolę dru-
gorzędną, a trzy jednoaktowe balety stwarzają możliwość otrzymania 

leżała partytura. Na niej – symboliczne litery. Nic ulotnego. Nic przypadko-
wego. Wszystko wyraźne, dokładne, kompletne…” (pierwsza część cytatu za:  
L. & E. Hanson, op. cit., s. 269 – „Prokofiev works like a clock. This clock nei-
ther gains nor loses. At night we look at the new sequence of film, by morning 
the new sequence of music will be ready for it”; druga część cytatu za: S. Proko- 
fiew, Autobiografia – umieszczony przez wydawców na okładce).

14 Por. E. Derewecka-Falkowska, Metody przekształcania tematów w balecie „Ro-
meo i Julia” S. Prokofiewa, w: Polsko-rosyjskie miscellanea muzyczne dla uczcze-
nia pięćdziesiątej rocznicy Rewolucji Październikowej, red. Z. Lissa, PWM, Kra-
ków 1967, s. 238–264.

15 Por. A. Konieczna, op. cit. 
16 S. Prokofiew, Autobiografia, s. 253. 
17 Decyzję o powrocie kompozytor podjął w  1932 roku, pozostał jednak jeszcze 

przez pewien czas w rozjazdach i na stałe osiadł z powrotem w Związku Ra-
dzieckim w 1936 roku. 
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podczas jednego wieczoru największej sumy wrażeń, dostarczonych 
przez trzech scenografów, choreografów i kompozytorów18.

W  podobny sposób wypowiadał się w  artykule umieszczonym 
w „Sowietskaja Muzyka” w 1933 roku:

Jeśli się podejdzie do muzyki programowej zagranicznych kompozyto-
rów z punktu widzenia jej tematyki (rozumiem tu operę, balet), to od-
czuwa się wrażenie skrajnej pstrokacizny, która jest, oczywiście, rezul-
tatem braku jakiejkolwiek idei przewodniej […]. Kiedy się przyjeżdża 
zza granicy do Związku Radzieckiego, odczuwa się tu wyraźnie coś zu-
pełnie innego19.

W rozmowach z Teatrem im. Kirowa został uzgodniony temat bale-
tu, jednak nie doszło do podpisania umowy. Prokofiew przeniósł ne-
gocjacje do moskiewskiego Teatru Bolszoj, który zdecydował się na 
produkcję. Jak piszą Lawrence i Elizabeth Hanson, „Prokofiew był 
podekscytowany jak dziesięciolatek na samą myśl, że jego pierwszy 
duży balet będzie miał taką oprawę – wspaniałych tancerzy, słyn-
ną orkiestrę baletową, jednego z najlepszych choreografów w Rosji 
oraz pomoc wybitnego reżysera szekspirowskiego, S. E. Radłowa”20. 
Wiosną 1935 roku Prokofiew opracował scenariusz wspólnie z Sier-
giejem Radłowem i Adrianem Piotrowskim, konsultując z baletmi-
strzem wszystkie techniczne zagadnienia. Pierwsza koncepcja libret-
ta zakładała szczęśliwe zakończenie baletu21. Kompozytor opisywał 
to następująco:

18 S. Prokofiew, Autobiografia, s. 244–245. 
19 Idem, Refleksje, notatki, wypowiedzi, s. 34. 
20 „Prokofiev was as excited as a ten-year-old at the thought of his first full-length 

ballet with everything laid on – magnificent dancers, a famous ballet orches-
tra, one of the best choreographers in Russia, and the help of the distinguished 
Shakespeare producer, S. E. Radlov”. L. & E. Hanson, op. cit., s. 257. Prokofiew 
współpracował z Radłowem również przy wystawieniu Hamleta (napisał muzy-
kę do spektaklu w reżyserii Radłowa). 

21 Ciekawa jest też Prokofiewowska interpretacja zakończenia Hamleta do spekta-
klu Radłowa – marsz triumfalny. Jak pisał kompozytor: „Umierają bohaterowie, 
umierają zbrodniarze, ale mimo to u progu grobu »młode życie będzie kwitło«, 
i to życie Szekspir kocha, i temu życiu ufa. Marsz tryumfalny, albo raczej adagio 
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W  ostatnim akcie Romeo przychodził o  minutę wcześniej, zastawał 
Julię żywą i  wszystko się dobrze kończyło. Przyczyny, które skłoniły 
nas do tego barbarzyństwa, były czysto choreograficzne, żywi ludzie 
mogą tańczyć, ci, którzy umierają, nie mogą tańczyć, leżąc. Usprawie-
dliwieniem zaś było to, że Szekspir sam czasami wahał się, gdy chodzi-
ło o charakter rozwiązania (Król Lear), a równolegle do Romea i Julii 
pisał Dwóch panów z Werony, gdzie wszystko kończyło się pomyślnie. 
Ciekawe, że w tym czasie, kiedy w Londynie ograniczono się do pro-
stego skonstatowania faktu, że Prokofiew pisze balet na temat Romea 
i  Julii z happy endem, nasi szekspirolodzy okazali się bardziej papie-
scy niż sam papież i rzucili się do obrony pokrzywdzonego Szekspira. 
Coś innego jednak na mnie podziałało. Ktoś powiedział: „W rzeczywi-
stości w pańskiej muzyce, przy końcu, prawdziwa radość się nie uda-
ła” – i była to prawda. Po kilku naradach z choreografem okazało się, 
że można rozwiązać baletowo koniec ze śmiercią, powstała więc także 
muzyka do tego końca22.

Zanim odezwały się głosy krytyczne koncepcja z happy endem zo-
stała zaaprobowana przez władze Teatru Bolszoj, pod warunkiem za-
stosowania podtytułu „na motywach Szekspira”. W maju 1935 roku 
zaplanowano już wystawienie nowego baletu na najbliższy sezon. 
Prokofiew pracował intensywnie nad baletem przez całe lato (któ-
re spędził pod Moskwą w Polanowie nad Oką)23, żeby jesienią usły-
szeć od dyrekcji teatru, że muzyka jest „nietaneczna”24 i że w związ-
ku z tym zrywają kontrakt. 

w rytmie marsza, zaczyna się ledwie słyszalnie, towarzysząc ostatnim słowom 
umierającego Hamleta, i stopniowo rozwija się w triumfalne C-dur, przy któ-
rym spada kurtyna. […] Trzeba było bardzo dokładnego obliczenia w stopnio-
wym nasilaniu brzmienia, by drogą naturalną osiągnąć wrażenie apoteozy”. 
S. Prokofiew, Refleksje, notatki, wypowiedzi, s. 58. 

22 Idem, Autobiografia, s. 254. 
23 Prokofiew pracował wówczas całymi dniami w pokoju z pięknym widokiem na 

rzekę. Pozwalał sobie na oderwanie od pracy jedynie wczesnym rankiem i wie-
czorem, kiedy wychodził na spacer z psem wzdłuż rzeki lub do lasu. Równole-
gle (z Romeo i Julią) pracował nad łatwymi utworami dla dzieci. 

24 Jak piszą Lawrence i Elizabeth Hanson, podobny zarzut o „nietaneczności” mu-
zyki usłyszeli również inni mistrzowie partytur baletowych, od Czajkowskie-
go (Jezioro łabędzie) do Lalo (Nanouma), ale te „słynne przykłady ograniczenia 
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To był dla kompozytora cios, którego się nie spodziewał; wcześ-
niej ze wszystkimi wokół rozmawiał już o  realizacji baletu jako 
sprawie przesądzonej25. Lawrence i Elizabeth Hanson piszą nawet, 
że „jeśli kiedykolwiek [Prokofiew] myślał poważnie o  opuszcze-
niu Związku Radzieckiego, musiały to być te ostatnie miesiące roku 
1935”26. W 1936 roku Prokofiew postanowił ocalić muzykę z baletu, 
tworząc z niego dwie suity, po siedem części w każdej. Nie zamierzał 
jednak zrezygnować z planów wystawienia całości, skoro poświęcił 
jej tyle czasu i energii – pozostawał w kontakcie z oboma teatrami. 
W 1937 roku dwie inne instytucje podpisały umowę o wystawienie 
dzieła: szkoła choreograficzna w  Leningradzie oraz teatr operowy 
w Brnie. Ta pierwsza instytucja się wycofała, toteż premiera Romea 
i Julii Prokofiewa odbyła się w Brnie, w grudniu 1938 roku. To wy-
konanie przeszło jednak bez większego echa, tymczasem w sierpniu 
1938 roku Prokofiew otrzymał telegram z Teatru im. Kirowa z Le-
ningradu – zainicjowany przez choreografa Leonida Ławrowskiego – 
z propozycją wystawienia baletu w sezonie 1939/1940. 

Po kilku latach zatem temat powrócił do teatru, od którego roz-
poczęły się wszystkie rozmowy. 

Jednak Prokofiew musiał jeszcze przejść przez proces negocja-
cji wielu rozwiązań w partyturze i zgodzić się na pewne zmiany, któ-
rych domagali się przede wszystkim tancerze. Atmosfera na próbach 
między kompozytorem a zespołem baletowym była napięta. Tance-
rzom muzyka się nie podobała, a przynajmniej trudno im było ją 
zrozumieć i odnaleźć się w niej. Galina Ułanowa, wykonawczyni roli 
Julii, wspominała później: 

i głupoty” nie pocieszały Prokofiewa w tej sytuacji. Por. L. & E. Hanson, op. cit., 
s. 258. 

25 Prokofiew niejednokrotnie zmagał się z  trudnościami w  doprowadzeniu do 
wykonania skomponowanych przez siebie dzieł, jak na przykład opery Ogni-
sty anioł czy III Symfonii. W przypadku wspomnianej opery los był szczególnie 
niefortunny – kompozytor pracował nad nią siedem lat (do 1927 roku), uważał 
ją za swoje arcydzieło, a nie doczekał się jej wykonania. 

26 „If ever he thought seriously of abandoning the Soviet Union it must have been 
these last months of 1935”. L. & E. Hanson, op. cit., s. 258. Nota bene jest to cieka-
we stwierdzenie w kontekście tego, że dopiero w 1936 roku kompozytor osiadł 
z powrotem na stałe w Związku Radzieckim. 
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Mieliśmy ogromne trudności z powodu nietypowej orkiestracji i czę-
stych zmian rytmu. Prawdę mówiąc, nie byliśmy przyzwyczajeni 
do takiej muzyki i  obawialiśmy się jej. Na przykład tańcząc Adagio 
z pierwszego aktu, podążaliśmy za własną melodią, za czymś bliższym 
naszemu wyobrażeniu, w  jaki sposób wyrazić miłość Romea i  Julii – 
muszę bowiem przyznać, że nie mogliśmy dostrzec miłości w muzy-
ce Prokofiewa27.

Słynna solistka opowiadała także, że na próbach tancerze nie zamie-
nili niemal ani jednego słowa z Prokofiewem. Cała komunikacja do-
konywała się za pośrednictwem choreografa, „częściowo ze względu 
na obawę Ławrowskiego, że Ułanowa mogłaby powiedzieć, co my-
ślała o muzyce, a częściowo dlatego, że Prokofiew nie mógł ręczyć, że 
zachowa uprzejmość”28. Kompozytor zachowywał się w  stanowczy 
i nieprzyjemny sposób, ponieważ nie chciał zmienić ani jednej nuty 
w partyturze, a wciąż był do tego namawiany. W lutym 1939 roku 
poinformował Radłowa, że Ławrowski apelował o  zmiany w  bale-
cie, ale „udało się temu zapobiec”29. Kiedy w sierpniu choreograf na-
legał na włączenie brawurowych wariacji tanecznych w pierwszym 
akcie (bal, scena balkonowa), Prokofiew miał napisać do dyrygen-
ta Isaia Shermana: 

Nie zamierzam niczego zmieniać. Wspólnie z Radłowem sprawdziliśmy 
długość każdej sceny do ostatniej sekundy. Utwór został skomponowany 

27 „We were greatly hindered by the unusual orchestration and the frequent 
changes of rhythm. To tell the truth, we weren’t used to such music and felt 
rather afraid of it. For instance, when we rehearsed the Adagio from the first act 
we followed a melodic pattern of our own, something closer to our conception 
of the way to express the love of Romeo and Juliet – for I must confess we could 
not detect the love in Prokofiev’s music”. Cyt. za: ibidem, s. 278. 

28 „Partly through Lavrovsky’s fear that Ulanova might say what she thought of 
the music, partly because Prokofiev could not trust himself to speak politely, 
he and the dancers had not exchanged a word since rehearsals began”. Ibidem,  
s. 279. 

29 Por. Chronology of Sergei Prokofiev’s “Romeo and Juliet”, www.lovelives.net/dis-
covery, strona internetowa poświęcona produkcji „oryginalnej” wersji baletu 
Mark Morris Dance Group (Romeo & Juliet. On Motifs of Shakespeare), odtwo-
rzonej na podstawie opublikowanych dopiero w 2004 roku dokumentów z Ar-
chiwum Prokofiewa. 
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w latach 1934–1936, a teraz mam inne projekty i nie zamierzam do nie-
go wracać30.

Ławrowski sforsował jednak zmiany, które przede wszystkim pole-
gały na włączeniu większej liczby tańców (bądź tanecznych wariacji) 
oraz na bardziej masywnej instrumentacji niektórych fragmentów. 
Fragmenty, które zostały włączone, to między innymi: nr 4 (Taniec 
poranny), nr 14 (Wariacje Julii w scenie balowej), nr 20 (Wariacje Ro-
mea w scenie balkonowej), a także łącznik między nr. 20 i 21, waria-
cje w końcówce nr. 30, wstawka w nr. 31 i w nr. 51 (Pogrzeb Julii) 
oraz łącznik między dwoma ostatnimi numerami. Równocześnie, 
jak wskazują niedawne odkrycia na podstawie dokumentów z Ar-
chiwum Prokofiewowskiego, kilka fragmentów (często również ta-
necznych) usunięto bądź przemieszczono31. 

Reasumując, od oryginalnej koncepcji baletu z 1935 roku, jako 
kompozycji w czterech aktach z happy endem, w dość subtelnej or-
kiestracji (takiej, że momentami tancerze nie słyszeli muzyki)32, 
dzieło zyskało kształt trzyaktowy z  epilogiem i  zakończeniem tra-

30 „I’m not going to change anything. […] Radlov and I checked the length of each 
scene to the precise second. The work was composed in 1934–1936 and now that 
I have other projects I don’t intend on going back to it”. Cyt. za: ibidem. 

31 Por. N. Kravetz, The First Soviet Production of “Romeo and Juliet”, „Three Orang-
es: The Journal of the Serge Prokofiev Foundation” 2004, No. 8. 

32 Lawrence i Elizabeth Hanson – na podstawie relacji Galiny Ułanowej – opisu-
ją jedną z nielicznych prób, na której doszło do bezpośredniej konfrontacji tan-
cerzy z Prokofiewem: podczas odgrywania początku trzeciego aktu (kiedy Julia 
siedzi na łóżku z  tyłu sceny, a Romeo klęczy z głową na jej kolanach) tance-
rze nie poruszyli się, mimo że orkiestra zaczęła grać. Ławrowski spytał: „O co 
chodzi? Dlaczego nie zaczynacie?”. Ułanowa odpowiedziała: „Nie słyszymy mu-
zyki”. Prokofiew wstał i z furią krzyknął: „Wy chcecie bębnów, a nie muzyki!”. 
Ławrowski również się zdenerwował i bronił tancerzy: „Twoja orkiestracja jest 
tak lekka, że oni nie mogą słuchać i równocześnie grać”. Ułanowa zasugerowa-
ła Prokofiewowi, żeby wszedł na scenę i posłuchał. Prokofiew usiadł na krześle 
u brzegu sceny, a gdy orkiestra zaczęła grać, wykrzyknął triumfalnie, że wszyst-
ko słyszy. Dopiero wtedy, kiedy Ławrowski poprosił, żeby kompozytor usiadł 
w tym miejscu, co tancerze – na łóżku z tyłu sceny, Prokofiew po wysłuchaniu 
przyznał rację: „Dobrze. Przeinstrumentuję muzykę do tego fragmentu”. Por.  
L. & E. Hanson, op. cit., s. 279–280. 
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gicznym, z  orkiestracją wyrazistszą. Taka wersja weszła do obiegu 
muzycznego, właśnie ją znamy. 

Prokofiew pisał o tym następująco:

Teatr im. Kirowa wystawił balet w styczniu 1940 roku z całym mistrzo-
stwem właściwym jego tancerzom, chociaż nieco odchylił się od za-
sadniczej wersji. Mistrzostwo to mogłoby być jeszcze cenniejsze, gdyby 
choreografia dokładniej szła za muzyką. Specjalna akustyka kirowskie-
go teatru, a także konieczność podawania tancerzom rytmu jak można 
najwyraźniej zmusiły mnie do doorkiestrowania baletu w wielu miej-
scach. Stąd: te same miejsca w  suitach zrobione są przejrzyściej niż 
w partyturze baletowej33.

Trzeba dodać w tym miejscu – choć należy to już do dziejów recepcji – 
że są współcześnie podejmowane próby realizacji baletu w „orygi-
nalnej” wersji, sprzed jakichkolwiek zmian (a więc również ze szczę-
śliwym zakończeniem, które przecież zostało zmienione jeszcze 
przed premierą w Brnie). Choreograf Mark Morris we współpracy 
z muzykologiem Simonem Morrisem zainicjowali produkcję Romeo 
& Juliet. On Motifs of Shakespere w wykonaniu Mark Morris Dance 
Group, z American Symphony Orchestra pod batutą Leona Boste-
ina. Premiera tej nowej wersji proklamującej powrót do oryginalnej 
koncepcji kompozytora odbyła się w Stanach Zjednoczonych w lip-
cu 2008 roku. 

Pojawił się zatem dylemat, która wersja baletu powinna być pod-
dana interpretacji w tej książce – w szczególności, że kwestia szczę-
śliwego (resp. tragicznego) zakończenia dzieła różnicuje narrację 
w sposób zasadniczy. Jednak to, że kompozytor – nawet jeśli czasem 
niechętnie – dokonał wszelkich zmian w partyturze i synopsis, zdaje 
się czynnikiem przesądzającym. Okrzykiwanie realizacji ze szczęśli-
wym finałem wersją „właściwą”, „oryginalną” może być nadużyciem, 
skoro nawet Prokofiew przyznał, że w pierwotnym zakończeniu i tak 
„prawdziwa radość się nie udała”. Opieram się zatem na wersji baletu 
pozostającej od 1940 roku w obiegu kultury.

33 S. Prokofiew, Autobiografia, s. 255. 
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Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

W balecie Prokofiewa dużo jest Szekspira – z  jego specyficzną di-
scordia concors, w  której w  przedziwny sposób rymują się: trage-
dia i  komedia oraz romantyzm i  antyromantyzm. W  przełożeniu 
na język Prokofiewa te „pogodzone sprzeczności” przyjęły po-
stać połączenia kantylenowości z  „ostrokonturowością”, surowości 
z  kunsztownością, liryzmu ze scherzowością, historycznej styliza-
cji z nowatorstwem. Konwencjonalność muzycznych ujęć zostaje tu-
taj przełamana – fragmenty liryczne bądź taneczne są „okraszone” 
eksplodującymi, dysonansowymi akcentami. Tym samym „»męski«, 
powściągliwy liryzm stał się antidotum na wczesno- i późnoroman-
tyczny sentymentalizm, jakim w XIX wieku zdążył obrosnąć wątek”34, 
jak zauważa Mieczysław Tomaszewski. Ponadto zaistniał tutaj szek-
spirowski komizm, w którym również są osiągane jakości wyrazo-
we „pomiędzy”, kiedy słyszymy muzykę „poważnie-lekką” – według 
określenia Prokofiewa.

W ogólnym zarysie fabuła baletu jest wierna Szekspirowi, po-
nadto pojawia się tutaj tło historyczno-socjologiczne, przenoszące 
nas do Werony czasów renesansu (między innymi przez stylizowa-
ne tańce). Struktura całości składa się z  pięćdziesięciu dwóch od-
rębnych numerów muzycznych, tworzących trzy akty i epilog. Suge-
stywność narracji opiera się w dużej mierze na wyrazistych gestach 
muzycznych. Jak pisze Aleksandra Konieczna: „Prokofiew narzucał 
muzyce, nie tylko baletowej, organizację właściwą ekspresywnemu 
ruchowi ludzkiego ciała, nadając jej walor niemal cielesnej plastycz-
ności, a poszczególnym motywom znaczenie muzycznego gestu”35. 
Dzięki temu przy słuchaniu muzyki Romea i  Julii Prokofiewa do-
świadczamy zjawiska synestezji.

34 M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o kochankach z Werony, w: idem, Muzy-
ka w dialogu ze słowem, Akademia Muzyczna, Kraków 2003, s. 99. 

35 A. Konieczna, op. cit. 



Tabela 10. Porównanie struktury chronologicznej dramatu Szekspira i baletu Prokofiewa
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Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Struktura fabuły baletu jako ciągu przedstawianych zdarzeń po-
zamuzycznych jest dość bliska strukturze szekspirowskiej (patrz  
tab. 10). Podstawowe predykaty narracji archetypicznej zostały tu-
taj zachowane. Jednak – jak widać w tabeli – niektóre sceny drama-
tu pominięto kosztem „dodatkowych” muzyczno-tanecznych nume-
rów zatrzymujących nieco wartkość narracji. Kolejność niektórych 
scen jest zmieniona; na przykład u Szekspira Romeo pojawia się do-
piero po ukazaniu ulicy w Weronie, kłótni przedstawicieli rodów oraz 
rozkazu Księcia, a w balecie pojawienie się Romea poprzedza te sceny  
(nr 2: Romeo). Zaburzenia w chronologii w stosunku do tekstu źró-
dłowego dotyczą także scen z udziałem Niani oraz tych u ojca Lauren-
tego: u Szekspira Romeo udaje się do zakonnika bezpośrednio po sce-
nie balkonowej w trzeciej scenie aktu drugiego, a razem z Julią pojawia 
się tam dopiero w scenie szóstej, tymczasem w balecie między sceną 
balkonową a wizytą u ojca Laurentego jest osiem numerów – między 
innymi z udziałem Niani – a ślub odbywa się od razu po pierwszym 
spotkaniu Romea z duchownym. Ślub u Szekspira jest zresztą zaled-
wie wspomniany (obserwujemy tylko spotkanie Julii i Romea w celi 
zakonnika), u  Prokofiewa został natomiast uwydatniony, włącznie 
z „publicznymi uroczystościami” (jak wiadomo, w oryginale była to 
sekretna ceremonia). W balecie nie ma sceny w Mantui; nie obserwu-
jemy, jak Romeo otrzymuje fatalne wieści. Zmiana medium sprawi-
ła, że pominięto lub zmarginalizowano szekspirowskie, typowo dialo-
gowe sceny, w których gra słów pełniła pierwszoplanową rolę, zostały 
natomiast uwypuklone te ukazujące akcję (jak walka) czy stany. Na 
przykład w balecie aż trzy numery są poświęcone przedstawieniu Ju-
lii w samotności (chociażby Julia sama), lecz u Szekspira żadna scena 
tak jej w pełni nie ukazuje.

Krąg postaci w balecie w stosunku do dramatu Szekspira został 
nieco zawężony – nie ma między innymi Benwolia, Piotra, Aptekarza. 
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Jak pisze Mieczysław Tomaszewski, balet Prokofiewa charak-
teryzuje się strukturą „dyskretną”36 – składa się z  pięćdziesięciu 
dwóch odrębnych muzycznych numerów, które scenicznie układają 
się w kolejne obrazy ukazujące zmianę miejsca akcji między placem 
w Weronie, komnatą Julii, salą balową w pałacu Capulettich, ogro-
dem przy pałacu, celą ojca Laurentego a grobowcem Capulettich.

W balecie pojawiają się motywy i tematy przewodnie. Moty-
wy u Prokofiewa mają charakter muzycznych gestów. Jako jednostki 
znaczenia w narratologicznym ujęciu najbliższe są „semowi”.

 Przykładowe semy:
1. Miłości: łączenie (artykulacja legato), płynność i  łagodność 

(kantylenowość), zmienna dynamika, lekkość oraz predylekcja do 
melosu ascendent.

Przykład 1. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy miłości, wyciąg ftp 

2. Nienawiści: odrywanie (portato, staccato lub krótkie warto-
ści), „ciężkość” (akcenty, często określenie pesante), głośna dynami-
ka, skrajne ambitusy (albo bardzo duży, albo mały).

36 M. Tomaszewski, op. cit., s. 104. 
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Przykład 2. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy nienawiści, wyciąg ftp 

3. Beztroski: proste, „infantylne” diatoniczne motywy (głównie 
trójdźwiękowe i pochody gamowe), zazwyczaj kolejno w kierunku 
ascendens i descendens – ikoniczny znak zabaw.

Przykład 3. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy beztroski, wyciąg ftp 

4. Pompatyczności: wolne, miarowe motywy sygnałowe (naj-
częściej w dętych blaszanych), repetycyjne bądź o dużym ambitusie, 
często pełen aparat wykonawczy, głośna dynamika; gesty „dostojne-
go kroczenia”.
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Przykład 4. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy pompatyczności, wyciąg ftp 

5. Walki: krótkie, urywane dźwięki, najczęściej uderzenia gran 
cassa, talerzy, tamburyna; ikoniczne znaki odgłosów uderzenia szpady.

Przykład 5. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy walki

6. Śmierci: obsesyjne, wąskozakresowe „zapętlone” motywy po-
wtarzane ostinatowo (w przykładach jedynie formuła ostinatowa do 
powtórzeń).
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Przykład 6. S. Prokofiew, Romeo i Julia, semy śmierci, wyciąg ftp 

7. Opłakiwania: szczególny przypadek semów śmierci; oprócz 
powyższych cech stanowią gesty płaczu, pojękiwania – barwa skrzy-
piec w wysokim rejestrze, motywy półtonowe.

Przykład 7. S. Prokofiew, Romeo i Julia, sem opłakiwania, wyciąg ftp 

Tematy przewodnie są poddawane w  toku utworu przekształce-
niom37 i wiążą się z: 

1. postaciami (Julii, Romea, Niani, Merkucja, ojca Laurentego, 
Parysa, a także rodów jako zbiorowego bohatera);

2. polem semantycznym (miłości, nienawiści);
3. funkcją-predykatem (śmierci, walki, rozkazu);

37 Por. E. Derewecka-Falkowska, op. cit. 
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4. sytuacją (ulicznego gwaru, zabawy).
Klasę samą dla siebie stanowi temat losu, który w kluczowych 

momentach przypomina o nieubłaganym fatum.
Wszyscy aktorzy mają przypisane muzyczne tematy-klassemy 

(często po kilka tematów)38. 
Wydaje się, że cała akcja została przedstawiona przede wszyst-

kim z perspektywy Julii. Taki wniosek nasuwa się nawet po pobież-
nym przejrzeniu tytułów poszczególnych numerów. Julia jest cha-
rakteryzowana aż przez trzy tematy, które podlegają daleko idącym 
przekształceniom w toku narracji, wskazując na przemiany bohater-
ki z niewinnego dziecka w dojrzałą, kochającą i cierpiącą kobietę39. 
Pierwszy temat – oryginalnie w C-dur – składa się z szybkich dia-
tonicznych przebiegów gamowych wstępujących i zstępujących, na 
przemian z akordowymi kadencjami w artykulacji staccato – ewoku-
jąc wrażenie lekkości, beztroski, zabawy (przykład 8). Temat drugi 
jest bardziej liryczny – kantylenowy, pełen eleganckich (con elegan-

38 Przypisanie poszczególnym postaciom określonych tematów por. ibidem. Klas-
semy odpowiadają tu tematom muzycznym, zatem te określenia są stosowane 
zamiennie. 

39 Lawrence i  Elizabeth Hanson opisują różnice między postacią Kopciuszka 
z  późniejszego baletu a  postacią Julii. Według autorów Prokofiew postrzegał 
Julię jako bohaterkę „z krwi i kości, pełną ludzkich namiętności” („flesh and 
blond people with human passions”), podczas gdy w Kopciuszku widział jedy-
nie „poezję miłości i spełnienie marzenia” („the poetry of the love and the ful-
fillment of the dream”). L. & E. Hanson, op. cit., s. 311–312. 

Przykład 8. S. Prokofiew, Romeo i Julia, I temat Julii, wyciąg ftp
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ta), subtelnych gestów (przykład 9). Najbardziej liryczny okazuje się 
natomiast temat trzeci, tak zwany temat marzeń40 – tutaj ekspresja 

jest nieskrępowana; kantylenowa, długa linia melodyczna w legato, 
w delikatnej barwie fletu, konsonansowość i określenie ekspresywne 
dolce wskazują na topos miłości (przykład 10).

Przykład 10. S. Prokofiew, Romeo i Julia, III temat Julii, wyciąg ftp 

40 Por. E. Derewecka-Falkowska, op. cit.

Przykład 9. S. Prokofiew, Romeo i Julia, II temat Julii, wyciąg ftp
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Romeo jest wprawdzie ukazany na początku baletu, jeszcze przed Ju-
lią (choć II temat Julii był zasygnalizowany już we wstępie) – ale otrzy-
muje jeden temat, który powróci tylko raz, w  niemal niezmienio-
nej postaci. Temat ten charakteryzuje się chwiejnością harmoniczną 
(oscylacja centrum tonalnego między E-dur, As-dur, C-dur, enhar-
monia) i melodyczną (nieregularność, nieklarowność „celu”), kan-
tylenowością, wolnym tempem. Te wszystkie elementy, z dominują-
cym liryzmem i intensywną ekspresyjnością (espressivo), uwydatniają 
romantyzm i „pierwotną” melancholię postaci (przykład 11). Co cie-
kawe, od spotkania Julii – narodzin uczucia – Romeo jest charak-
teryzowany jedynie przez tematy miłości; melancholijny, niepewny 
bohater „znika”.

Przykład 11. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat Romea, wyciąg ftp

Merkucjo jest antytezą Romea, zatem muzycznie został ukazany 
w kontrastowy względem niego sposób. Tematy Merkucja charakte-
ryzują się zgeometryzowaniem linii melodycznej, obecnością nace-
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chowanych dysonansów (półtony, trytony) towarzyszących prostym, 
infantylnym motywom (w  skocznych lub marszowych rytmach) 
czy pochodom gamowym, artykulacją staccato i pizzicato, doborem 

Przykład 12. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat Merkucja I, wyciąg ftp 

Przykład 13. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat Merkucja II, wyciąg ftp 
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„dziecinnych” instrumentów perkusyjnych, jak tamburyn, grzechot-
ki, talerze, pudełka akustyczne, oraz eksponowaniem „scherzoidal-
nych” barw instrumentów dętych drewnianych. Istotne są także na-
cechowane szybkie, ornamentalne przebiegi w drobnych wartościach 
rytmicznych przerywające statyczną miarowość oraz chromatyczne 
przednutki. W odniesieniu do tematów Merkucja kompozytor po-
służył się określeniami ekspresywnymi giocoso, scherzando, con brio. 

Przykład 14. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat Merkucja III, wyciąg ftp 

Przykład 15. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat Niani, wyciąg ftp 
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Muzyczna charakterystyka drugiej postaci komicznej – Niani – 
wydaje się dość podobna. Tak jak w przypadku Merkucja, klassem 
Niani ewokuje topos zabawy. Jednak mamy do czynienia z subtel-
niejszą odmianą komizmu; linia melodyczna nie jest tak zgeome-
tryzowana, tempo jest wolniejsze, dynamika cichsza, instrumentacja 
delikatniejsza (głównie instrumenty dęte drewniane, w szczególno-
ści flet, do tego subtelne dobarwienie dzwonkami), co nadaje tema-
towi Niani specyficznej lekkości.

Temat ojca Laurentego jest związany z toposem chorału. Ten 
temat pojawia się nie tylko w scenie ślubu, ale także, w przekształ-
conej wersji, w pojedynku, choć Laurenty nie jest tam obecny. Zostaje 
zatem podkreślona rola aktanta jako Pomocnika – pod wpływem my-
śli o ojcu Laurentym Romeo próbuje pogodzić Tybalda i Merkucja. 

Przykład 16. S. Prokofiew, Romeo i Julia, temat ojca Laurentego – topos chorałowy, 
wyciąg ftp 

Temat Parysa, który pojawia się zarówno w scenie balu, jak i w mo-
mencie zagrożenia wymuszonym ślubem, jest wprawdzie liryczny, 
ale równocześnie – przez miarowość akompaniamentu i wyjątkową 
regularność fraz – ewokuje dystans i chłód.

Tematy miłości charakteryzują się liryzmem, kantylenowością, 
konsonansowością, eksponowaniem barw instrumentów smyczko-
wych oraz waltorni con sordino, kategoriami ekspresywnymi dol- 
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ce, espressivo, amoroso oraz obecnością jakości, które zostały okreś-
lone przy semach miłości, związanych z  łączeniem, płynnością. 
Te elementy są w  dużej mierze dziedzictwem tradycji liryki miło-
snej trubadurów i  truwerów. Na poziomie bardziej szczegółowym 
znajdziemy tu odzwierciedlenie obu surmodalizacji miłości, wy-
różnionych w rozdziale Semantyka miłości i nienawiści. Te modal-
ności w muzyce nie zawsze „rymują się” z odpowiednim miejscem 
w strukturze fabularnej dramatu Szekspira. Przywilejem muzyki jest 
ukazywanie w  sposób niemal mimetyczny wewnętrznych przeżyć 
bohaterów, a więc na przykład oddanie stanu ich marzeń. 

Tematy nienawiści są z kolei związane ze wzmożonym ruchem 
(tradycja stylu concitato), z dysonansowością, głośną dynamiką, wy-
korzystaniem całego aparatu orkiestrowego z wyeksponowaniem in-
strumentów dętych blaszanych, takich jak puzon, trąbki, tuba oraz 
perkusja (często realizująca semy walki), a także jakościami kojarzą-
cymi się z  „odrywaniem” i  „ciężkością”, określonymi przy semach 
nienawiści. 

Wydaje się, że w  semantyce muzycznej trajektorii narracyjnej 
możemy wyodrębnić osiem różnych izotopii, z których część po-
wtarza się w toku dzieła, tworząc dwadzieścia sześć kolejnych odcin-
ków dyskursywno-semantycznych. W przypadku idiomu muzyczne-
go Prokofiewa sytuacja okazuje się złożona, owe izotopie najczęściej 
stanowią bowiem zderzenie różnych jakości, równoczesne ich zaist-
nienie. W  tym sensie być może muzyka Prokofiewa jest szczegól-
nie metaforyczna – w myśl Roberta Hattena, że muzyczna metafo-
ra powstaje wówczas, gdy dwie nieprzystające do siebie kategorie 
muzyczne ulegają zetknięciu i w efekcie tworzy się trzecia kategoria 
nadrzędna (nowe znaczenie)41. Zresztą właśnie Hatten przy okazji 
omawiania muzycznej metafory przywołuje koncepcję „bi-izotopii” 
Márty Grabócz (z  jej pracy na temat twórczości Liszta z  1986 ro-
ku)42. Z perspektywy odbiorcy można prawdopodobnie mówić tutaj 

41 Por. R. S. Hatten, Musical Meaning in Beethoven. Markedness, Correlation, and 
Interpretation, University Press, Bloomington–Indianapolis 1994. 

42 John Pier w haśle Isotopy w Routledge Encyclopedia of Narrative Theory (eds. 
D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan) wspomina o „pluri-isotopies”, które mogą być 
wyrażone właśnie przez metaforę. 
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o amalgamatach kognitywnych (conceptual blending theory Gilles’a Fau-
conniera i Marka Turnera)43. Izotopie zostały tutaj określone często 
przez sumę dwóch terminów. Mamy tu do czynienia z różnymi kom-
binacjami podstawowych czterech jakości:

1. Romantyzm-tragizm
Podobnie jak w dramacie Szekspira, romantyzm traktowany jako 

pewne zaangażowanie emocjonalne (wraz z całą koncepcją „roman-
tyczności”, tutaj również wskazującą na muzyczne proweniencje) jest 
przedstawiany w trybie serio i nierozłącznie związany z tragizmem. 
Od nr. 32 pierwiastek tragiczny dominuje nad romantycznym, za-
tem kolejność członów została tam zamieniona.

2. Komizm
Przejęty z narracji archetypicznej komizm – tryb buffo – jest naj-

częściej antidotum wobec romantycznego tragizmu. Muzycznie za-
zwyczaj wiąże się ze scherzowością (jednakże nie każda scherzowość 
jest komiczna).

3. Obyczajowość
Sfera konwencjonalnych stylizacji, związanych z  historyczno-

-obyczajowym tłem baletu (najczęściej: tańce).
4. Zabawa
Sfera lekkości; ukazanie beztroski i ludowego karnawału miesz-

kańców Werony, muzycznie – dosłownie „zabawa” motywami (owe 
„zabawy” niekoniecznie muszą być taneczne lub stylizowane).

Zostały tutaj oddzielone jakości dość bliskie semantycznie – na 
przykład „komizm” naturalnie mógłby współwystępować z  „zaba-
wą”, podobnie jak „zabawa” z „obyczajowością” – jednak owe jakości 
w tym dziele często są rozdzielne.

Zatem, choć u Szekspira narracyjna trajektoria pozwoliła wyod-
rębnić dwie wyraziście antytetyczne i spójne wewnętrznie izotopie, 
w balecie Prokofiewa byłoby aż osiem różnych (bi-)izotopii – powsta-
łych z kombinacji wyżej wymienionych czterech jakości. Nota bene 
konwencjonalna obyczajowość czy „zabawa” pojawiają się u  Szek-
spira czasem jedynie jako odcienie dwóch podstawowych izotopii, 
w balecie owe jakości są natomiast uwydatnione. 

43 Por. A. Libura, Amalgamaty kognitywne w sztuce, Universitas, Kraków 2007. 
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1. Romantyzm-tragizm + zabawa (nr. 1–3, 5, 9–10): ludus gra-
vitatis.

Współistnienie toposów miłości i sielskości, tematów losu (za-
powiedź tragizmu), miłości, ulicznego gwaru, Romea i Julii (antycy-
pacja) bądź zderzenie toposów nienawiści i sielskości. Funkcja braku 
przeniesiona z fabuły Szekspirowskiej, charakteryzowana muzycznie 
przez brak pełni środków, wycofanie, pewną statyczność (w nr. 1–3 
z perspektywy Romea, w nr. 9–10 z perspektywy Julii). 

2. Zabawa + obyczajowość (nr. 4, 22, 30–31): ludus consuetudinis.
To tańce zatrzymujące na moment fabułę. Często związane 

z  toposem dworskości (z  pompatycznymi motywami sygnałowy-
mi w  instrumentach dętych blaszanych), ale równocześnie „zaba-
wa” pasażami i gamkami wstępującymi i zstępującymi czy infantyl-
nym motywem trójdźwiękowym w artykulacji staccato, „odbijanym” 
w górę i w dół.

3. Romantyzm-tragizm (nr. 6–7, 19–21, 28–29, 50–52).
Kulminacje nienawiści lub miłości ukazane całkowicie w trybie 

serio. To takie numery, jak walka, rozkaz księcia, scena balkonowa, 
ślub czy sceny związane ze śmiercią. Począwszy od katastrofy będą-
cej punktem zwrotnym narracji, kategoria ta została określona jako 
tragizm-romantyzm.

4. Romantyzm-tragizm + obyczajowość (nr. 8, 11, 13–14, 16–18, 
49): gravitas consuetudinis.

Często topos dworskości (tańce dworskie) połączony z ukaza-
niem nienawiści lub miłości – w trybie serio.

5. Komizm + romantyzm-tragizm (nr. 12, 23): comoedia gravitas.
Sceny zestawiające komicznego Merkucja z  sentymentalnym 

Romeo. Z jednej strony zatem groteskowe „wykrzywianie” linii me-
lodycznych przez przednutki, chromatykę, do tego drobne wartości 
rytmiczne, artykulacja staccato i pizzicato, dobór „infantylnych” in-
strumentów perkusyjnych (jak tamburyn, grzechotki, talerze, pudeł-
ka akustyczne) oraz eksponowanie „scherzoidalnych” barw instru-
mentów dętych drewnianych, a  z  drugiej – liryczny, kantylenowy 
temat Romea o chwiejnym melosie, grany przez instrumenty smycz-
kowe w wysokim rejestrze, w wolniejszym tempie i dłuższych warto-
ściach, z oznaczeniem ekspresywnym dolcissimo.
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6. Komizm (nr 15).
Wizerunek Merkucja. Komizm wyjątkowo nie jest tu dobarwio-

ny inną jakością. Allegro giocoso, scherzando, diatonika, pochody ga-
mowe (na przykład na ksylofonie) i  inne proste motywy, skoczne 
rytmy.

7. Obyczajowość + komizm (nr. 25, 40, 48): comoedia consuetu-
dinis.

Konwencja zostaje sparodiowana, staje się muzycznym żartem. 
W nr. 25 motoryczny, niemal katarynkowy taniec, z wyeksponowa-
niem mandolin i tamburyna, a w nr. 48 – Poranna serenada (czyli 
alba), grana na mandolinie, o wyjątkowo groteskowym wyrazie: se-
renada jest pieśnią miłosną wykonywaną pod oknem ukochanej, 
tymczasem tutaj nie ma Romea, a  Julia została uznana za zmarłą. 
Wprowadzenie komizmu w  tym punkcie fabuły może być odpo-
wiednikiem zabawnego epizodu z muzykantami w tekście Szekspi-
ra; na prośbę Piotra, by muzycy zagrali na pocieszenie jakąś „wesołą 
sarabandę”, pada odpowiedź: „Sam jesteś sarabanda. Nie czas teraz 
na tańce”. 

8. Komizm + zabawa (nr. 26–27): ludus comoediae.
Związane z postacią komiczną Niani Adagio scherzoso – drobne 

wartości rytmiczne, delikatna instrumentacja (głównie instrumenty 
dęte drewniane, w szczególności flet, do tego subtelne dobarwienie 
dzwonkami), lekkość.

Poziom dyskursu

Muzyka baletu opowiada historię Romea i Julii w sposób mimetycz-
ny.  Jak zauważa Ewa Derewecka-Falkowska, ta muzyka „nie jest ani 
tłem akcji, ani jej ilustracją w płytszym znaczeniu tego słowa – jest 
jej uczestnikiem i współtwórcą”44. Abstrahując od strony wizualno-
-tanecznej, muzyka przedstawia akcję niczym dramat, a nie epika. 
Nawet więcej: muzyka drobiazgowo, bezpośrednio przedstawia tu 

44 E. Derewecka-Falkowska, op. cit., s. 243. 
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przeżycia i myśli bohaterów, morfologię ich uczuć45 (czego dramat 
nie może oddać w tak bezpośredni sposób). 

Na przykład narastanie nienawiści w nr. 6 baletu – Walka – jest 
ukazane między innymi przez dynamizm stopniowo wprowadza-
nych dysonansów w drugim temacie nienawiści bądź jego imitację 
w stretto (przykład 17).

Przykład 17. S. Prokofiew, Romeo i Julia, imitacja tematu nienawiści w stretto

Transformacje dyskursywne w  Romeo i  Julii Prokofiewa w  dużej 
mierze są związane z  przedstawianiem transformacji bohaterów. 
Ewa Derewecka-Falkowska stwierdza, że muzyka Romea i Julii Pro-
kofiewa 

charakteryzuje najpierw kolejne sylwetki bohaterów, a następnie stop-
niowe zmiany zachodzące w ich psychice. Modyfikacje pierwotnej cha-
rakterystyki postaci stanowią istotę muzycznej dramaturgii całego 
utworu. Formę całości cechuje przeto jedność substancji, która podle-
ga tym samym prawom rozwojowym, co akcja dramatu. Podstawą jed-
ności nie są tu stosunki między częściami […], lecz świat przeżyć boha-
terów i dlatego nie musi tu zachodzić konieczność podporządkowania 
formy baletu z góry ustalonemu schematowi46. 

Tematy ulegają przekształceniom w toku baletu; pojawiają się w di-
minucji bądź w augmentacji, w różnych tonacjach i rejestrach, róż-

45 Por. koncepcję Susan Langer, przedstawioną między innymi w: K. Guczalski, 
Znaczenie muzyki. Znaczenia w muzyce, Musica Iagiellonica, Kraków 2002, s. 87. 

46 E. Derewecka-Falkowska, op. cit., s. 239–240. 
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nej instrumentacji. Bywają też skracane, „cięte” oraz „montażowo” 
zestawiane z innymi tematami. Jak zauważa Iris Morley: 

Nowe w tym balecie jest to, że zastosowano w nim pewnego rodzaju 
„technikę filmową”, ażeby wzmocnić koncentrację przebiegu akcji; co 
chwila tematy muzyczne są urywane i wiązane, tak jak zmiany boha-
terów kamery47.

Zastosowanie „filmowej”, „montażowej” techniki mogło być zwią-
zane z zainteresowaniami filmowymi kompozytora. Przykładem ta-
kiego ujęcia materiału muzycznego jest nr 17, kiedy na balu Tybald 
rozpoznaje Romea; pojawiają się naprzemiennie „cięte” tematy nie-
nawiści i  miłości, ponieważ raz sytuacja jest przedstawiana z  per-
spektywy Romea i Julii, a raz z perspektywy Tybalda – jak zmiany 
kadru w filmie. „Porwane” i „cięte” tematy pojawiają się też między 
innymi w nr. 5 baletu, zatytułowanym Kłótnia. 

Przykład 18. S. Prokofiew, Romeo i  Julia, ostinato śmierci zestawione z tematem 
ulicznego gwaru ze sceny pojedynku, wyciąg ftp

Za przykład mimetyczności muzyki z  wykorzystaniem przetwo-
rzonego materiału tematycznego niech posłuży pojedynek Tybal-
da i Merkucja oraz śmierć Merkucja (nr. 32, 33, 34). Fragment ten 
rozpoczyna się ostinatem śmierci zestawionym z tematem ulicznego 
gwaru (semy beztroski), który ma zmieniony tryb na moll, a ostatni 

47  Cyt. za: ibidem, s. 239. 
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opadający półtonowy (po zmianie trybu) motyw w diminucji zosta-
je „zacięty”, to znaczy powtarza się obsesyjnie kilka razy, przerywany 
tylko krótkimi pauzami. W ten sposób następuje transformacja wy-
razowa pierwotnych semów beztroski na semy śmierci (przykład 18).

Następnie wchodzi jeden z  tematów nienawiści, w  niezwykłej 
ruchliwości (przyspieszenie tempa), gdzie aspekt „oderwania” jest 
jeszcze bardziej podkreślony przez skrócenie poszczególnych warto-
ści rytmicznych i oddzielenie ich pauzami. Ten topos nienawiści zo-
staje szybko przerwany toposem chorałowym – tematem ojca Lau-
rentego, który pojawia się tylko na moment. Laurentego nie ma na 
scenie, ale odnosi się wrażenie, że Romeo pod wpływem „ducha” za-
konnika próbuje pogodzić walczących Merkucja i Tybalda. Szybko 
powraca temat nienawiści, a za chwilę wchodzą zdeformowane mo-
tywy jednego z tematów Julii – myśl o ukochanej. Następnie pojawia 
się drugi temat nienawiści, który jest tu ujęty sarkastycznie (współ-
brzmienia sekundowe; przykład 19).

Mimetycznie zostało także ukazane zmaganie Merkucja ze 
śmiercią. Fragmenty tematów Merkucja i ulicznego gwaru są przed-
stawione na tle ostinata śmierci; niektóre motywy bądź frazy wy-
ciągnięte z  oryginalnego kontekstu powtarzają się w  uporczywy 
sposób; zmiany tempa, przesuwanie tonacji – to wszystko ilustruje 
ulatujące życie z beztroskiego do końca Merkucja. Jest to mistrzow-
skie muzyczne unaocznienie analogicznej sceny w dramacie Szek-
spira, w  której komizm przebija nawet z  ostatniej przedśmiertnej 
wypowiedzi bohatera: 

ROMEO 
Courage man, the hurt cannot be much.
MERCUTIO 
No ‘tis not so deep as well, nor so wide as 
a churchdoor, but ‘tis enough, ‘twill serve: 
ask for me tomorrow, and you shall find me 
a grave man. I am peppered I warrant, for this 
world, a plague… 
I shall faint, a plague a’both your houses,
They have made worms’ meat of me…

ROMEO 
Trzymaj się. Rana pewnie powierzchowna.
MERKUCJO 
Pewnie, nie tak głęboka jak studnia i nie tak 
szeroka jak kościelne wrota, ale w sam raz 
wystarczy. Odwiedźcie mnie jutro – zobaczycie, 
że się wreszcie ustatkowałem: nawet się nie 
ruszam. Na tym świecie w każdym razie już nie 
narozrabiam za wiele […] 
Coś mi słabo. A niech diabli porwą 
Te wasze domy! To one są winne, 
Że mnie robaki zeżrą na kolację… 
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TEMAT NIENAWIŚCI 3

TEMAT O. LAURENTEGO

NIENAWIŚCI 3 NIENAWIŚCI 2

TEMAT JULII

TEMAT NIENAWIŚCI 2

Przykład 19. S. Prokofiew, Romeo i Julia, montażowo zestawiane tematy w scenie 
pojedynku, wyciąg ftp

Tematy Merkucja są zmienione wyrazowo; na przykład drugi z nich 
jest podany w  dynamice pp, z  określeniem ekspresywnym dolce – 
na znak słabnięcia bohatera. Pod koniec pojawia się w pp pierwszy 
temat Merkucja, w którym nacechowane ozdobniki (przednutki, 
tryle) uwydatniają komizm w tak tragicznym kontekście. Końcowe 
poco calando stanowi literalną niemal ilustrację śmierci tej postaci 
będącej głównym nośnikiem komizmu w narracji. (Wydaje się, że 
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właśnie jedynie w przypadku śmierci bohatera komicznego Proko-
fiew mógł sobie pozwolić na taką dosłowność).

MERKUCJA IIMERKUCJA II

BEZTROSKIEJ
ULICY

Przykład 20. S. Prokofiew, Romeo i  Julia, narracja mimetyczna śmierci Merkucja, 
wyciąg ftp

Tematem przewodnim poddanym chyba najdalej posuniętym prze-
kształceniom jest liryczny, ekspresyjny trzeci temat Julii, tak zwany 
temat marzeń48 (przykład 10). Zmiany tonacji, trybu, akompania-
mentu rejestrów i  obsady instrumentalnej ukazują przemianę Ju-
lii z naiwnego dziecka w kochającą i cierpiącą kobietę (na przykład 
zmiana C-dur na es-moll, fletu na wiolonczele, melodii kontrapunk-
tującej na ostinato akordowe). W ostatnim numerze baletu temat ten 
został poddany rekapitulacji aż pięciokrotnie, w wyższym rejestrze 
(6 m. wyżej od pierwowzoru). Naprzemiennie pojawiają się tu to-

48  Por. ibidem, s. 247. 
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nacje As-C. Pianissimo, dolcissimo i ostra, „łkająca” barwa skrzypiec 
w wysokim rejestrze potęgują tragiczny wyraz zakończenia.

Przykład 21. S. Prokofiew, Romeo i  Julia, rekapitulacja III tematu Julii w 52 numerze 
baletu

Nadrzędnymi kategoriami dyskursu w tym balecie są liryzm i sche-
rzowość. Są one względem siebie antytetyczne; ich relacja daje się 
wpisywać w kwadrat semiotyczny:

Wydaje się, że jest między nimi względna równowaga w tym dziele; 
zazwyczaj występują zamiennie lub jedna z nich dominuje – zdarza 
się jednak, że Prokofiew je łączy.

Jak pisał kompozytor w Autobiografii, liryki często mu „odmawia-
no w ogóle” i „linia liryczna” w jego twórczości rozwijała się powoli49. 
Jednak Romeo i  Julia to dzieło dowodzące prawdziwości innych słów 
Prokofiewa, zawartych w artykule z 1937 roku (a więc powstałych nie-
długo po napisaniu pierwszej wersji baletu i opracowaniu dwóch suit): 

49 S. Prokofiew, Autobiografia, s. 186. 

LIRYZM SCHERZOWOŚĆ

Nie-scherzowość:
ZAANGAŻOWANIE
EMOCJONALNE

Nie-liryzm:
DYSTANS
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„Zawsze poszukuję piękna w muzyce i przykładam szczególną wagę do 
melodii, wierząc, że to jest podstawowy element w mojej twórczości”50.

Prokofiew terminu „scherzowość” również używa we wspo-
mnianej wypowiedzi na temat głównych linii jego twórczości, pro-
ponując zastąpienie tym określeniem etykiety „groteskowości”, któ-
rą „niektórzy starają mu się przypisać”. 

Scherzowość byłaby właściwością dyskursu cechującą się dy-
stansem – w przeciwieństwie do liryzmu, w którym istotne jest za-
angażowanie emocjonalne. W związku z tym scherzowość może wy-
rażać się również w groteskowości, wykrzywianiu. Często wiąże się 
z żartem, ale w tym dyskursie istnieje niezwykle cienka granica mię-
dzy komizmem a tragizmem51.

Zdaniem Aleksandry Koniecznej Prokofiew osiągał charaktery-
styczny ironiczno-sarkastyczny wyraz 

m.in. poprzez modyfikację struktury harmonicznej (nagromadzenie 
dysonansów przy jednoczesnej niwelacji napięć typowych dla systemu 
dur-moll), deformację klasycznych łuków melodycznych, karykaturę 
tradycyjnych środków ornamentalnych, ostrą, „pikantną” artykulację, 
jaskrawą barwę instrumentalną oraz uporczywe operowanie prostymi 
zwrotami melodyczno-harmonicznymi, graniczącymi z trywialnością 
czy artystycznym absurdem […]. W partiach groteskowych natomiast 
kojarzył ze sobą jakości tradycyjnie wykluczające się lub sprzeczne z kla-
sycznym ideałem piękna dźwiękowego, np. zestawiał brzmienia fletów 
i skrzypiec w wysokim rejestrze z glissandem puzonów i tuby […]52.

50 „I always look for beauty in music and I pay particular attention to melody and be-
lieve this to be the basic element in my work”. Cyt. za: L. & E. Hanson, op. cit., s. 266. 

51 Scherzowość ewokuje pewne jakości „pomiędzy”; na przykład Roman Vlad 
w odniesieniu do Marsza triumfalnego Diabła w Historii żołnierza Strawińskie-
go pisze: „Prawda, że dane jest w kategoriach groteski. Ale w słuchaczu doko-
nuje się niechybnie owo przejście, które od śmiesznej zabawy prowadzi do naj-
tragiczniejszej powagi”. R. Vlad, Strawiński, tłum. J. Popiel, PWM, Kraków 1974,  
s. 88. Prokofiew pisze o swojej muzyce do spektaklu Hamlet (w reżyserii Ra-
dłowskiego): „Przejściem od powierzchownej wesołości do ukrytej tragedii jest 
muzyka do sceny »Pułapka na myszy«, napisana przeze mnie według schematu 
gawota. Choć na pół żartobliwie, są tu jednak aluzje do popełnionej zbrodni”. 
S. Prokofiew, Refleksje, notatki, wypowiedzi, s. 57–58.

52 A. Konieczna, op. cit., t. Pe-R, s. 210.
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Te nowatorskie (w ówczesnych czasach) zestawienia w ramach po-
szczególnych elementów muzycznych wydobywają nacechowane 
momenty dyskursu – jak na przykład eksplodujące akcenty dyso-
nansów w ramach konsonansowości (i często liryzmu), ostrokontu-
rowa linia melodyczna w kontekście linii kantylenowej, ozdobniki 
w ramach prostej, „zgeometryzowanej” melodyki i rytmiki.

„Podskórną” energię muzyki można częściowo uchwycić przez 
analizę modalności dyskursu muzycznego. W tabeli 11 przedstawio-
no szczegółowy wykres intensywności (bądź rodzaju) poszczegól-
nych modalności przez kolejne izotopie. 

1. Być/Czynić
Balet rozpoczyna się i kończy modalnością czynić (co równocześ-

nie jest najczęściej związane z bardzo intensywną modalnością chcieć). 
Konwencjonalne tańce, ze stabilnymi, powtarzalnymi formułami ryt-
miczno-melodycznymi, są zazwyczaj sferą zatrzymania akcji muzycz-
nej – dominuje w nich modalność być. Po wyznaniu w Scenie balko-
nowej, stanowiącym apogeum ekspresji miłości w  tym dziele, przez 
dłuższy czas jest obecna modalność być; z kognitywnego punktu wi-
dzenia – kompozytor daje słuchaczowi odpocząć od emocji. 

2. Chcieć 
Modalność chcieć jest bardzo intensywna na początku i na koń-

cu baletu – muzyka pozostaje niezwykle ekspresyjna, organicznie 
dąży do przodu. Dużą intensywność należy także odnotować w sce-
nach nienawiści oraz w  części scen miłosnych. Specyficzna sytu-
acja zachodzi w nr. 32–36 (walka, śmierć Merkucja i Tybalta), kie-
dy obsesyjne semy śmierci „zapętlają” muzykę, nie pozwalają jej iść 
do przodu, a z drugiej strony dynamika dążenia muzyki – przebija-
nia się przez to, co ją zatrzymuje – jest bardzo duża. Paradoksalnie 
współistnieją tu przeciwne wektory tej modalności.

chcieć ++

chcieć -- (semy śmierci)
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3. Wiedzieć
Modalność wiedzieć, związana w pewien sposób z kognitywnym 

procesem przekazywania i odbierania muzycznej „informacji”, siłą 
rzeczy jest najbardziej intensywna na początku – przy pierwszych 
prezentacjach tematów. 

4. Potrafić
Modalność potrafić, wiążąca się z momentem wirtuozowskim, 

z  poziomem trudności wykonawczej, jest największa we fragmen-
tach o silnej ekspresji nienawiści bądź miłości (na przykład wariacje 
i taniec po Scenie balkonowej, pożegnanie kochanków po nocy po-
ślubnej) bądź nienawiści (Bójka, Pojedynek), a także w pełnych dra-
matycznego napięcia scenach śmierci pozornej oraz rzeczywistej. 
Ponadto wyjątkowo okazuje się bardzo intensywna w  jednym ko-
micznym numerze baletu (nr 15: Merkucjo). Poziom tej modalności 
spada do zera w niektórych prostych, konwencjonalnych tańcach.

5. Musieć
Modalność musieć – związana z aspektem konwencji, gatunków – 

w  tym balecie jest bardzo zróżnicowana i  wyczerpuje całą pale-
tę stopniowania od -- do ++. Najwyższa intensywność pojawia się 
przy konwencjonalnych tańcach, a całkowite zaprzeczenie obecno-
ści tej modalności (dwa minusy) przy nieskrępowanej ekspresji mi-
łości (czynić – pragnąć w semantyce miłości), w kulminacji nienawi-
ści oraz w scenach śmierci. Rysuje się tutaj wyraźny podział narracji 
na pół zgodnie z piramidą Freytaga – do momentu „przemiany ak-
cji” (Pojedynek) modalność musieć pojawia się częściej i  intensyw-
niej, po nim coraz częściej występuje natomiast całkowite jej zaprze-
czenie. Zakończenie utworu (Epilog) jest całkowicie uwolnione od 
konwencjonalności. 

6. Wierzyć
W balecie Prokofiewa struktura kwadratu semiotycznego doty-

czącego modalności wierzyć została wprawiona w ruch53.

53 Stosowane tu symbole i określenia stanowią „tłumaczenie”, adaptację kwadratu 
semiotycznego Tarastiego. 
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Balet rozpoczyna się szczerością przekazu (x1: wyjawiać), nieskrępo-
waną ekspresją. W nr. 2 (Romeo) oraz 3 (Ulica się budzi) – modalność 
przemieszcza się w kierunku x1: zmylić. Odczuwalne są brak, niepew-
ność, melancholia – ale równocześnie mamy topos sielskości z sema-
mi beztroski, zestawianymi z dysonansami. Słyszymy odgłosy zabawy, 
ale w obsesyjnym zapętleniu muzyki da się wyczuć złowrogość. Nie 
mamy przekonania co do prawdy tego fragmentu dyskursu. 

Następnie w nr. 4 pojawia się topos dworskości ze sparodiowa-
nymi semami pompatyczności, które brzmią nieprawdziwie w kon-
tekście akompaniujących dysonansów, semów nienawiści i beztro-
ski – a zatem modalność „przemieszcza się” do x2: oszukiwać. 

W nr. 5, w którym zarazem występuje topos nienawiści i sielsko-
ści, nie mamy pewności co do szczerości przekazu – ponownie jest x1: 
zmylić W nr. 6–7 ekspresja nienawiści zostaje natomiast po raz pierw-
szy przekazana wprost, w przekonujący sposób. Teraz jesteśmy pewni, 
że to właśnie nienawiść przebijała się wcześniej przez inne znaczenia, 
została ona potwierdzona – x2: przyznawać (się). W dalszym przebie-
gu modalność wierzyć również jest zróżnicowana (patrz tab. 11).

Poziom narracji głębokiej 

Narracja baletu Prokofiewa zachowuje wiele z narracji archetypicz-
nej mitu Romea i Julii: obecność wielu opozycji semicznych (na czele 
z opozycją miłość–nienawiść) oraz mythos. Tak jak Szekspir, Proko-
fiew czyni miłość głównym tematem narracji, a  nienawiść – kon-
trapunktem. W podobny sposób kompozytor uwydatnia także kon-
trast między miłością a nienawiścią – przez bezpośrednie zderzanie 

__

__

__

x1: WYJAWIAĆ x2: OSZUKIWAĆ

x2 nie-oszukiwać:
PRZYZNAWAĆ

x1  nie-wyjawiać:
ZMYLIĆ
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tych dwóch jakości o skrajnie odmiennej charakterystyce muzycz-
nej. Kulminacja ekspresji miłości została tutaj przesunięta do mo-
mentu „wyznania” (Scena balkonowa i następujące po niej wariacje 
oraz Taniec miłosny) – u Szekspira była to noc poślubna. Apogeum 
nienawiści – analogicznie do dramatu – przypada natomiast na gru-
pę numerów związanych z  walką przedstawicieli zwaśnionych ro-
dów (koniec aktu II, nr. 35–39). 

Komizm i tragizm, scherzowość i liryzm, konwencja i nowator-
stwo – to tylko niektóre z antytez obecnych w tej narracji. Kontra-
stowość jest naczelną zasadą konstrukcyjną w ramach tej dyskretnej 
struktury (składającej się, jak wspomniano, z pięćdziesięciu dwóch 
odrębnych numerów).

Mythos, przedstawiony w rozdziale dotyczącym narracji arche-
typicznej (w części drugiej), jest realizowany również u Prokofiewa. 
Możemy zatem odczytać tę narrację zarówno w  świetle schematu 
narracyjnego Greimasa, jak i piramidy Freytaga. Droga od wyjścio-
wego do nowego porządku, przez jego zaburzenie, intrygę zasadni-
czą jest obecna nie tylko w  warstwie libretta, ale również muzyki. 
Bardzo wyraźne jest w niej również metabole – przemiana akcji od 
„momentu tragicznego” (Pojedynek), rozpoczynającego upadek ku 
katastrofie. Od tej właśnie chwili jakość „tragizm-romantyzm” za-
czyna dominować, odtąd aż do końca są w muzyce obecne obsesyjne 
semy śmierci. Tragizm przebija odtąd przez mimetyczność rwanych 
myśli („cięte” tematy i zapętlenie wybranych motywów), przyspie-
szony bieg muzycznych zdarzeń oraz ton ogólny. 

Wyjściowy porządek, w którym na tle kłótni rodów rozwija się 
niewinna miłość dwojga – w całym kontekście dworskości i karna-
wału – zostaje zaburzony, by na końcu dojść do osiągnięcia nowej 
kategorii ekspresywnej. Otóż w  finale muzyka sublimuje dojrzałą 
miłość, być może ukazuje nawet transcendencję (zakończenie w try-
bie majorowym). Powrót tematu losu w  zakończeniu oraz pięcio-
krotne powtórzenie „tematu marzeń” (Julii) – po wszystkich dotych-
czasowych wydarzeniach – wprowadzają iluzję dystansu czasowego, 
przenosząc słuchacza w wymiar mityczny.
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Recepcja i rezonans

Wykonanie dzieła przez Teatr im. Kirowa w styczniu 1940 roku było 
sukcesem. Jak pisze Aleksandra Konieczna, „muzyka do Romea i Ju-
lii szybko zdobyła uznanie publiczności rosyjskiej i wkrótce znala-
zła się w grupie najczęściej wykonywanych dzieł Prokofiewa na ca-
łym świecie”54. Balet im. Kirowa w rezultacie tej współpracy zamówił 
u kompozytora nowy utwór, którego temat Prokofiew miał sobie wy-
brać – w rezultacie powstał Kopciuszek. 

Z muzyki do Romea i  Julii Prokofiew skomponował trzy suity 
(1936, 1946) oraz zbiór utworów na fortepian55. 

Jak wiadomo, zarówno za życia, jak i po śmierci autora muzy-
ka Prokofiewa wzbudzała kontrowersje56. Kompozytor zmagał się 
z  konserwatyzmem publiczności i  krytyków, czego wyraz dawał 
w  różnego rodzaju artykułach i  wypowiedziach. Pisał: „[…] jedy-
ny właściwy komentarz, który poczyniono wobec moich dzieł, to 
taki, że są zbyt nowe, żeby były docenione. To prawda – i właś-
nie z tego powodu trzeba więcej ostrożności, kiedy się je krytykuje”57. 
Trudności z doprowadzeniem do realizacji Romea i Julii oraz opór 
ze strony tancerzy świadczą o tym, że sukces dzieła nie był tak oczy-
wisty. Owemu sukcesowi pomogła jednak stosunkowa przystępność 
języka muzycznego baletu (na tle innych dzieł kompozytora) oraz 
dobry czas premiery – moment, kiedy Prokofiew zaczynał być coraz 
bardziej popularny. 

54 A. Konieczna, op. cit., t. Pe-R, s. 198. 
55 Por. S. Prokofiew, Autobiografia, s. 254–255. 
56 Kontrowersje w recepcji twórczości Prokofiewa były związane między innymi 

z kwestiami ideologicznymi i politycznymi. 
57 „The only accurate remark that has been made about my work is that what I write is 

too new to be appreciated. This is true, and for that very reason all the more re-
straint is needed in criticizing it”. Cyt. za: L. & E. Hanson, op. cit., s. 266. 



rozdział 7
Narracja w musicalu:  

Leonard Bernstein – West Side Story

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Przeniesienie mitu Romea i  Julii do tu i  teraz Ameryki lat 50. XX 
wieku wymagało od kompozytora – oprócz „klasycznego” warsztatu 
i przejęcia tradycji liryki miłosnej – orientacji w rozmaitych współ-
czesnych nurtach muzyki popularnej. Nikt nie nadawał się do tego 
lepiej niż Leonard Bernstein (1918–1990) z  jego wszechstronnymi 
fascynacjami, wykształceniem klasycznym połączonym z  dobrym 
wyczuciem muzyki rozrywkowej, a także doświadczeniem w teatrze 
muzycznym oraz kontaktami w świecie artystycznym. 

W roku wystawienia musicalu West Side Story – 1957 – niespeł-
na czterdziestoletni kompozytor miał na swoim koncie między in-
nymi trzy symfonie (Jeremiah, The Age of Anxiety, Kaddish), ope-
rę Trouble in Tahiti, operetkę Candide, musical On the Town, balet 
Fancy Free, muzykę filmową (On the Waterfront) oraz sporo muzyki 
teatralnej i okolicznościowej. Jednak dopiero West Side Story przy-
niosło mu światową sławę. Artysta równolegle działał intensywnie 
przede wszystkim jako dyrygent (dopiero w  1969 roku częściowo 
wycofa się z pracy dyrygenckiej na rzecz kompozycji). 

Rozległe zainteresowania Bernsteina różnymi nurtami muzyki 
popularnej bądź z pogranicza sztuki „wysokiej” i „niskiej” przywo-
dzą na myśl innego kompozytora amerykańskiego, George’a Gersh-
wina. Faktycznie muzyka Gershwina pozostawała w kręgu inspiracji 
Bernsteina, ale – jak zauważa David Schiff – większy wpływ miała na 
niego twórczość Aarona Coplanda i Marka Blitzsteina. Według au-
tora hasła o Bernsteinie w The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians kompozytor dokonał twórczej syntezy: przejął żydowskie 
i jazzowe elementy z Coplanda lat 20., wniósł uwspółcześnione pier-
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wiastki jazzu na sposób Woody’ego Hermana oraz elementy stylu 
operowego Marca Blizsteina1. Zarówno z Coplandem, jak i z Blitz-
steinem Bernstein znał się osobiście i przyjaźnił. 

Już w swojej pracy dyplomowej pod tytułem The Absorption of 
Race Elements into American Music (Absorpcja elementów rasistow-
skich do muzyki amerykańskiej) kompozytor wykazał się szeroką 
znajomością muzyki współczesnej oraz zainteresowaniem muzyką 
amerykańską, z pełną świadomością rozmaitych wpływów. 

Musical West Side Story jest owocem połączonych sił twórczych 
Bernsteina, Jerome’a Robbinsa (reżysera i choreografa), Arthura Lau-
rentsa (autora scenariusza) oraz Stephena Sondheima (twórcy teks-
tów) – a zatem „czwórki homoseksualnych Żydów, z których każdy 
pracował na najwyższym poziomie swej sztuki”2. Pomysłodawcą te-
matu musicalu, to jest przeniesienia wątku o kochankach z Werony 
do współczesnej Ameryki, miał być Jerome Robbins. Jednak o tym, 
jak istotny był wkład Bernsteina w  koncepcję, świadczą notatki 
kompozytora poczynione na pierwszej stronie kopii dramatu Szekspi-
ra – czyli na Prologu do Romea i Julii: „w żywe oczy apel o tolerancję  
rasową”3.

Jak widać, Bernstein był porażony aktualnością tematu i jego po-
datnością na uwspółcześnienia. Pierwotnie twórcy musicalu chcieli 
osnuć wątek wokół konfliktu żydowsko-katolickiego, ale ostatecz-
nie zdecydowali się na coś jeszcze bardziej współczesnego, w obliczu 
nieustających doniesień prasowych o zamieszkach na tle rasowym 
z udziałem ulicznych gangów i imigrantów z Puerto Rico. 

Od pierwotnej koncepcji w 1949 roku do realizacji dzieła upły-
nęło osiem lat, a jego genezę najlepiej dokumentuje dziennik Bern-
steina, którego fragmenty warto tu zacytować: 

1 D. Schiff, Bernstein, Leonard, hasło w: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, London–New York 2001. 

2 „[…] four gay Jewish men, all working at the very top of their craft”. Ch. Kaiser, 
The Gay Metropolis: The Landmark History of Gay Life in America, Grove Press, 
New York 2007, s. 89.

3 „An out and out plea for racial tolerance”. Na oficjalnej witrynie musicalu 
www.westsidestory.com znajduje się skan tej strony dramatu z ręczną notatką 
Bernsteina.
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Nowy Jork, 6 stycznia 1949
Jerry R. poddał dzisiaj znakomity pomysł: współczesna wersja Ro-
mea i Julii, ukazana w slumsach w okolicznościach obchodów Wiel-
kanocy i Paschy. Ogromne emocje pomiędzy żydami i katolikami. Ci 
pierwsi: Capuleci, drudzy: Montecchi. Ojciec Laurenty jako aptekarz 
dzielnicowy. Bójki uliczne, podwójna śmierć – to wszystko pa-
suje. Ale to wszystko nie jest tak ważne, jak większa idea stworzenia 
musicalu, który opowiada tragiczną historię […] z użyciem wy-
łącznie technik komedii muzycznej, bez popadania w „opero-
wą” pułapkę. Czy to się może udać? Jeszcze się nie udało w naszym 
kraju. Jestem podekscytowany. Jeśli się to uda – będziemy pierwsi4. 

Beverly Hills, 25 sierpnia 1955
Jesteśmy znowu zapaleni tematem „Romea”, tyle że teraz porzuciliśmy 
cały wątek żydowsko-katolicki jako niezbyt świeży i  wpadliśmy na 
coś. To chyba będzie to: dwa nastoletnie gangi jako walczące 
frakcje, jeden z nich to nowo przybyli Portorykańczycy, drugi stylizu-
jący się na „Amerykanów”. Nagle wszystko zaczyna nabierać kształtów. 
Słyszę rytmy i pulsacje, a najważniejsze, że zaczynam jakby wyczu-
wać formę5.

4 „Jerry R. called today with a noble idea: a modern version of Romeo and Juliet, 
set in slums at the coincidence of Easter-Passover celebrations. Feelings running 
high between Jews and Catholics. Former: Capulets, latter: Montagues. Juliet is 
Jewish. Friar Lawrence is a neighborhood druggist. Street brawls, double death – 
it all fits. But it’s all much less important than the bigger idea of making a musical 
that tells a tragic story in musical comedy terms, using only musical comedy tech-
niques, never falling into the »operatic« trap. Can it succeed? It hasn’t yet in our 
country. I’m excited. If it can work – it’s a first”. Wszystkie cytaty z dziennika Bern- 
steina podaję za oficjalną stroną West Side Story, www.westsidestory.com, dostęp: 
12.08.2012 r.; wyróżnienie – M. P.

5 „We’re fired again by the »Romeo« notion; only now we have abandoned the 
whole Jewish-Catholic premise as not very fresh, and have come up with what 
I think is going to be it: two teen-age gangs as the warring factions, one of them 
newly-arrived Puerto Ricans, the other self-styled »Americans«. Suddenly it all 
springs to life. I hear rhythms and pulses, and – most of all – I can sort of feel 
the form”. 
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Nowy Jork, 6 września 1955
Jerry’emu bardzo podoba się nasz pomysł z gangami. Drugi uroczysty 
pakt został zawarty. Nadchodzimy, niech Bóg nas błogosławi!6

Nowy Jork, 14 listopada 1955
Pewien młody autor tekstów Stephen Sondheim przyszedł i zaśpiewał 
dziś dla nas swoje piosenki. Co za talent! Myślę, że jest idealny do tego 
projektu, tak jak my wszyscy. Współpraca postępuje7.

Nowy Jork, 17 marca 1956
Znowu Kandyd na warsztacie […]. A zatem znowu „Romeo” jest prze-
sunięty o rok. Może to wszystko dla dobra sprawy: do czasu, aż się wy-
łoni, powinien być dojrzały, oczyszczony, ugruntowany. Tak czy inaczej 
to na tyle problematyczny utwór, że powinien tylko skorzystać na jak 
największej ilości czasu w zawieszeniu. Podstawowy problem: zary-
sować wyraźną granicę pomiędzy operą a Broadwayem, pomię-
dzy realizmem a poezją, baletem i „po prostu tańcem”, abstrak-
cją a  reprezentacją. Uniknąć „przekazywania orędzia”. Linia tam 
jest, ale bardzo cienka i czasem trzeba wytężyć wzrok, żeby ją dostrzec8. 

Nowy Jork, 8 lipca 1957
Próby. Piękne szkice poczynione przez Olivera9. […] Nie mogę w  to 
uwierzyć – czterdzieścioro dzieciaków faktycznie realizuje to na scenie! 
Czterdzieścioro dzieciaków, które nigdy wcześniej nie śpiewały, śpiewa 
pięciogłosowy kontrapunkt, brzmiąc niebiańsko. Myślę, że mieliśmy 

6 „Jerry [Robbins] loves our gang idea. A second solemn pact has been sworn. 
Here we go, God bless us!” 

7 „A  young lyricist named Stephen Sondheim came and sang us some of his 
songs today. What a talent! I think he’s ideal for this project, as do we all. The 
collaboration grows”.

8 „»Candide« is on again; we plunge in next month. So again »Romeo« is post-
poned for a year. Maybe it’s all for the best: by the time it emerges it ought to be 
deeply seasoned, cured, hung, aged in the wood. It’s such a problematical work 
anyway that it should benefit by as much sitting-time as it can get. Chief prob-
lem: to tread the fine line between opera and Broadway, between realism and 
poetry, ballet and »just dancing«, abstract and representational. Avoid being 
»messagy«. The line is there, but it’s very fine, and sometimes takes a lot of peer-
ing around to discern it”. 

9 Oliver Smith – autor scenografii do oryginalnego broadwayowskiego wykona-
nia West Side Story. 
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rację, nie obsadzając „śpiewaków”: cokolwiek brzmiałoby bardziej 
profesjonalnie, równocześnie wskazywałoby na pewne doświadczenie 
i wówczas „dziecięca” jakość by umknęła. Doskonały przykład, jak sła-
bość zamienia się w zaletę10.

Waszyngton, D.C., 20 sierpnia 1957
Otwierający wieczór był właśnie taki, jak sobie wymarzyłem. Cały mo-
zół i  agonia, i  opóźnienia, i  ciągłe poprawki okazały się tego warte. 
Jest dzieło; i niezależnie, czy w końcu osiągnie sukces w kategoriach 
Broadwayu, czy nie, jestem przekonany, że to, o czym marzyliśmy przez 
wszystkie te lata, jest możliwe; ponieważ mamy tragiczną opowieść, 
z tematem tak głębokim jak miłość versus nienawiść, ze wszystkimi te-
atralnymi ryzykami śmierci i kwestiami rasowymi oraz młodymi wy-
konawcami i  „poważną” muzyką, a  także  skomplikowanymi baletami – 
a  to wszystko wystawione dla publiczności i  krytyków. Śmiałem się 
i płakałem, jakbym nigdy wcześniej tego nie widział ani nie słyszał. Wy-
daje mi się, że udało się dlatego, że rzeczywiście współpracowaliśmy; 
że wszyscy pisaliśmy to samo show. Nawet producenci mieli na uwadze 
te same cele. Nikt nawet nie zająknął się na temat szczęśliwego zakoń-
czenia. Rzadka rzecz na Broadwayu. Jestem dumny i zaszczycony, bę-
dąc częścią tego11.

10 „Rehearsals. Beautiful sketches for sets by Oliver. I can’t believe it – forty kids are 
actually doing it up there on the stage! Forty kids singing five-part counterpoint 
who never sang before – and sounding like heaven. I guess we were right not to cast 
»singers«: anything that sounded more professional would inevitably sound more 
experienced, and then the »kid« quality would be gone. A perfect example of a dis-
advantage turned into a virtue”. 

11 „The opening last night was just as we dreamed it. All the peering and agony 
and postponements and re-re-re-writing turn out to have been worth it. There’s 
a work there; and whether it finally succeeds or not in Broadway terms, I am 
now convinced that what we dreamed all these years is possible; because there 
stands that tragic story, with a theme as profound as love versus hate, with all 
the theatrical risks of death and racial issues and young performers and »se-
rious« music and complicated balletics – and it all added up for audience and 
critics. I  laughed and cried as though I’d never seen or heard it before. And 
I guess that what made it come out right is that we all really collaborated; we 
were all writing the same show. Even the producers were after the same goals we 
had in mind. Not even a whisper about a happy ending has been heard. A rare 
thing on Broadway. I am proud and honored to be a part of it”. 
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Jak wynika z  przedstawionych wyżej notatek Bernsteina, eki-
pa twórców postanowiła uwiarygodnić spektakl, rekrutując na ak-
torów-tancerzy-śpiewaków amatorów spośród młodzieży. W czasie 
prób Robbins dbał również o odpowiednią atmosferę, pozwalającą 
młodym aktorom wczuć się w swoje role. Wywieszał w sali prób naj-
świeższe informacje prasowe na temat przemocy, a odtwórców ról 
z poszczególnych gangów rozdzielił, nie pozwalając się zaprzyjaźnić, 
w celu uzyskania większej prawdy wyrazu.

Jak wspominał Bernstein, „wszyscy” w czasie powstawania mu-
sicalu mówili jego twórcom, że to jest „niemożliwy projekt”12. Tym-
czasem dzieło odniosło bezprecedensowy w  teatrze muzycznym 
sukces, nie schodząc z afiszy przez wiele kolejnych lat.

Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

Szekspirowskie łączenie różnych jakości – discordia concors – znala-
zło osobliwą realizację u progu drugiej połowy XX wieku w twórczo-
ści Bernsteina przez stopienie muzyki „wysokiej” z muzyką „niską”, 
liryzmu o proweniencji operowej ze swingującymi rytmami i wyła-
dowaniami energetycznymi bebopu. Ambiwalencja tragizmu i ko-
mizmu oraz romantyzmu i  antyromantyzmu, obecna w  dramacie 
Williama Szekspira, pozwoliła Bernsteinowi na skorzystanie z trady-
cji kabaretowo-wodewilowej i zespolenie jej z innymi nurtami mu-
zyki popularnej, poważnej symfonicznej i wokalno-instrumentalnej. 
Jak pisał Bernstein, twórcom przyświecała „idea stworzenia musi-
calu, który opowiada tragiczną historię […] z użyciem wyłącznie 
technik komedii muzycznej, bez popadania w »operową« pułapkę”. 

Uwspółcześnienie mitu Romea i Julii przez przeniesienie akcji na 
nowojorski Manhattan i ukazanie tym samym nie tylko najbardziej 
aktualnych, ale palących problemów współczesnego świata raz jesz-
cze unaoczniło ponadczasowość tematu miłości w sytuacji konflik-

12 „Everyone told us it was impossible project”. J. S. Wenner, J. Levy, The Rolling 
Stone Interviews, Back Bay Books, New York 2007. 
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tu społecznego. Temu uwspółcześnieniu fabuły towarzyszyła muzy-
ka i choreografia swoich czasów, chwytająca „wiszące w powietrzu” 
zmiany kulturowe związane z  ekspansją muzyki popularnej oraz 
z przeobrażaniem roli muzyki w życiu człowieka. Tym samym po-
wstało dzieło egalitarne, nieocierające się jednak w żadnym aspekcie 
o zły smak czy kicz – w całej swej przystępności wyrafinowane. Do-
prowadzenie do realizacji broadwayowskiego show z udziałem na-
stoletnich aktorów-amatorów uwydatniło jego autentyczność i przy-
stępność. Całe pokolenie ówczesnych nastolatków musiało oszaleć 
na punkcie West Side Story. Pojawił się jednak problem przynależno-
ści gatunkowej i dyskusje, czy musical ten powinien być wystawiany 
w operze, czy jedynie w teatrze. Problem nieodległy skomplikowanej 
historii recepcji sztuki Szekspira wraz z trwającymi całe lata debata-
mi, czy Romeo i Julia jest tragedią, czy komedią, czy jeszcze czymś 
innym i czy w ogóle wypada tę sztukę wystawiać – i gdzie.

 

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Poziom opowieści

Przeniesienie Szekspirowskiej fabuły w realia nowojorskiego Man-
hattanu lat 50. XX wieku pociągało za sobą pewne zmiany w  jej 
strukturze, poza zmianami dotyczącymi scenerii (tu: ulice i betono-
we wieżowce) oraz postaci. 

Jednak najistotniejsze elementy narracji archetypicznej mitu 
Romea i Julii pozostały i  trudno nie podzielić zdziwienia twórców 
musicalu podatnością tej opowieści na uwspółcześnienia. Konflikt 
rodów w Weronie został zastąpiony konfliktem między dwoma gan-
gami nastolatków w dzielnicy West Side, „rdzennych” Amerykanów 
„Jets” („Rakiet”) oraz portorykańskich imigrantów „Sharks” („Re-
kinów”). Do „Rakiet” – odpowiadających rodowi Montecchich – 
należy Tony, a Maria jest siostrą przywódcy „Rekinów”, Bernarda. 
Rosnąca rywalizacja między gangami jest zarysowana od począt-
ku, podobnie jak u Szekspira. Maria zostaje zmuszona przez swo-
ją rodzinę do poślubienia Chino, członka „Rekinów”, który zastę-
puje w tej fabule Szekspirowskiego Parysa. Tony i Maria poznają się 
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na wieczorku tanecznym w sali gimnastycznej, co stanowi analogię 
do sceny balu w narracji archetypicznej. Podobnie jak w dramacie, 
tak i tu bohaterowie spotykają się tej samej nocy w scenie balkono-
wej, gdzie wyznają sobie miłość i prowadzą flirty w sytuacji zagro-
żenia odkryciem zakazanego uczucia przez osoby trzecie. Ich mi-
łość uświadamia im bezsens prowadzonej wojny, którą starają się 
załagodzić – jak u  Szekspira. Ślub tajemny w  celi ojca Laurentego 
jest zastąpiony przez ślub wyimaginowany, który młodzi odgrywa-
ją w sklepie z sukniami, miejscu pracy Marii. Scena pojedynku, od 
której zaczyna się „upadek” akcji, jest analogiczna: Tony wzbrania 
się przed walką, ale gdy jego przyjaciel i obrońca Riff zostaje zabity 
przez Bernarda, w afekcie zadaje śmiertelny cios bratu swej ukocha-
nej. Zrozpaczona Maria, tak jak Julia, wybacza swemu wybrankowi. 
Wspólne wyobrażenie szczęśliwości dwojga w „jakimś innym” świe-
cie, „pewnego dnia” (Somewhere) odpowiada dialogowi żegnających 
się kochanków z Werony. Również tutaj tragiczne nieporozumienie 
wraz ze splotem innych niesprzyjających okoliczności zapobiega po-
nownemu spotkaniu zakochanych, planujących ucieczkę. 

Nie ma tu wprawdzie ani ojca Laurentego, ani napoju „pozor-
nej śmierci”, ale pośrednikami stają się Anita (przyjaciółka Ma-
rii, dziewczyna zabitego Bernarda) i  Doc, właściciel dzielnicowe-
go sklepu, gdzie Tony i  Maria mieli się spotkać. Anita dociera do 
sklepu Doca, by przekazać informację od Marii, że dziewczyna się 
spóźni (ze względu na policyjne przesłuchania), ale pośredniczka 
w tym sklepie staje się ofiarą drwin i molestowania ze strony „Ra-
kiet” (Taunting Scene). We łzach i gniewie Anita mówi swoim strę-
czycielom, że Chino zabił Marię z zazdrości i wybiega ze sklepu. Kie-
dy Tony przybywa na miejsce umówionego spotkania, dowiaduje się 
od Doca, że Maria nie żyje. Tony wychodzi na ulicę w poszukiwa-
niu Chino (z wolą zemsty) i zostaje przez niego zastrzelony w mo-
mencie, kiedy dostrzega Marię. Dramaturgia Szekspirowskiej sceny 
w grobowcu została więc mistrzowsko przełożona na ulice Manhat-
tanu. Różnica jest taka, że tutaj pozostałej przy życiu ukochanej nie 
udaje się popełnić samobójstwa (broń nie wypala). Śmierć Tony’e-
go, tak jak u Szekspira, jednoczy natomiast adwersarzy, formujących 
wspólną procesję nad jego ciałem.
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Jak widać w porównawczej tabeli struktury chronologicznej dra-
matu Szekspira i musicalu Bernsteina (patrz tab. 12), kolejność po-
szczególnych wydarzeń została zachowana, z  jednym wyjątkiem. 
Tutaj duet Marii z  Anitą, odpowiadający rozmowie Julii z  Nianią, 
w której bohaterka rozważa lojalność wobec męża czy rodziny, został 
umieszczony już po pożegnalnym spotkaniu Marii i Tony’ego. Wie-
le scen w ogóle pominięto (na przykład wszystkie dialogi z ojcem 
Laurentym, intryga z Parysem i ślubem pozornym oraz z napojem 
„pozornej śmierci”), a osiem musicalowych numerów nie ma swo-
jego odpowiednika w konkretnych scenach dramatu. Są to zazwy-
czaj numery bez kluczowego znaczenia dla rozwoju akcji, zatrzymu-
jące na moment jej rozwój, przedstawiające specyfikę obyczajowości 
bohaterów (jak na przykład America czy Gee, Officer Krupke) bądź 
uwydatniające suspens przez podkreślenie oczekiwania na rozwój 
wydarzeń (Something’s Coming czy Tonight). Piosenka I  Feel Pret-
ty zatrzymuje na moment szybko rozwijającą się akcję, kontrastując 
z poprzedzającą sceną pojedynku.

Pięcioaktowa struktura dramatu Szekspira została zamknięta 
w dwóch aktach musicalu. Pierwszy akt kończy się w najwyższym 
napięciu – kulminacyjną sceną pojedynku, drugi rozpoczyna się zaś 
od jego rozładowania w I Feel Pretty13. Tragiczne zakończenia obu 
aktów absolutnie łamały konwencje broadwayowskie. 

Instrumentalny Prolog wprowadza odbiorcę w „rosnącą rywa-
lizację między gangami”14, jak to określił kompozytor w  partytu-
rze. Na scenie pojawiają się tancerze, w zdecydowanych, energetycz-
nych ruchach ukazujący ziejącą nienawiść i napięcie. Zanim jednak 
w muzyce pojawi się motoryczne furioso z dużą liczbą instrumen-
tów perkusyjnych i blaszanych, słyszymy swing o dość lekkim cha-
rakterze (pojawia się nawet określenie: joyously – „wesoły”, następnie 
scherzando e misterioso). Zostajemy bowiem od razu umieszcze-

13 W filmie musicalowym przesunięto piosenkę I Feel Pretty na później, żeby nie 
burzyć zbudowanego napięcia między pojedynkiem a  informacją przekazaną 
Marii i spotkaniem kochanków. W teatrze poszczególne akty rozdziela antrakt, 
więc I Feel Pretty stanowi odpowiednie wprowadzenie do drugiego aktu. 

14 „[…] the growing rivalry between two teenage gangs, the Jets and Sharks” 
(partytura Symphonic Dances from “West Side Story”; Boosey & Hawkes).
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ni w konwencji pewnej swobody i  luzu igrających z życiem nasto-
latków. Podskórne napięcie jednak już od początku jest zaznaczone 
przez wszechobecny motyw trytonu w górę: pierwszy długi dźwięk 
z crescendem (nierzadko na glissando), drugi krótki, urwany, staccato 
(przykład 9). Wejście policji wyznacza dźwięk gwizdka.

Jet Song to piosenka o wydźwięku kabaretowym, w której człon-
kowie gangu podkreślają swoją identyfikację przez przynależność do 
grupy; tekst uwiarygodnia sytuację dzięki zastosowaniu pseudoslan-
gu i prostych rymów. W dość trudnej z powodu szybkiego tempa 
i skomplikowanej metrorytmiki15 piosence Something’s coming Tony 
wyznaje, iż czuje, że „coś ważnego się wydarzy”. Następujące The 
Dance at the Gym to suita rozrywkowych tańców (częściowo laty-
noamerykańskich) – młodzież obu gangów spotyka się na wspólnej 
zabawie, podszytej wrogością. Po szybkim, energetycznym Mambo 
w orkiestrze tutti (przykład 1) pojawia się wysubtelniona Cha-cha 
(Andantino con grazia, piano, dzwonki, tamburyn, marakasy), wpro-
wadzająca w scenę poznania się Marii i Tony’ego. Meeting Scene cha-
rakteryzuje się liryzmem melodycznym (espressivo) i  łagodną aurą 
brzmieniową w wolnym tempie (czelesta, wibrafon, wysokie smycz-
ki). Na tym tle rozgrywa się mówiony dialog dwojga, nawiązujący 

15 W filmie The Making of West Side Story, dokumentującym sesje nagraniowe al-
bumu ze ścieżki dźwiękowej musicalu pod dyrekcją Bernsteina z 1984 roku, José 
Carreras mówił na temat trudności „wypowiedzenia zbyt wielu słów naraz w ję-
zyku angielskim” w tym numerze; widać też było, że słynny tenor miał problem 
z wyczuciem tempa i pulsu w tym bebopowym utworze, co powodowało dość 
napiętą atmosferę na próbach. Jednak końcowy efekt jest wspaniały i zarówno 
Bernstein, jak i Carreras byli z niego zadowoleni. 

Przykład 1. L. Bernstein, West Side Story, Mambo, wyciąg ftp
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do analogicznej sceny u Szekspira (motyw dotknięcia rąk). Skoczna 
muzyka Jump zamyka Bernsteinowski „bal”. 

Kolejna scena ukazuje zakochanego Tony’ego, śpiewającego pod 
oknem Marii (topos serenady) liryczną pieśń, momentami eksta-
tyczną, momentami subtelną (dolce), co odpowiada kontemplacji 
imienia „Maria” (przykład 2). Serenada Tony’ego elizyjnie łączy się 
ze sceną balkonową, w której wciąż są obecne motywy Marii. W obu 
miłosnych scenach nastrojowość i  nokturnowość jest budowana 
przez łagodne brzmienia czelesty, wibrafonu i wysokich smyczków 
w dynamice pp. Tutaj, po dialogu mówionym dwojga, pojawia się ich 
duet unisono (Tonight). O ile u Szekspira Niania interweniuje w sce-
nę balkonową, o tyle tutaj co rusz Marię nawołują rodzice. 

Przykład 2. L. Bernstein, West Side Story, fragment serenady Maria, wyciąg ftp

Dwa kolejne numery kontrastują z intymną atmosferą miłości i rów-
nocześnie stanowią kalejdoskopową zmianę scen. Stroficzna piosen-
ka America o wydźwięku kabaretowym z udziałem dziewczyn z Puer- 
to Rico (związanych z gangiem Rekinów) opiera się na toposie tań-
ców latynoamerykańskich (huapango) i  wodewilu. Cool – przeno-
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szące nas do scenerii sklepu Doca, gdzie członkowie gangu Rakiet 
czekają na swoich rywali – wprowadza z kolei napięcie (nawarstwia-
nie dynamiczno-fakturalne, fuga) (przykład 3). 

Przykład 3. L. Bernstein, West Side Story, fuga z Cool, wyciąg ftp

Następnie powraca miłosny wątek Tony’ego i Marii w pełnym eks-
presji, niezwykle nastrojowym duecie One Hand, One Heart (przy-
kład 4). Oto zakochani spotykają się w sklepie z sukniami, w którym 
pracuje Maria, i  odgrywają w  dialogu mówionym scenę ślubu, po 
czym śpiewają unisono:
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Make of our hands one hand,  
Make of our hearts one heart […], 
Make of our lives one life,  
Day after day, one life.  
Now it begins, now we start  
One hand, one heart;  
Even death won’t part us now. 

Uczyń z naszych dłoni jedną dłoń, 
Uczyń z naszych serc jedno serce […], 
Uczyć z naszych żyć jedno życie, 
Dzień po dniu, jedno życie. 
Teraz się to rozpoczyna, teraz wyruszamy 
Jedna dłoń, jedno serce; 
Teraz nie rozdzieli nas nawet śmierć.

Przykład 4. L. Bernstein, West Side Story, fragment duetu One Hand, One Heart, 
wyciąg ftp

Najbardziej bemolowa tonacja Ges-dur i harmonika konsonansowa, 
modalizująca, rytm powolnego, miarowego walca, łagodne brzmie-
nia smyczków, fletu, fagotu i czelesty, z ekspresyjnym solo wiolon-
czeli, molto tranquillo całości w kulminacyjnym momencie przecho-
dzącym w espressivo – wszystko to sprawia, że scena ślubu stanowi 
wyrazowe apogeum intymności. Pod koniec numeru „filmowa” har-
monika (połączenia schromatyzowanej medianty, nagłe modulacje, 



374 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

odległe przesunięcia tonacji) towarzyszy klękaniu dwojga. W całej 
tej scenie pojawiają się motywy zapowiadające piosenkę Somewhere. 

„Odwrotna” kulminacja sceny ślubu – czyli kulminacja wyrazo-
wa, kameralizacja, wycofanie dynamiki, obsady, ruchu – rozpoczy-
na równocześnie proces kulminowania dramatycznego, w kolejnych 
dwóch numerach przejawiający się maksymalnym powiększeniem 
wolumenu brzmienia, nawarstwianiem dynamiczno-fakturalnym 
oraz rytmicznym. Właściwym miejscem tragicznego „zwrotu akcji” 
jest czysto instrumentalna scena pojedynków Rumble, ale kwintet 
Tonight zarówno w warstwie muzyki, jak i tekstu przygotowuje, za-
powiada ów zwrot. Stanowi zarazem kulminację w  zakresie obsa-
dy wokalnej – jest to kwintet z chórami. Przez symultaniczne zde-
rzenie przedstawicieli gangów (spodziewających się możliwej bójki 
„tej nocy”) z zakochanymi (oczekującymi z kolei na spełnienie mi-
łosne „tej nocy”) – numer ten stanowi absolutnie specyficzne miej-
sce równoczesnej semantyki nienawiści i miłości. Zatem na szybkie, 
rytmiczne, krótkie frazy (podbudowane całotonowo wędrującym 
basem) gangów nakłada się liryczna kantylenowa melodia Tonight 
ze sceny balkonowej. Instrumentalno-taneczne, szybkie Rumble 
z nagromadzeniem dysonansów, brzmień perkusji i  instrumentów 
dętych blaszanych, z ikonicznymi odgłosami walki (przykład 5) ilu-
struje potyczkę, w  której śmierć ponosi najpierw Riff, a  następnie – 
z ręki Tony’ego – Bernardo. Dźwięki syren i dzwonów obwieszczają 
tragiczny zwrot akcji.

Akt drugi rozpoczyna się rozładowaniem napięcia zbudowane-
go pod koniec pierwszego aktu lekką piosenką Marii I  Feel Pretty 
(przykład 6), w której odzywają się zarazem toposy tańców latyno-
amerykańskich, jak też walca i wodewilu. Dziewczyna, zachłyśnię-
ta miłością, czuje się ładna jak nigdy – koleżanki wyśmiewają się 
z „nienaturalnego” stanu uniesienia i mówią, że jej nie poznają. 

Dopiero w  kolejnej sekwencji baletowej Maria otrzymuje tra-
giczne wieści. Od początkowego nastroju pełnego grozy (wyjątko-
wo tonacja molowa, dysonanse, urywane motywy) przez stopniowe 
rozjaśnienia harmonii (a także zmiany w zakresie innych elementów 
muzycznych) następuje transformacja do apoteozy miłości w Some- 
where, śpiewanego „z  oddali” (głos spoza sceny): „There’s a  place 
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for us Somewhere… Somehow, Some day, Somewhere” („Jest dla 
nas miejsce Gdzieś… Jakoś, Kiedyś, Gdzieś”). To analogia do Szek-
spirowskiego: „Czy my się jeszcze zobaczymy? – O tak, na pewno. 
Wszystkie nasze przejścia będziemy wspominać z uśmiechem”.

Przykład 5. L. Bernstein, West Side Story, Rumble, ikoniczne odgłosy walki
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Tragizm i liryzm tej sceny są skontrastowane komicznym epizodem 
w wodewilowej, prześmiewczej piosence gangu Rakiet Officer Krup-
ke – nastolatkowie zgrywają się przed oficerem z własnych patolo-
gicznych rodzin (przykład 7).

Następne dwa numery to duety Anity i Marii – Anita w A Boy 
Like That odradza przyjaciółce związanie się z  mordercą jej brata. 
Tutaj również następuje przeobrażenie wyrazowe od muzyki pełnej 
grozy do apoteozy miłości wbrew wszystkiemu – Maria odpowiada 
bowiem, że jej serce należy do Tony’ego. Pieśń I Have a Love jest naj-
bardziej operowym numerem musicalu. Przekonana już Anita, któ-
ra zgodziła się pośredniczyć w przekazaniu informacji dla Tony’ego 
w sklepie Doca, staje się ofiarą drwin. W instrumentalnej Taunting 
Scene pojawiają się karykaturalnie wykrzywione reminiscencje róż-
nych fragmentów musicalu (Mambo, Something’s coming) – ich zaci-
nające się motywy, w które wkradają się fałsze, ewokują muzyczną iro-
nię. Następnie słychać strzał – rozpoczyna się Finał – śmierć Tony’ego, 
nieudana próba samobójczego strzału Marii i końcowa procesja zjed-

Przykład 6. L. Bernstein, West Side Story, fragment I Feel Pretty
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noczonych gangów nad ciałem Tony’ego. Powraca muzyka Some- 
where, ukazując przewartościowanie w  kierunku apoteozy miłości. 

Główni bohaterowie wątku miłosnego zostali scharakteryzowa-
ni odmiennie niż plejada otaczających ich postaci głównie ze świa-
ta wodewilowego. Partie Marii i Tony’ego odznaczają się głębokim li-
ryzmem, nacechowanym prostotą – przecież ich wypowiedzi to nie 
arie ani duety operowe, a  jednak piosenki – chociaż piosenki peł-
ne autentycznej prawdy wyrazu i w ramach tego gatunku wysubli-
mowane. Liryzm i tragizm związane z postaciami kochanków zosta-
ją tutaj jednak przez kompozytora świadomie przełamane. Świadczy 
o tym wypowiedź z listu Bernsteina do żony z 8 sierpnia 1956 roku:

Napisaliśmy nową piosenkę dla Tony’ego, która jest hitem […]. Ona 
powinna pomóc jego postaci – gnające 2/4, jak nakazuje tradycja 
(oczywiście schrzanione przeze mnie przez 3/4 i coś tam jeszcze) – co 

Przykład 7. L. Bernstein, West Side Story, fragment Officer Krupky, wyciąg ftp
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dodaje mu charakteru tak, że Tony nie jawi się wyłącznie jako euforycz-
ny marzyciel16.

Bernstein najprawdopodobniej pisze tu o Something’s coming. 
Maria ukazała z kolei swoją beztroską, dziewczęcą twarz w „na-

iwnej” piosence I Feel Pretty.
Muzyczna charakterystyka Anity – aktanta Pomocnika, który 

w  wyniku nieszczęśliwego obrotu zdarzeń przyczynił się do kata-
strofy (jak ojciec Laurenty u Szekspira) – przechodzi duże przeobra-
żenie. Jej początkowy kabaretowy sarkazm i  luz zostaje zastąpio-
ny przez końcowy dramatyzm afektowanej wypowiedzi muzycznej 
A Boy Like That, liryzm I Have a Love czy – już niemą – furię po tym, 
jak stała się ofiarą gangu Rakiet w Taunging Scene.

Semantyka miłości została w tym musicalu związana ze stylem sweet 
jazz, czerpiąc równocześnie z konwencji liryki miłosnej – kantyle-
nowość, konsonansowość, płynne frazy legato. Często pojawiają się 
tu symbole symbiotyczne w  postaci unisonowego śpiewu kochan-
ków w kluczowych scenach miłosnych – począwszy od sceny bal-
konowej (Tonight), przez scenę odgrywanego ślubu (One Hand, 
One Heart), do pełnego nadziei pożegnania (Somewhere). Prze-
ważnie te symbole symbiotyczne są związane z modalnością miło-
ści S O: koniunkcja, w której połączenie kochanków jest ukazane 
również przez miarowość agogiki i rytmiki, wycofaną dynamikę, ła-
godne brzmienia (czelesta, wibrafon, wysokie smyczki, wioloncze-
la). Chwilami jednak w  kulminacyjnych momentach duetu mamy 
do czynienia z drugą modalnością miłości, związaną bardziej z pra-
gnieniem połączenia: muzyczne frazy robią się bardziej ekstatyczne, 
wraz z przyspieszeniem tempa, zwiększeniem dynamiki i podcho-
dzeniem do coraz wyższych rejestrów śpiewu.

Semantyka nienawiści, tradycyjnie związana z  dysonansami, 
krótkimi, urywanymi frazami, szybkim tempem, niespokojną rytmi-

16 „We wrote a new song for Tony that’s a killer […]. It’s really going to save his 
character – a driving 2/4 in the great tradition (but of course fucked up by me 
with 3/4s and whatnot) – but it gives Tony balls – so that he doesn’t emerge 
as just a euphoric dreamer”. Z listu Bernsteina do żony z 8 sierpnia 1957 roku,  
cyt. za: oficjalna strona West Side Story. 
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ką oraz eksploatowaniem instrumentów perkusyjnych i dętych bla-
szanych, w musicalu Bernsteina często pojawia się w toposie swingu. 
Stanowi to nie tylko specyfikę gatunku i konwencji, ale również cha-
rakterystykę grupy społecznej młodocianych gangów, ich „luzu” na 
granicy ryzykowania życia. Nienawiść jest też tutaj symbolizowana 
przez przewodni motyw trytonu w górę pozbawionego rozwiązania 
(dolna długa nuta na crescendzie, druga urwana). W  scenie poje-
dynku pojawiają się ikoniczne odgłosy walki – krótkie akcentowane 
akordy w głośnej dynamice, imitujące uderzenia. Z semantyką nie-
nawiści wiąże się też fuga z numeru Cool, z „napięciowym” tematem, 
w którym – podobnie jak w motywie przewodnim – pojawia się cre-
scendo na długim dźwięku, przed skokiem w górę.

Poziom dyskursu

Jak pisał Bernstein w swoich Dziennikach, do idei stworzenia tego 
musicalu należało opowiedzenie „tragicznej historii z użyciem wy-
łącznie technik komedii muzycznej”. Język muzyczny tego dzieła 
opiera się na rozmaitych stylach i nurtach spoza muzyki klasycznej, 
głównie jazzu, tańców latynoamerykańskich czy tradycji wodewi-
lowej, sceny kabaretowej. Są one jednak tylko podstawą, na której 
nadbudowuje się jakość wyższa, stopiona z  elementami stylu in-
dywidualnego Bernsteina, ukształtowanego również przez trady-
cję symfoniki i opery. Prostota form poszczególnych numerów (na 
przykład piosenki stroficzne bądź refreniczne) oraz ich często lekki 
charakter są połączone z wyrafinowanym budowaniem muzycznej 
dramaturgii. Przejawia się to między innymi w stopniowanym na-
warstwianiu i zagęszczaniu ekspresji Prologu, we wspaniałej sekwen-
cji baletowej, kształtowanej swobodnie jak poemat symfoniczny, czy 
w sposobie osiągania transformacji wyrazowej, jak w duetach Marii 
i Anity. Innym przykładem jest numer Cool z „powstrzymywanym” 
(zgodnie ze znaczeniem tekstu) wybuchem nienawiści, w którym na 
przykład formalizm skameralizowanej fugi przerywa zagęszczanie 
fakturalno-dynamiczne. Teksty piosenek czy wypowiedzi mówio-
nych nawiązują do slangu, ponadto stosowane są w nich dość regu-
larne i proste rymy.
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Materiał muzyczny jest zintegrowany za pomocą wszechobec-
nych motywów z wykorzystaniem skoku trytonowego w górę. Leit-
motivem można nazwać skok o kwartę zwiększoną w górę z rozwią-
zaniem o półton do góry, najpełniej wyzyskany w piosence Maria 
(patrz przykład 2), ale pojawiający się w wielu ważnych momentach, 
często w interludiach poszczególnych numerów (patrz tab. 13; duże 
„X” oznacza motyw w postaci czystej, a małe „x” – jego przekształ-
cenia, na przykład inwersję). 

Przykład 8. L. Bernstein, West Side Story, lejtmotyw

Po raz pierwszy motyw ten pojawia się w  The Dance at the Gym, 
kiedy Tony i  Maria się poznają – semantycznie można go wiązać 
z nieodpartym pragnieniem połączenia dwojga. Istotny jest tu na-
pięciowy charakter trytonu, ale także jego rozwiązanie, co – poza 
nasuwaniem „literalnej” interpretacji dotyczącej połączenia kochan-
ków, uwolnienia od napięcia – wpisuje się w konsonansowy kontekst 
harmonii (drugi dźwięk motywu jako opóźnienie). 

Skok trytonowy w górę pojawia się również w trzynutowym mo-
tywie otwierającym całość (przykład 9), powracającym w Cool oraz 
w Rumble i semantycznie związanym z nienawiścią. Warto zwrócić 
uwagę na napięciowy charakter motywu (crescendo na przedłużonej 
nucie) i brak rozwiązania trytonu.

Przykład 9. L. Bernstein, West Side Story, motyw otwierający musical, wyciąg ftp
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Poza motywami przewodnimi pewne tematy muzyczne integru-
ją całość – melodia Somewhere pojawia się kilkakrotnie w przebie-
gu musicalu, od sceny ślubu aż do finału; temat I Have a Love jest 
zapowiedziany już w sekwencji baletowej; mambo ze sceny zabawy 
tanecznej powraca z przekształceniem karykaturalnym w Taunging 
Scene.

Bezpośrednie zestawianie poszczególnych numerów bardzo czę-
sto opiera się na zasadzie kontrastu; kalejdoskopowa zmiana scen 
i  sytuacji – raz ukazujących tragiczno-liryczny wątek miłosny, raz 
nienawiść, raz scenki obyczajowe – pociąga za sobą zmiany muzycz-
nych światów, najpełniej skontrastowane między intymnym, nastro-
jowym liryzmem a „zewnętrznym” wodewilem. 

Jak wynika z tabeli, zostały zastosowane tonacje przeważnie du-
rowe, co podkreśla charakter technik „komedii muzycznej”, na któ-
rym tak Bernsteinowi zależało. Już Prolog, ukazujący wzmagającą się 
nienawiść gangów, jest utrzymany w  tonacji C-dur. Trzeba jednak 
dodać, że w wielu miejscach tonacje są umowne, ponieważ specy-
ficzna harmonika o proweniencji jazzowej często porzuca tradycyj-
ne relacje funkcyjne, ponadto pojawia się sporo akordów z dodany-
mi składnikami niegamowłaściwymi. 

Zwraca uwagę zastosowanie najbardziej bemolowej tonacji Ges-dur 
w scenie ślubu (duecie One Hand, One Heart) oraz najbardziej krzy-
żykowej – Fis-dur – w scenie pojedynku. Te dwie sceny dzieli jedynie 
kwintet Tonight, w którym zastosowano „pośrednią” tonację C-dur. 
Tonacje bemolowe w ogóle przeważają w scenach miłości. W nich 
też harmonika często korzysta z  mediantowych połączeń median-
ty schromatyzowanej bądź innych nagłych, odległych modulacji. 
W wodewilowych piosenkach czasem harmonika jest z kolei paro-
dystycznie prosta. Transformacja wyrazowa od dramatycznego, zło-
wrogiego duetu A Boy Like That do I Have a Love (połączonych at-
taca) jest podkreślona przejściem od tonacji b-moll (wyjątkowo 
molowej, do tego odległej) do tonacji G-dur. Kilka numerów – jak 
I Feel Pretty i One Hand, One Heart – opiera się na progresji wzno-
szącej; kolejne powtórzenia refrenów pojawiają się o sekundę wyżej. 
Melodyka w musicalu jest dosyć prosta i klarowna albo kantylenowa 
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w scenach miłosnych, albo opierająca się na krótkich frazach, cza-
sem też deklamacyjna.

W składzie orkiestry duży nacisk jest położony na instrumenty 
dęte (w tym: saksofony) i bardzo rozbudowany zestaw instrumentów 
perkusyjnych (między innymi wibrafon, ksylofon, bębenki, bongosy, 
kongi, marakasy, gwizdek policyjny i wiele innych). Nie ma za to na 
przykład altówek (podobno ze względów praktycznych – nie mieści-
ły się już w kanale podczas prób)17. Zwraca uwagę także zastosowa-
nie czelesty – głównie w scenach miłosnych.

 

Poziom narracji głębokiej 

Choć musical West Side Story jest tak odległy od dramatu Szekspi-
ra – pod względem medium, czasu, stylu, scenerii i fabuły – okazu-
je się, że jego twórcom udało się przetransponować strukturę głębo-
ką narracji archetypicznej. 

Podstawowymi polami semantycznymi są miłość i nienawiść – uka-
zane w podobnych proporcjach jak w dramacie Szekspira. W musi-
calu zwraca uwagę scena symultanicznego ukazania miłości i nie-
nawiści (kwintet Tonight) w  głównym punkcie narracji, między 
intymnym duetem One Hand, One Heart – stanowiącym kulmina-
cję wyrazową i apogeum miłości, a sceną pojedynku – stanowiącą 
kulminację dramaturgiczną i  apogeum nienawiści. Wydaje się, że 
jedynie muzyka – przez nakładanie różnych tematów i  faktur, jak 
również szeroką paletę możliwości wyrazowych – jest w stanie ewo-
kować równocześnie dwa tak odległe fenomeny.

Początkowy stan wojny – jak u Szekspira – przemienił się w koń-
cowy stan pokoju, kosztem tragedii miłości. W warstwie scenicznej 
ostatni obraz to symbolicznie połączone gangi, maszerujące po tej 
samej stronie ciała Tony’ego. Muzycznie to właśnie apoteoza miłości 
została uwydatniona w tej końcowej scenie – słyszymy melodię Some- 
where i fragmenty tematu I Have a Love w wolnym tempie, wyrazie 
dolce, w piano, w harmonice konsonansowej. Jednak pojawia się pe-

17 Por. film The Making of West Side Story, reż. Ch. Swann, Deutsche Grammo-
phon, 1985. 
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wien zgrzyt i ambiwalencja: przez ostatnie kilkanaście taktów kon-
trabasy uporczywie powtarzają na drugą miarę dźwięk (najpierw 
„es”, potem „f ”), który dysonuje metrycznie i wysokościowo z tema-
tem i może być odbierany jako ostinato śmierci.

Mythos został również przejęty z  dramatu i  w  związku z  tym 
wpisuje się zarówno w schemat narracyjny Greimasa, jak i w pira-
midę Freytaga. 

Podobnie jak w narracji archetypicznej, tak i tu występują tra-
gizm oraz komizm. Co ciekawe, proporcja – mimo zadeklarowanego 
użycia „technik komedii muzycznej” – jest porównywalna do narra-
cji archetypicznej (może komizmu pojawia się tu nieznacznie wię-
cej). Specyficzne dla musicalu jest czasem współistnienie obu pier-
wiastków w tym samym numerze, zazwyczaj z  jednym z nich jako 
dominującym (patrz tab. 13). Bernstein osiąga tutaj pewne jakości 
pośrednie, jak w przypadku ironii Taunting Scene (komiczne, ale bu-
dzące grozę) czy podszytej swobodą nienawiści w Prologu (tragicz-
ne, ale grane „joyous” – wesoło). 

Recepcja i rezonans

Autor tekstów do musicalu Stephen Sondheim wyrażał w 1957 roku 
życzenie: „[…] oby West Side Story znaczyło tyle dla teatru i ludzi, 
którzy je zobaczą, ile znaczyło dla nas”18. Sukces i rezonans tego dzie-
ła przekraczały najśmielsze wyobrażenia jego twórców. W  broad-
wayowskim Winter Garden Theatre wystawiono musical dziewięćset 
osiemdziesiąt jeden razy, szybko pokazano go także w Europie i cho-
ciażby w  Londynie odbyło się tysiąc czterdzieści spektakli. Dzieło 
zostało przetłumaczone na wiele języków – japoński, serbski, wę-
gierski, szwedzki, norweski, duński, niderlandzki, fiński, niemiecki, 
francuski, rosyjski i hiszpański. 

18 „May West Side Story mean as much to the theater and to people who see it as 
it has to us”. S. Sondheim, z listu do Bernsteina z 26 września 1957 roku (z dnia 
premiery), cyt. za: oficjalna strona West Side Story. 
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W 1961 roku Bernstein sporządził suitę orkiestrową z musica-
lu, wtedy też dokonano jego ekranizacji według scenariusza Ernesta 
Lehmana w reżyserii Roberta Wise’a oraz Jerome’a Robbinsa (któ-
ry, podobnie jak w wersji teatralnej, przygotował też choreografię). 

Dzieło to wprowadziło na scenę broadwayowską bardziej wy-
rafinowany idiom muzyczny, a ze względu na nowatorstwo i łącze-
nie różnych konwencji wzbudziło konsternację krytyków, którzy nie 
mogli go przyporządkować do żadnego ze znanych gatunków. Za-
raz po premierze dziennik „New York Daily News” ukazał się z na-
główkiem “West Side Story” – a Splendid and Super-Modern Musical 
Drama („West Side Story” – wspaniały i supernowoczesny dramat mu-
zyczny). Pisarka Martha Gellhorn w liście do Bernsteina opisywała 
„niedające się wyrazić” wrażenia z jednego z pierwszych spektakli, 
w którym dziwiła się określeniu „muzyczna komedia”, skoro utwór 
mieści w sobie „muzyczną tragedię”; stwierdziła, że jest to „socjolo-
giczny dokument przemieniony w sztukę”19.

Oto fragment wspomnianej recenzji „New York Daily News” 
z 27 września 1957 roku autorstwa Johna Chapmana:

Amerykański teatr poczynił ryzykowny krok […]. To jest odważny, 
nowy rodzaj muzycznego teatru – manhattańska opera szafy grającej. 
To jest dla mnie niezwykle ekscytujące… ta opowieść stanowi prowo-
kacyjną i pomysłową mieszankę muzyki, tańca i fabuły – a muzyka i ta-
niec są znakomite. Jest tam energia, wigor, niepokój i  słodycz nasze-
go miasta. W dziele tym został podjęty amerykański idiom muzyczny, 
przerwany przez śmierć George’a Gershwina. Ta muzyka jest w sposób 
fascynujący skomplikowana, zarazem melodycznie czarująca – wska-
zuje na rozwój wspaniałego kompozytora20. 

19 „[…] a sociological document turned into art”. Z listu Marthy Gellhorn, cyt. za: 
ibidem.

20 „The American theatre took a venturesome forward step when the firm of Griffith 
& Prince presented West Side Story at the Winter Garden last evening. This is 
a bold new kind of musical theatre – a juke-box Manhattan opera. It is, to me, ex-
traordinarily exciting …. the manner of telling the story is a provocative and art-
ful blend of music, dance and plot – and the music and the dancing are superb. In 
[the score], there is the drive, the bounce, the restlessness and the sweetness of our 
town. It takes up the American musical idiom where it was left when George Ger-
shwin died. It is fascinatingly tricky and melodically beguiling, and it marks the 
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W  magazynie „Time” odnotowano, że dzieło jest „kamieniem 
milowym w historii musicalu i dramatu”21.

Muzyka West Side Story inspirowała wielu ludzi, w szczególności 
pokolenie lat 40. i 50., które wychowało się na niej. Niejeden artysta 
jako nastolatek przechodził swoją muzyczną inicjację, śpiewając pio-
senki z tego musicalu. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi 
takich artystów, jak Kiri te Kanawa czy Tatiana Troyanos22.

Michael Jackson był zafascynowany West Side Story i poczynił 
odniesienia do musicalu w teledyskach Beat It i Bad. Musical filmo-
wy miał być jego ulubionym filmem, który oglądał każdego tygo-
dnia23.

Po pierwszej fali szoku dzieło zaczęło inspirować sporadyczne, 
ale ambitne serie musicali – Gypsy, Company, Cabaret czy Sweeney 
Todd – zauważa David Patrick Stearns24. Tym samym West Side Sto-
ry przełamała niepisaną zasadę Broadwayu, że musicale powinny 
być wyłącznie lekkie i przyjemne w warstwie dramatycznej oraz mu-
zycznej.

Ogromna liczba wykonawców muzyki popularnej i  jazzowej 
(między innymi Selena, Barbra Streisand, Roger Williams, Eddie Fi-
scher, Tom Waits, Pet Shop Boys) zaprezentowała „przeboje” West 
Side Story w nowych aranżacjach. Zespół Schlong w 1995 roku wy-
dał album Punk Side Story, interpretując wszystkie numery musica-
lu w różnych stylach punku. 

W 2005 roku powstał także krótki film musicalowy stanowiący 
parodię dzieła pod tytułem West Bank Story w reżyserii Ari Sandela. 
Ciekawe, że został tutaj ukazany konflikt izraelsko-palestyński, co po 
raz kolejny pokazuje – niestety – aktualność tematu.

progression of an admirable composer”. J. Chapman, “West Side Story” – a Splen-
did and Super-Modern Musical Drama, „New York Daily News” 1957, 27.09. 

21 „[…] may prove a  milestone in musical-drama history”. Anonimowy recen- 
zent, Theater: New Musical in Manhattan, „Time” 1957, 6.10.

22 Por. film dokumentalny The Making of West Side Story. 
23 Por. West Side Story, www.wikipedia.org (dostęp: 12.08.2012 r.). 
24 D. P. Stearns, “West Side Story”. Between Broadway and the Opera House, tekst 

w książeczce do słynnego nagrania musicalu pod dyrekcją Bernsteina, Deut-
sche Grammophon 1985. 



386 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

Mimo że według oryginalnej koncepcji twórców spektakl miał 
być wykonywany przez nastoletnich aktorów-wokalistów, amatorów, 
to w dwadzieścia siedem lat po premierze dokonano nagrania ścież-
ki dźwiękowej pod dyrekcją Bernsteina (pierwszy raz dyrygującego 
tym utworem!)25 z udziałem takich gwiazd opery, jak Kiri Te Kana-
wa, José Carreras, Tatiana Troyanos, Kurt Ollman i Marilyn Horne 
(Deutsche Grammophon)26. Powstał film dokumentalny z sesji na-
graniowych. Bernstein wypowiadał się, że skoro w nagraniu nie ma 
warstwy wizualnej, doświadczenie artystów nie powinno przeszka-
dzać, a raczej wnieść nową jakość i świeżość do tego musicalu, setki 
razy słyszanego z udziałem głosów nieszkolonych. Dla niego same-
go, jak mówił w 1984 roku, realizacja tego nagrania stanowiła fanta-
styczną podróż w młodość. Bernstein wyznał: „[…] czułem się tak, 
jak czułem się, pisząc ten utwór. Jestem dumny, że musical wciąż wy-
daje się młody. To może brzmieć nieskromnie, ale on brzmi tak, jak-
bym go właśnie wczoraj skomponował”27.

Dziś musical ten należy już do klasyki. Stephen Schwarz w 2008 
roku stwierdził: „West Side Story to najlepsza partytura kiedykolwiek 
napisana dla muzycznego teatru i wciąż wyprzedza swoje czasy”28.

25 Dotąd Bernstein dyrygował tylko suitą orkiestrową z West Side Story.
26 Orkiestra została „złożona” specjalnie na ten projekt nagraniowy. Wielu muzy-

ków chciało uczestniczyć w tym historycznym nagraniu; podobno pewien al-
towiolista, który już wcześniej miał okazję grać pod dyrekcją Bernsteina, prosił 
o włączenie go do składu. Kiedy Bernstein odpowiedział, że w West Side Sto-
ry nie ma altówek, to muzyk poprosił, żeby mógł usiąść za pulpitem drugich 
skrzypiec – i tak „przebrany” altowiolista znalazł się w orkiestrze projektowej. 
Por. H. Burton, Leonard Bernstein Conducts “West Side Story”, książeczka dołą- 
czona do nagrania DVD filmu The Making of West Side Story.

27 „West Side Story is the best score ever written for musical theatre and still 
sounds ahead of its time”. S. Schwarz, 2008, cyt. za: www.westsidestory.com. 

28 „I’ve been feeling very young and identified with this 28-year-old piece, and feel-
ing rather the way I felt when I was writing it. It’s so funky. I’m so proud of the way 
it seems to stay young. This may sound self-congratulatory, but it sounds as though 
I just wrote it” (film dokumentalny The Making of West Side Story).



rozdział 8
Narracja w muzyce filmowej: Nino Rota – muzyka 

do filmu Franca Zefirellego Romeo and Juliet

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

Franco Zefirelli jest reżyserem znaczącej inscenizacji teatralnej Ro-
mea i Julii Williama Szekspira z 1960 roku (Londyn). Wizję teatral-
ną nawiązującą do autentycznej scenerii włoskich miast wczesnego 
renesansu, z kostiumami z epoki, przywracającą komiczne elemen-
ty sztuki Szekspira, przeniósł na ekran w adaptacji filmowej w 1968 
roku. Rok wcześniej wyreżyserował inny film oparty na sztuce Szek-
spira: Poskromienie złośnicy, a  w  1990 roku zrealizował na dużym 
ekranie Szekspirowskiego Hamleta. 

Reżyser zdecydował się na dobór aktorów-debiutantów zbliżo-
nych wiekiem do tytułowych bohaterów: Olivia Hussey miała wów-
czas zaledwie piętnaście lat, a Leonard Whiting siedemnaście. Zefi-
relli mówił: 

Chciałem zwrócić uwagę młodych ludzi na tę historię. To jest opowieść 
o dwóch młodych urwisach zniszczonych przez głupią, banalną kłót-
nię, której powodu nawet dorośli nie pamiętają. Para znalazła swój ide-
ał w miłości – ideał, za który mogli umrzeć – a dzisiejsza młodzież jest 
głodna ideałów1.

Muzykę do filmu napisał Nino Rota (1911–1979), kompozytor za-
równo muzyki filmowej, jak i klasycznej, który wcześnie zabłysnął 

1 „I wanted to bring the story to the attention of young people. The story is of two 
urchins crushed by a stupid, banal quarrel with origins even the adults don’t 
know. In love the young couple found an ideal – one they could die for – and 
youth today is hungry for ideals”. Wypowiedź przytoczona w recenzji filmu, 
New Movies: Virtuoso in Verona, „Time” 1968, 11.10., http://www.time.com/ 
/time/magazine/article/0,9171,902414,00.html.
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jako „cudowne dziecko”2. Rota jest autorem ścieżki dźwiękowej aż 
do stu pięćdziesięciu filmów, w  tym do Ojca chrzestnego Francisa 
Forda Coppoli oraz do wielu filmów Federica Felliniego (między in-
nymi La dolce Vita, La strada, Amarcord). Ponadto jest twórcą trzech 
symfonii, dziewięciu oper, baletów i muzyki kameralnej. Jego mu-
zyka, niezależnie od uprawianego gatunku, charakteryzuje się – jak 
uważa Giordano Montecchi – „niemal prowokacyjną prostotą”3, me-
lodyjnością i tonalnością.

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Narracja filmowa jest kształtowana przez szereg różnych czynników 
i  współdziałających technik, ponieważ film to „medium wybitnie 
hybrydowe”4, jak zauważa Johann N. Schmidt. „Widowisko filmowe 
jest tworem artystycznym, stojącym na pograniczu wielu sztuk, któ-
re współdziałając ze sobą, splatają się w twory całkiem osobliwe”5 – 
twierdzi Roman Ingarden.

Zefirelli w  swoim filmie dość wiernie podąża za Szekspirem. 
Przejmuje tekst wprost z  dramatu (choć pomija pewne fragmen-
ty), sytuuje narrację w scenerii włoskich renesansowych miasteczek, 
ubiera aktorów w kostiumy z epoki. Trzeba dodać, że gra aktorska 
jest świetna – nastolatkowie w rolach tytułowych wypowiadają sło-
wa Szekspira tak naturalnie, jakby to był ich własny język.

2 Po wykonaniu jego oratorium w 1923 roku.       
3 „[…] almost provocative simplicity”. G. Montecchi, Rota, Nino, hasło w: The 

New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. S. Sadie, Macmillan Press, 
London–New York 2001.

4 „[…] largely hybrid medium”. J. N. Schmidt, Narration in Film, w: The Living 
Handbook of Narratology, ed. P. Hühn, Hamburg University, Hamburg, hup.sub.
uni-hamburg.de/lhn/index.php ?title=Narration in Film &oldid=1799 (dostęp: 
28.08.2012 r.).

5 R. Ingarden, Kilka uwag o sztuce filmowej, cyt za: E. Czachorowska, „Funkcje 
muzyki w filmie fabularnym o tematyce muzycznej. Karl Hartl Wen di Götter 
Lieben, Miloš Forman Amadeusz”, praca magisterska napisana pod kierunkiem 
dr (kw. II st.) T. Maleckiej, prof. Akademii Muzycznej, Wydział Kompozycji, 
Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna w Krakowie 2002, s. 57. 
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Struktura chronologiczna dramatu została zachowana – do tego 
stopnia, że nie ma potrzeby wykazywać tu struktury porównawczej 
filmu z  dziełem Szekspira, ponieważ są one tożsame. Znika tylko 
podział na akty, a zmiany scen dokonują się przez typowo filmowe 
zmiany kadrów. Skróty poczynione w tekście nie wpływają na cią-
głość fabuły. Krąg postaci również odpowiada dramatowi.

W istocie można powiedzieć, że jest to konsekwentna konkre-
tyzacja narracji archetypicznej mitu Romea i Julii w medium filmu. 
Świat przedstawiony sztuki Szekspira został tutaj ożywiony, a dzięki 
„hybrydowości” medium wypełniono miejsca niedookreślone. Wi-
dzimy postaci z konkretnymi twarzami i gestami, zakomponowanie 
przestrzeni z kilkoma planami, wraz z „choreografią” walk, tańców 
czy dialogów miłosnych, wreszcie – słyszymy dźwięk.

Warstwę dźwiękową filmu tworzy muzyka oraz „dźwięki tła / te-
rytorium”6, należące do świata przedstawionego. W ramach muzy-
ki można wyróżnić warstwę intradiegetyczną („w kadrze”)7 oraz eks-
tradiegetyczną („poza kadrem”). W  filmie Zefirellego całokształt 
sfery audytywnej, nie tylko muzyka, ma duże znaczenie: dźwię-
ki dzwonów Werony, tumultu koni, śpiewu ptaków, ulicznego gwa-
ru, a przede wszystkim brzmienie wypowiadanego tekstu oraz cisza. 

6 Określenie Michela Chiona. Por. M. Chion, Audio-wizja. Dźwięk i obraz w ki-
nie, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty–Korporacja Ha!art, Warszawa–Kraków 
2012. Przekonywające jest traktowanie warstwy dźwiękowej filmu jako całoś-
ci przez Chiona. Teoretyk wyróżnia w niej trzy sfery: onscreen sound, offscreen 
sound oraz nondiegetic. Por. E. Czachorowska, op. cit., s. 68–69. Nie stosuję 
podziału Chiona ze względu na pewne rozbieżności terminologiczne; tutaj non-
diegetic to ta część sfery dźwiękowej, której źródło jest niewidoczne na ekranie 
i która nie należy do świata przedstawionego. Wiąże się to z rozumieniem poję-
cia „diegetyczny” jako „należący do świata przedstawionego”, podczas gdy ter-
min ten odnosi się również do sposobu opowiadania. W narratologii zazwyczaj 
„diegetyczny” odnosi się właśnie do sposobu opowiadania, podczas gdy w te-
orii filmu – do świata przedstawionego. Świadczą o tym nie tylko pisma Chio-
na, ale także Davida Bordwella i Kristin Thompson, którzy również wspomina-
ją o dźwięku diegetycznym i niediegetycznym. Por. D. Bordwell, K. Thompson, 
Film Art. An Intrduction, Alfred A. Knopf, Newbery Award Records, New York 
1986. 

7 Por. rozróżnienie Zofii Lissy na muzykę „w kadrze” i „poza kadrem”. E. Czacho-
rowska, op. cit., s. 60.
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Muzyka zajmuje „zaledwie” sześćdziesiąt ze stu trzydziestu ośmiu 
minut filmu. Większość dialogów i monologów odbywa się bez jej 
towarzyszenia; piękno wersów Szekspira – wraz z ich rytmami i ry-
mami – jest wydobywane przez dobrą grę aktorską, modulowanie 
głosem, przyspieszanie i zwalnianie mowy oraz rozmaite efekty, na 
przykład echa. Szczególnie dobrym przykładem takiego potrakto-
wania tekstu wydaje się ballada Merkucja o Królowej Mab – dłuż-
szy monolog, uatrakcyjniony nie tylko ruchem i  mimiką bohate-
ra, zmianami kadrowania i  tym podobnymi, ale przede wszystkim 
przez operowanie mową w sposób zmienny, znaczący. Tutaj na mo-
ment – na kilka wersów – zastosowano efekt echa naturalnego, wy-
nikającego z  przemieszczenia się bohatera, krzyczącego w  odpo-
wiedniej akustycznie przestrzeni.

Dźwięk dzwonów – na poziomie intradiegetycznym – pojawia 
się wielokrotnie, zazwyczaj w kluczowych momentach akcji; można 
by go nazwać leitmotivem. Po raz pierwszy pojawia się po początko-
wej ulicznej bójce, przed przybyciem Księcia; odzywa się również na 
otwarcie sceny pojedynku, na początek lub koniec scen w klasztorze 
u ojca Laurentego; wreszcie – długie bicie dzwonów towarzyszy pro-
cesji żałobnej przez miasto z dwiema trumnami w ostatniej scenie. 
Dzwony „przerywają” również monolog Romea jeszcze z pierwsze-
go aktu dramatu:

8

…my mind misgives, 
Some consequence yet hanging in the stars, 
Shall bitterly begin his fearful date, 
With this night’s revels, and expire the term 
Of a despised life clos’d in my breast, 
By some vile forfeit of untimely death.

…dusza moja przeczuwa, że jakiś 
Łańcuch wydarzeń, wśród gwiazd jeszcze skryty, 
Będzie miał pierwsze złowrogie ogniwo 
W tym dniu, w dzisiejszej beztroskiej zabawie, 
I że mojemu nieznośnemu życiu
Położy wkrótce kres przedwczesny zgon8.

Po słowie death („śmierć”) rozlega się bicie dzwonów, Romeo od-
wraca głowę i patrzy na dzwonnicę.

W  tak zarysowanym kontekście muzyka Nino Roty – wydana 
osobno jako ścieżka dźwiękowa filmu na CD9 – nie tworzy pełnej, 

8 Tłum. S. Barańczak.
9 Na przykład wydanie Silva Screen Records Ltd. z 2002 roku. 
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spójnej narracji. Ta muzyka powstała do filmu i tylko w takim kon-
tekście możemy ją rozpatrywać. 

Jeśli, statystycznie rzecz ujmując, muzyka zajmuje około czter-
dziestu trzech procent długości filmu, w jakich momentach się poja-
wia i jaka jest jej rola w narracji? Z pewnością sceny z udziałem mu-
zyki są nacechowane, szczególne. 

Muzyka wpływa na afektywność narracji, pojawiając się z regu-
ły w momentach emocjonalnych, związanych najczęściej z seman-
tyką miłości, rzadziej – podkreślających grozę i tragizm sytuacji. Li-
ryczny temat miłości (przykład 1) jako przewodni stanowi podstawę 
całej ścieżki dźwiękowej Nino Roty; pojawia się we wszystkich klu-
czowych dla Romea i Julii momentach, od pierwszego spotkania do 
sceny w grobowcu, wybrzmiewa również na napisach końcowych. 
Zazwyczaj występuje na poziomie ekstradiegetycznym w wersji czy-
sto instrumentalnej, ale jest też włączony do poziomu intradiege-
tycznego w formie pieśni What is a Youth wykonywanej przez solistę 
na balu. Ktokolwiek widział film lub słyszał muzykę do niego, za-
pamiętał właśnie ten temat. Jak twierdzi Jerzy Płażewski w studium 
poświęconym problemom estetyki i techniki filmu, muzyka w filmie 
wywołuje wzruszenia bezpośrednie, nie odwołując się do intelektu10. 
Przytacza zdanie Horsta Meyerhoffa: 

[…] najważniejsze jest to, że muzyka, która rozbrzmiewa równocześ-
nie z rozwojem opowieści wizualnej, może wydatnie podnieść stopień 
współuczestnictwa widza, może spowodować wyrwanie widza z bier-
nej postawy i silniejsze zaangażowanie go w ekranowe wydarzenia11. 

Bez wątpienia muzyka tak właśnie oddziałuje w tym przypadku.
Poza bezpośrednim oddziaływaniem emocjonalnym, muzyka 

w filmie Zefirellego w sposób istotny współtworzy filmowe diegesis, 
nadając mu archaiczny koloryt. Odzywają się tu toposy starodaw-
nych, tradycyjnych tańców, jak pawana, sarabanda, menuet, more-
ska, gigue, a  archaizująca gitara jest obecna w  niemal wszystkich 
fragmentach muzycznych (w  niektórych prowadząc główną melo-

10 Por. E. Czachorowska, op. cit., s. 66. 
11 Cyt. za: ibidem. 
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dię). Od pierwszych dźwięków filmu rozbrzmiewa elegancki me-
nuet jako tło recytowanego Prologu i obrazów miasteczka włoskie-
go renesansu12 (przykład 2). Wspomniane tańce często pojawiają się 
na poziomie intradiegetycznym – kompani Romea w drodze na bal 
przygrywają na instrumentach, na balu widzimy muzykantów. Ener-
getyczna, coraz szybsza – aż do zatracenia – moreska, podczas któ-
rej wszyscy tańczący podkreślają rytm dzwoneczkami założonymi 
na ręce, stanowi tło dla poznania się Romea i Julii, zanim ich rosną-
ca wzajemna fascynacja zostanie wyrażona tematem miłości. W sce-
nach ślubu i pogrzebu pojawiają się z kolei toposy muzyki kościel-
nej. W scenie zaślubin filmowanej w romańskim kościele św. Piotra 
w Tuskanii rozbrzmiewa chorał organowy i antyfona Salve Regina, 
a przed grobowcem chór chłopięcy śpiewa chorał Ave Maris Stella. 
Zarówno melodie dawnych tańców, jak i fragmenty muzyki kościel-
nej stanowią stylizacje napisane przez Nino Rotę.

Wreszcie, muzyka jest istotnym czynnikiem integrującym nar-
rację. Większość materiału muzycznego opiera się na czterech tema-
tach przewodnich (przykłady 1–4), z predylekcją dla wspomniane-
go już tematu miłości (przykład 1). Są to proste, „wpadające w ucho” 
melodie. Według Alicji Helman w muzyce filmowej

 
warunkiem pierwszym jest takie operowanie materiałem muzycznym, 
by widz zdolny był do postrzeżeń rozstrzygających alternatywę: muzy-
ka „bliska” lub „obca”, muzyka „ta” (w razie ponownego powtórzenia 
tematu) lub „inna” (w stosunku do takiej, którą w filmie już słyszał). 
Spełnienie tego warunku wymaga od kompozytora filmowego rygory-
stycznych ograniczeń […]. Twórca filmowy musi wówczas operować 
materiałem muzycznym tak ukształtowanym, by zapadał w  pamięć, 
a więc z wyrazistym rytmicznie i melodycznie oraz niewykraczającym 
poza nawyki słuchowe przeciętnego odbiorcy13.

12 Większość scen – ukazujących „miasto” oraz pałac Capulettich – była kręcona 
nie w Weronie, ale w Pienzie (nieopodal Sieny).

13 A. Helman, Funkcja znakowa muzyki i słowa w przekazie filmowym, w: Z zagad-
nień semiotyki sztuk masowych, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 48 (z serii „Studia 
z teorii filmu i telewizji”, red. A. Jackiewicz). 
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Tematy powracają bez zmian lub przetworzone. Najdalej posunię-
tym przetworzeniom jest poddany skoczny temat w  metrum 6/8, 
z charakterystycznym motywem czołowym w rytmie punktowanym 
(przykład 4). To właśnie ten temat – zmieniony wyrazowo (zmia-
na trybu na moll, dysonanse, „zacięty”, obsesyjnie powtarzany mo-
tyw czołowy, niskie rejestry instrumentów dętych blaszanych ver-
sus wysokie rejestry skrzypiec) uwydatnia grozę sytuacji. Pierwszy 
raz w takiej zmienionej formie pojawia się po śmierci Merkucja. Te 
dysonanse i obsesyjność motywu czołowego robią wrażenie po ro-
zegraniu kilkunastominutowej sceny kłótni, pojedynku oraz żartów 
umierającego Merkucja – w ciszy, bez towarzyszenia muzyki. Mu-
zyka pojawia się dopiero wtedy, gdy obecni na placu orientują się, 
że Merkucjo nie żartuje, a naprawdę otrzymał cios śmiertelny. Przy-
pomnijmy: w dramacie Szekspira ten moment stanowi Arystotele-
sowskie metabole i wiąże się z przemianą dyskursu; według Stephena 
A. Shapiro „aż do śmierci Merkucja Romeo i  Julia jest romantycz-
ną komedią”14. Znajduje to odzwierciedlenie w ścieżce dźwiękowej 
omawianego filmu, do tego momentu – oprócz dźwięku dzwonów – 
pojawiająca się muzyka miała bowiem wyłącznie charakter bądź 
pogodny, bądź liryczny. Odtąd opisywana wyżej muzyka towarzy-
sząca śmierci Merkucja, jak również złowrogie tremolanda będą po-
jawiać się wielokrotnie: w  scenie pożegnalnej Romea i  Julii przed 
wygnaniem do Mantui, przed wypiciem napoju „pozornej śmierci”, 
w czasie podróży Romea z Mantui, w scenie w grobowcu. Zarazem 
od śmierci Merkucja i Tybalta widać tendencję do coraz większego 
kumulowania różnych tematów lub ich reminiscencji. Wiąże się to 
z dramaturgicznym stretto i  zacieśnianiem węzłów nieporozumień 
w sztuce Szekspira.

Dzięki właściwościom integrującym muzyka pomaga w konfi-
guracji czasu opowiadanego. Wydarzenia przedstawiane kolejno na 
osi syntagmatycznej zyskują „połączenia”, powiązania dzięki mu-
zycznym leitmotivom – a zatem wyłania się paradygmatyczność nar-
racji. Zarazem muzyka odgrywa istotną rolę w kształtowaniu cza-

14 Cyt. za: H. Zbierski, Droga do Werony. Studium historycznoliterackie „Romeo 
i Julia” Szekspira, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 1966, s. 161. 
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sowego wymiaru narracji; inaczej odbiera się czas sekwencji bez 
muzyki, inaczej z nią. Pojawianie się muzyki każdorazowo pełni tak-
że funkcję interpunkcyjną. Potęguje się tu napięcie między czasem 
opowieści a czasem opowiadanym. 

Muzyka w filmie Zefirellego bez wątpienia wzmacnia narracyj-
ność, natychmiastowo – od pierwszych sekund – przenosząc odbior-
cę w czas mityczny, oddzielający go od empirycznej teraźniejszości. 
Claudia Bullerjahn zwraca uwagę na to, że muzyka, towarzysząca już 
napisom początkowym w filmie, podkreśla odmienność rzeczywi-
stości filmowej od realności dnia codziennego, stwarzając w ten spo-
sób swoiste ramy oddzielające świat przedstawiony od świata rze-
czywistego15. Owe ramy narracji są tu bardzo wyraźne: muzyka Roty 
o  archaicznym kolorycie towarzyszy nie tylko napisom początko-
wym i końcowym, ale zarazem Szekspirowskiemu Prologowi i epilo-
gowi16 recytowanym przez heterodiegetycznego narratora, od:

Two households both alike in dignity, 
In fair Verona where we lay our scene…

Dwa równie stare i szlachetne rody 
W Weronie, gdzie się rozgrywa ta sztuka…

do:
17

Some shall be pardon’d, and some punished. 
For never was a story of more woe, 
Than this of Juliet and her Romeo.

Jednych ukarze się, innym wybaczy, 
Lecz ludzie wieki się będą smucili, 
Z ust do ust niosąc w cztery świata strony 
Historię dwojga kochanków z Werony17.

Ta recytacja, której „tajemny szept wyczarowuje to, co przeminę-
ło”18, umieszcza wszystkie przedstawiane w filmie Romeo i Julia zda-
rzenia w „zamierzchłej przeszłości”. Według słów Thomasa Manna: 
„Nie wyrządzi to szkody niniejszemu opowiadaniu, wręcz przeciw-
nie, przyniesie mu korzyść, bo każda historia musi być miniona i im 

15 Por. E. Czachorowska, op. cit., s. 73. 
16 W dramacie Szekspira nie ma wyodrębnionego epilogu; w filmie ostatnie słowa 

Księcia są recytowane przez narratora. 
17 Tłum. S. Barańczak.
18 T. Mann, Wstęp, w: idem, Czarodziejska góra, tłum. J. Kramsztyk, Czytelnik, 

Warszawa 1972. 
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bardziej jest miniona, tym lepiej, rzec można, dla samej historii jako 
takiej”19.

Przykład 1. N. Rota, muzyka do filmu F. Zefirellego Romeo and Juliet, temat miłości

Przykład 2. Muzyka Prologu oraz temat Romea

Przykład 3. N. Rota, muzyka do filmu F. Zefirellego Romeo and Juliet, temat Julii

Przykład 4. N. Rota, muzyka do filmu F. Zefirellego Romeo and Juliet

19 Ibidem. 
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Recepcja i rezonans

Film został okrzyknięty przez krytyków sukcesem, cieszył się uzna-
niem publiczności, a dziś należy już do filmowej klasyki i nadal jest 
chętnie oglądany. Otrzymał wiele nagród, między innymi Oscara 
w 1969 roku za najlepsze kostiumy (Danilo Donati) i najlepsze zdję-
cia (Pasqualino De Santis), ponadto nominację do Oscara w kate-
goriach „najlepszy film” i „najlepszy reżyser”; Złote Globy dla Olivii 
Hussey („najbardziej obiecująca nowa aktorka”) i Leonarda Whitin-
ga („najbardziej obiecujący nowy aktor”), a także jako „najlepszy za-
graniczny film anglojęzyczny”. 

Muzyka Nino Roty była nominowana do Złotego Globu i otrzy-
mała nagrodę im. Anthony’ego Asquitha za najlepszą muzykę filmo-
wą. Stała się bardzo popularna. Temat miłości pojawia się w ścieżce 
dźwiękowej do filmu Baza Lurhmanna z 1996 roku. Thom Yorke – 
wokalista zespołu Radiohead, który napisał część muzyki do filmu 
Lurhmanna – inspirował się obrazem Zefirellego. 



rozdział 9
Narracja w operze współczesnej:  

Pascal Dusapin – Roméo & Juliette

Fakty i okoliczności, inspiracje i geneza

„Rewolucjoniści i  kochankowie stale chcą zmienić zarówno świat, 
jak i język” – piszą we wstępie do partytury opery Roméo & Juliet-
te (1985–1988) jej twórcy – kompozytor Pascal Dusapin i librecista 
Olivier Cadiot. Poszukiwanie nowych form wyrazu, nowego mu-
zycznego „języka”, badanie relacji między muzyką a językiem, świeże 
rekonstruowanie – a może raczej: dekonstruowanie – tematów mi-
tycznych, to motywy przewodnie twórczości Dusapina. Twórczości 
będącej w toku, en train de se faire, by nawiązać tu do tytułu książ-
ki kompozytora z 2007 roku Une musique en train de se faire (Muzy-
ka w trakcie tworzenia).

Sylwetka tego francuskiego kompozytora, urodzonego w  1955 
roku, wymaga zapewne przedstawienia. W  Polsce Dusapin led-
wo zaczyna być rozpoznawany, między innymi za sprawą pierw-
szej polskiej premiery (po dwudziestu latach od prapremiery) jed-
nej z jego oper – Medeamaterial1. Nie znajdziemy o nim wzmianki 
w Encyklopedii muzycznej PWM (nawet w wydanym w 2010 roku 
suplemencie). Tymczasem już w 1993 roku Ivanka Stojanova pisała, 
że Dusapin „dziś jest postrzegany jako jeden z najważniejszych mło-
dych kompozytorów francuskich”2; w 1997 Ian Pace nazwał go „naj-
bardziej fascynującym i zajmującym z żyjących kompozytorów uro-

1 Teatr Wielki. Opera Narodowa, premiera 28 kwietnia 2012 roku w ramach cyk-
lu „Terytoria”.

2 „[…] is considered today to be one of the most important young French com-
posers”. I. Stojanova, Pascal Dusapin: Febrile Music, „Contemporary Music Re-
view” 1993, Vol. 8, No. 1, s. 183.
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dzonych we Francji”3, a Paul Conway w 2005 roku uznał, że „Pascal 
Dusapin w ostatnim ćwierćwieczu wyrósł na jednego z najbardziej 
wyróżniających się kompozytorów na współczesnej scenie muzycz-
nej”4. Dziś Wikipedia podaje – uczyńmy wyjątek dla tego niewiary-
godnego, lecz opiniotwórczego, a  co ważniejsze „opiniobiorczego” 
źródła – że jest to „jeden z najbardziej znanych żyjących kompozy-
torów francuskich; jego dzieła są wykonywane na całym świecie”5.

Świeżość ujęcia i niezależność, charakteryzujące twórczość Dusa-
pina, sytuują go – jak zauważa Stojanova – jako „samotną postać” 
w  panoramie współczesnych trendów. Ian Pace twierdzi: „Pascal 
Dusapin jawi się do pewnego stopnia jako outsider, nawet w  jego 
rodzimej Francji. Jego dzieła pozostają na uboczu wobec główne-
go nurtu we Francji, okupowanego przez Bouleza i spektralistów, by 
nie wspomnieć o bardziej konserwatywnych twórcach, jak Phillipe 
Manoury”6. Dusapin stroni od elektroniki, zainteresowania brzmie-
niem jako takim, odstręczają go też matematyczne inklinacje muzy-
ki na czele z dodekafonią. Mimo pewnego odosobnienia kompozy-
tora reprezentuje on zarazem twórczość „naszych czasów”, noszącą 
znamiona postmodernizmu. Jeśli zatem kompozytor współczesny 
w latach 80. XX wieku odważył się na podjęcie tematu mitu Romea 
i Julii, uczynił to nie tylko w sposób nowatorski, ale także z wykorzy-
staniem rozmaitych konwencji, a również – jak wyznał – dekonstru-
ując „w przód i w tył” przyjęte wcześniej założenia.

Pascal Dusapin dziś jest autorem ponad stu dzieł reprezentu-
jących różne gatunki, od utworów solowych na różne instrumen-

3 „[…] this most exciting and engaging of living French-born composers”. I. Pace, 
Never to Be Naught, „The Musical Times” 1997, Vol. 138, s. 20. 

4 „Pascal Dusapin has developed over the last quarter of a century into one of the 
most distinctive composers in the contemporary musical arena”. P. Conway, re-
cenzja kilku utworów Dusapina – nagrań CD, „Tempo” 2005, Vol. 59, No. 234,  
s. 59–61.

5 „He is one of France’s best-known living composers; his works have been per-
formed worldwide”. Zob. www.wikipedia.org (dostęp: 25.01.2014 r.).

6 „Pascal Dusapin is to some extent an outsider, even within his home country of 
France. His work stands apart from the French mainstream, as epitomised by 
Boulez and the spectralists, not to mention more conser vative figures such as 
Phillipe Manoury”. I. Pace, op. cit., s. 17.
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ty, przez twórczość kameralną i orkiestrową, wokalną i chóralną, po 
dzieła operowe. 

Początkowo – w latach 70. i 80. XX wieku – koncentrował się na 
utworach instrumentalnych, w których eksplorował nietypowe tra-
jektorie muzycznej narracji, mającej przebiegać wbrew oczekiwa-
niom i konwencjom. Dla tych eksperymentów formalnych najbar-
dziej sztandarowe są trzy jego utwory z 1980 roku: Musique fugitive 
na trio smyczkowe, Musique captive na dziewięć instrumentów dę-
tych oraz Indide na altówkę solo. Zatem twórca komponował „takt 
po takcie”, bez ogólnego planu, celowo unikając zasady rozwoju mo-
tywicznego, wariacyjności, powtarzalności, stabilizacji – przeciw-
nie, wybierając rozwiązania, których słuchacz się nie spodziewa. 
Celowe sprzeciwienie się zasadzie rozwoju w ujęciu konwencjonal-
nym sztuki Zachodu nie stanowi jednak – w intencji Dusapina – za-
przeczenia idei organiczności. Odrzucając model drzewa i korzenia, 
twórca zainspirował się opisywanym przez Gilles’a Deleuze’a i Félixa 
Guatarriego modelem kłącza: 

Kłącze, to jest botanicznie: bulwa, która może być zaszczepiona gdzie-
kolwiek, by się rozprzestrzeniać. Moja muzyka jest trochę taka. Byłem 
oszołomiony, gdy przeczytałem książkę Deleuze’a i Guattariego. Odna-
lazłem w niej ideę, która uzasadniała kilka aspektów mojej twórczości 
i która mnie całkowicie uwolniła7. 

Inną naturalną inspiracją dla procesów muzycznych była obserwa-
cja strumienia:

Tego dnia, kiedy po raz pierwszy poszedłem latem w góry, byłem nie-
omal w  ekstazie. Zobaczyłem wodę tryskającą z  ziemi. Wydobywa-
jąc się, jest ona ożywiona pewną wolą, pewną mocą: ja wypływam, ja. 
I wiesz, że jedyny kierunek, w którym może podążać, to w dół – nie 
ma co do tego wątpliwości: woda nie wspina się, lecz opada, spływa. 

7 „The rhizome, that’s botanical: a tubercle which can be grafted anywhere and 
propagated. My music is a little bit like that. I was really amazed when I read 
the book by Deleuze and Guattari. I found in it an idea which supported sever-
al aspects of mine and which liberated me totally”. Cyt. za: I. Stojanova, op. cit., 
s. 191.
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Jeśli się „wspina”, to dlatego, że ma w sobie wystarczającą siłę oddolną, 
by unieść się na moment. Miałem przed sobą miliony kropli wodnych. 
Wszystkie te kropelki są poruszane przez jakąś energię, ideę wody – 
by podążać w kierunku morza. Natrafiając na drzewo, skałę czy mech, 
woda zbaczała, okrążała je bądź przebijała się przez nie, zatrzymywała 
się w małych sadzawkach lub strużkach, a potem w zetknięciu ze skałą 
wznawiała swój bieg. Jej kierunek stale adaptował się do jej biegu. […] 
To wszystko wydało mi się ekstremalnie inteligentne i wydajne. I nie 
ma w tym żadnej racjonalności, jedynie konieczność, tylko tyle8.

W rezultacie tych inspiracji i  założeń powstała muzyka sensualna, 
o  gorączkowej plastyczności, będąca manifestacją woli; nierzad-
ko o zawrotnym tempie, złożona z serii glissand, mikrointerwałów 
i multifonów, nagłych akcentów i zatrzymań, nietypowych artyku-
lacji, o dynamice ekstremalnej – muzyka porywająca, ale niezwykle 
wymagająca dla wykonawców, a także dla słuchaczy. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że nie chodzi tu o  nagromadzenie efektów wirtuozow-
skich – jest to „sztuka, […] która wyciąga najwięcej z każdego ge-
stu”9, jak uważa Julian Anderson. Bezpośrednim nawiązaniem do 
opisywanego wyżej olśnienia „narracją” strumienia jest kompozycja 
orkiestrowa La Rivière z 1979 roku.

8 „The day I first went to the mountains in summer, I was almost ecstatic. I saw 
water coming out of the ground. As it comes out, it is animated by some will, 
some authority: I am coming out, I am. And you know that the only direction 
it can go is downwards, there is no argument about that: water does not rise, it 
falls. If it does rise this is because it has sufficient power from below to make it 
rise for a few moments. I had before me a multitude of water droplets. All these 
droplets are driven by the same energy, the very concept of water, to go towards 
the sea. When it penetrated a tree, a rock, moss, the water deviated, made a de-
tour or spread through the moss, it lay in small pools or trickles, after that it ran 
into granite and resumed its course. Its direction was constantly adapted to its 
course. […] I found all of this extremely intelligent and efficient. And yet there 
is no rationality in it, just necessity, that’s all”. P. Dusapin, cyt. za: ibidem, s. 190.

9 „[…] an art […] which makes most of each gesture”. J. Anderson, recenzja  
opery Dusapina – nagrania CD, „The Musical Times” 1993, Vol. 134, No. 1806, 
s. 466–467.
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„Ryzyko, niestabilna sytuacja stylu nieustannie napędzanej ne-
gacji przez działania nowe, ale również kruche i niepewne”10 – we-
dług określenia artysty – przyczyniała się do „podniesionej tempera-
tury” muzyki, w szczególności pierwszego okresu twórczości. Ivanka 
Stojanova swój obszerny artykuł na temat twórczości kompozyto-
ra z 1987 roku zatytułowała: Pascal Dusapin: Febrile Music (Pascal 
Dusapin: gorączkowa muzyka)11. 

Jednak ta etykieta, aktualna jeszcze w 1987 roku, nie charakte-
ryzuje precyzyjnie późniejszej jego twórczości. W kolejnych latach 
Dusapin kończy swoje dwie pierwsze opery – w 1988 roku Roméo  
& Juliette, w  1992 Medeamaterial – wskazujące pewien zwrot sty-
listyczny w  jego twórczości, uproszczenie języka. Momentami po-
jawiają się w  nich frazy modalne, neotonalne, a  instrumentalna 
śpiewność – która zwracała uwagę już w poprzednim etapie twór-
czości – jest doprowadzana do apoteozy w momentach liryzmu. To 
uproszczenie jednak wydaje się radykalne jedynie momentami, po-
nieważ kompozytor precyzyjnie dobiera środki dla zbudowania ma-
kroformy oraz semantyki związanej z  tematem, korzystając z  ar-
senału konwencji historycznych. Przy tym wyborze nie rezygnuje 
jednak ze środków właściwych jego dotychczasowemu idiomowi. 
Transformacja stylu – a  także zmiana podejmowanych gatunków 
i  tematów – jest jednak tak wyraźna, że recenzent „The Musical 
Times” – Julian Anderson – w  1993 roku zapytuje nawet: „[…] 
francuski kompozytor neoromantyczny? I  co dalej?”12 – i  mówi 
o „nowo odnalezionej prostocie Dusapina”13. Nastąpiło przesunięcie 
akcentów, ale – jak zauważa Tristram Pugin – można dostrzec pew-
ną jedność podskórnego programu ekspresywnego w całej tej twór-

10 „[…] the risk, the unstable situation of a style unceasingly fertilising negation 
through a drive which is new but also fragile and uncertain”. P. Dusapin, cyt. za: 
I. Stojanova, op. cit., s. 189.

11 Artykuł napisany w 1987 roku, opierający się na wywiadzie autorki z kompozy-
torem z tego samego roku. Ukazał się pięć lat później.

12 „A French neo-romantic composer? What next?”. J. Anderson, op. cit., s. 466.
13 „Dusapin’s new-found simplicity”. Ibidem.
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czości: „[…] wydobyć zniszczony liryzm z […] materiału przez sen-
sualnie doświadczane strategie ograniczenia”14. 

Dusapin jest znawcą sztuki (studiował sztuki piękne na Sorbonie), 
literatury i filozofii; porusza się swobodnie po terytorium mitologii 
kultury Zachodu. Jest twórcą – jak dotąd – siedmiu dzieł operowych: 
Roméo & Juliette (1985–1988), Medeamaterial (1992), To Be Sung 
(1993–1994), Perelà, „Uomo di fumo” (2001), Faustus, The Last Night 
(2006), Passion (2008), Penthesilea (2015) oraz utworu na pograniczu 
gatunków, „operatorio” La Melancholia (2001). Już jego wcześniejszy 
utwór kantatowo-oratoryjny Niobé ou le rocher de Sypile (1982) uka-
zuje sposób traktowania mitów przez Dusapina – postrzeganych jako 
archetypy, symbole, zestawianych w rozmaitych kontekstach, dekon-
struowanych, uwspółcześnianych. Widać, że kompozytor podejmu-
je fundamentalne dla kultury europejskiej mity: Orfeusza (w ope-
rze Passion), Medei, Niobe, Fausta, wreszcie Romea i Julii. Odnosi 
się również w swoich dziełach do sytuacji polityczno-społecznych; 
Medeamaterial na jednym z poziomów stanowi komentarz do woj-
ny domowej na Bałkanach, Roméo & Juliette w związku z dwusetną 
rocznicą rewolucji francuskiej podnosi ideę rewolucji.

Jako myśliciel i  świadomy uczestnik kultury Dusapin wyraża 
zaniepokojenie kierunkiem zmian dzisiejszych czasów: „[…] upa-
dek myśli mnie martwi. Powiedziano nam, że Amelie Nothomb jest 
ważniejsza od Becketta”15. Samuel Beckett pozostaje zresztą ważnym 
źródłem inspiracji kompozytora, w szczególności dla jego twórczo-
ści instrumentalnej, w  której są obecne świadome nawiązania do 
właściwości formalnych prozy oraz idei Irlandczyka (w kwartetach 

14 „[…] to draw a wracked lyricism from his material through sensibly tangible 
strategies of restraint”. T. Pugin, Through the Spectrum: The New Intimacy of 
French Music, „Tempo” 2000 (New Series), No. 212 (poświęcony muzyce fran-
cuskiej), s. 12–20.

15 „Il y a un affaissement de la pensée qui m’inquiète. On nous fait croire qu’Amé-
lie Nothomb est plus importante que Beckett”. Z wywiadu z kompozytorem pod 
tytułem Les chemines libres de l’opéra, przeprowadzonego przez Antoine Pec-
queur, „La Terrasse. Le portail des arts vivants en France”, http://www.jour-
nal-laterrasse.fr/Pascal-Dusapin--3-2558.html, dostęp: (11.05.2012 r.).
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smyczkowych, w koncercie puzonowym Watt z 1994 roku i w kon-
cercie skrzypcowym Quad z 1996 roku). 

Wsród rozmaitych zainteresowań Dusapina znajdują się foto-
grafia i sztuki graficzne, co ma przełożenie na myślenie „perspekty-
wą” oraz kategoriami kompozycji elementów graficznych na podo-
bieństwo sztuk wizualnych, przestrzeni obrazu. Kompozytor często 
stosuje metafory porównujące muzykę i  zespół wykonawczy do 
sztuk wizualnych, na przykład – nawiązując do obrazu czy foto-
grafii – wyróżnia instrumenty pierwszego planu o wyrazistych kon-
turach melorytmicznych oraz instrumenty „tła” z zamazanymi kon-
turami. 

Jeśli chodzi o  inspiracje muzyczne, największe znaczenie 
dla drogi twórczej Dusapina miało spotkanie z  muzyką Edgarda 
Varèse’a  oraz z  postacią Iannisa Xenakisa, na którego seminaria 
uczęszczał przez kilka lat w okresie studiów. „To zabawne powie-
dzieć – pisze Dusapin w pewnym tomie poświęconym Xenakisowi – że 
Varèse jest moim dziadkiem, a Xenakis moim ojcem!…, w każdym 
razie na poziomie duchowym”16. Faktycznie żartuje on z idei przej-
mowania dziedzictwa jakiegoś kompozytora przez innego: „[…] to 
prawda, że wciąż mówi się o  współczesnych kompozytorach jako 
»synach« Weberna, Messiaena, Bouleza, Donatoniego, Ligetiego, 
jak gdyby muzyka była sztafetą, gdzie pałeczkę podaje się z rąk do 
rąk”17. Czego więc Dusapin nauczył się od Xenakisa w latach 1964– 
–1968, kiedy uczestniczył w  jego wykładach z estetyki na wydzia-
le sztuk pięknych Sorbony? Z odpowiedzią spieszy twórca: „Prawdę 
mówiąc, niczego… W  »pedagogicznym podejściu« Xenakisa cho-
dziło o zdezorientowanie samozadowolenia jego studentów za po-
mocą niesamowitych artystycznych i  naukowych alegorii, poprzez 

16 „It amuses me to say – writes Dusapin in a book by various hands on Xenakis – 
that Varèse is my grandfather and Xenakis my father!…, at any event on a spir-
itual level”. I. Stojanova, op. cit., s. 183.

17 Por. ibidem: „It is a fact that one constantly speaks of contemporary composers 
as »sons« of Webern, Messiaen, Boulez, Donatoni, Ligeti – as if – Dusapin jokes – 
music was a relay-race with a suitcase passed from car to car…”.
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które moc jego oddziaływania […] umożliwiała przemianę całego 
naszego rozumienia”18. 

Poza twórczością wymienionych wyżej kompozytorów Dusapin 
podziwia muzykę Ludwiga van Beethovena, Leoša Janáčka, Jeana 
Sibeliusa, Karola Szymanowskiego, Claude’a  Debussy’ego, Franca 
Donatoniego i Giacinta Scelsiego. Pamięci tego ostatniego kompo-
zytora zadedykował środkową część opery Roméo & Juliette – czy-
sto instrumentalne La Révolution, rozrastające się od jednego dłu-
giego dźwięku, a więc skomponowanej „w duchu” Scelsiego (który 
zmarł 9 sierpnia 1988 roku, a  partytura opery została ukończona 
dzień wcześniej). 

Preferencje estetyczne Dusapina wyłaniające się z kręgu wspo-
mnianych inspiracji nie mają bezpośredniego przełożenia na jego 
sztukę – jak podkreślono wcześniej, to twórca niezależny. Powiedział: 
„[…] rozumiem rzeczy tylko wtedy, kiedy robię je sam”19.

Opera Roméo & Juliette to z pewnością kluczowe dzieło w do-
robku Dusapina. Z jednej strony – jak wspomniano – jest postrzega-
na jako punkt zwrotny dla transformacji stylu, a z drugiej – jako syn-
teza jego dotychczasowych osiągnięć, jak twierdzi Antoine Gindt20. 
Jednym z przewodnich celów kompozytora od 1977 roku była pró-
ba „rozprawienia się” z problematyczną w tych czasach relacją gło-
su i  instrumentów, tekstu i  muzyki. Problem podejmowany dotąd 
w szeregu mniejszych utworów wokalno-instrumentalnych i wokal-

18 „What did we learn from him? Truthfully, nothing… Xenakis’s »pedagogical 
approach« consisted in disorienting the complacency of his students, by in-
describable artistic and scientific allegories through which his power of seduc-
tion […] could enable the transfiguration of all our understanding”. P. Dusapin, 
Hommage, w: Portrait(s) de Iannis Xenakis, ed. F.-B. Mâche, Bibliotheque na-
tionale de France, Paris 2001, s. 90–92, cyt. za: J. Harley, The Creative Compo-
sitional Legacy of Iannis Xenakis, w: Definitive Proceedings of the “International 
Symposium Iannis Xenakis” (Athens, May 2005), eds. M. Solomos, A. Georgaki,  
G. Zervos, www.iannis-xenakis.org, October 2006.

19 „I only understand things when I do them myself ”. I. Stojanova, op. cit., s. 184.
20 „On peut le considérer comme une synthèse, un bilan, dans le parcours du com-

positeur”. A. Gindt, Romeo & Juliette, książeczka do nagrania Radio-France, 
1990, dyr. L. Pfaff, Groupe Vocal de France, Orchestre Symphonique du 
Rhin-Mulhouse Françoise Kubler, Nicholas Isherwood, Armand Angster.



405ROZDZIAŁ 9 .  NARRACJA W OPERZE WSPÓŁCZESNEJ :  PASCAL DUSAPIN 

nych, jak między innymi Igitur (1977), To God (1985), Mimi (1986), 
Il-li-ko (1987) oraz Anacoluthe (1987), kulminował właśnie w  tej 
pierwszej operze Dusapina i  został podniesiony do rangi jednego 
z głównych tematów dzieła. Twórca wykorzystał zarazem w operze 
fragmenty tych wcześniejszych utworów (w  szczególności dwóch 
ostatnich), umieszczając je w  postaci zrekonstruowanej w  nowym 
kontekście. Można więc powiedzieć, że stanowiły one szkice do 
Roméo & Juliette, choć równocześnie były kompozycjami samo-
wystarczalnymi. Ta sytuacja nie dziwi, gdy uświadomimy sobie, że 
wspomniane utwory powstawały w dużej mierze równolegle z kom-
ponowaniem opery – od napisania pierwszych nut w 1985 roku do 
jej ukończenia minęły trzy lata. Toteż Antoine Gindt pisze: „Roméo 
& Juliette to nie przerwanie continuum, lecz jego kulminacja – nawet 
jeśli tylko tymczasowa”21. 

Utwór został zamówiony przez Instytuty Francuskie w Bremen 
i w Bonn oraz przez Fundację Louis Vuitton dla Opery i Muzyki. 
Dusapin wpisał na dedykacji: „dla Alice (Juliette) & Théo (Roméo) 
Dusapin”. Jej rozszyfrowanie prowadzi do bliźniaków – dzieci 
Dusapina urodzonych 22 marca 1989 roku. Tymczasem, jak wspo-
mniano, partytura została ukończona 8 sierpnia 1988 roku i wydana 
jeszcze w tym samym roku. Dzieci otrzymały więc dedykację jeszcze 
przed przyjściem na świat, a ich symboliczne utożsamienie z Romeo 
i Julią nie wskazuje na parę, ale na archetypicznie „jakąkolwiek Julię” 
i „jakiegokolwiek Romea”, co wiele mówi o sposobie traktowania te-
matu przez kompozytora.

Autorem libretta jest przyjaciel Dusapina, poeta Olivier Cadiot, 
który już wcześniej współpracował z nim przy wspomnianych utwo-
rach-satelitach opery. Dusapin pisze we wstępie do partytury:

Podczas pracy z  Olivierem Cadiot nad Mimi (na dwa soprany, obój, 
klarnet basowy i puzon), Il-li-ko (na sopran solo) oraz Anacoluthe (na 
sopran, klarnet kontrabasowy i  kontrabas) stało się jasne, że istnieje 
potrzeba skonfrontowania ze sobą tekstu i muzyki. W Mimi końcowa 
zmiana w  tekście, jego „wzniesienie” doprowadziło do zastosowania 

21 „Romeo & Juliette n’est donc pas une rupture, mais un aboutissement – même 
s’il n’est que provisoire”. Ibidem.
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obiecującej techniki muzycznej, która osiągnęła swoje pierwsze „speł-
nienie” w  Anacoluthe. Tekst zatem „czyni” muzykę, a  muzyka wska-
zuje na słowa, a  także pobudza nieustannie te słowa umiejscawiane, 
zestawiane i przez nią wyeksponowane. W rezultacie powstaje „parlan-
do-cantando”, w którym tekst i muzyka opierają się sobie i wytwarza-
ją muzykę pomiędzy nimi, muzykę obojga. Prawdziwa historia dwojga. 
Zatem zdaliśmy sobie sprawę – mimo ryzyka popadnięcia w pułapkę 
konwencji klasycznej bądź współczesnej – że złożoność relacji między 
tekstem a muzyką wykluczała inne parametry22.

Niezwykła duchowa więź obu twórców pozwoliła na udaną współ-
pracę, którą Dusapin wspomina następująco:

To była niezwykła przygoda, pełna radości i przyjaźni. Jako że Olivier 
Cadiot był moim sąsiadem, naprawdę pracowaliśmy razem. Wywodząc 
się ze sceny poetyckiej, ma otwarty stosunek do tekstu. Co więcej, jest 
wielkim miłośnikiem muzyki i mógł mi w związku z tym zapropono-
wać wyobrażone brzmienie na podstawie tekstu. Między nami wytwo-
rzyła się wzajemna, stymulująca wymiana literacko-dźwiękowa23. 

22 „C’est en travaillant avec Olivier Cadiot sur Mimi (pour deux soprani, haut-
bois, clarinette basse et trombone), Il-li-ko (pour soprano solo) et Anacoluthe 
(pour soprano, clarinette contrebasse et contrebasse) que s’est révélée la nécessité 
de mettre en crise les relations du texte et de la musique. Dans Mimi, le remontée 
finale du texte définissait une technique musicale riche de promesses qui trouvera 
son premier « accomplissement » dans Anacoluthe. La texte « fait » alors musique 
et la musique suggère, sollicite sans cesse des mots placés, positionnés et révélés 
par elle-même. Le résultat est un « parlando-cantando » où le texte et la musique 
se résistent et produisent une musique entre les deux, à eux deux. Une véritable 
histoire à deux. Ainsi, nous avons réalisé – au risque de se faire retrapper par la 
convention classique ou contemporaine – que la complecité des relations entre le 
texte et la musique obligerait à exclure tout autre paramètre” (wstęp do partytury 
opery, Éditions Salabert 1988).

23  „C’était une aventure extraordinaire, de joie et d’amitié. Comme Olivier était 
mon voisin, on travaillait vraiment de concert. Venant de la scène poétique, il 
a une relation libre avec le texte, qui n’est pas assujetti à des questions fiction-
nelles. Par ailleurs, c’est un grand mélomane et il pouvait donc me proposer un 
imaginaire sonore à partir du texte. Entre lui et moi, c’était un vrai chassé-croisé 
entre littérature et acoustique” (z wywiadu z kompozytorem pod tytułem Les 
chemines libres de l’opéra).
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Twórcy we wstępie do partytury zdradzają swoistą metodę kom-
ponowania opery:

Roméo & Juliette – podzielona na dziewięć numerów – była budowana 
krok po kroku, przez ciągłe „skanowanie” tam i z powrotem, […] przez 
nieustanną kreację i dekonstrukcję każdego ze wstępnych założeń, co 
wydawało się uzasadnione ze względu na nowo odkrywane założenia, 
a  te z  kolei były natychmiastowo kwestionowane przez rozwiązania 
przeciwne. Bez wątpienia praca na fałszywych elementach, nagroma-
dzenie przestarzałych zwrotów oraz stereotypów pozwala na wysłysze-
nie więcej prawdy, trochę więcej liryzmu, trochę więcej opery24.

Jest to jedyna opera Dusapina w języku francuskim (obok którego 
zastosował także inne języki). Jak w wielu utworach tego kompozy-
tora, klarnet solo ma tu natomiast bardzo wyeksponowaną partię, na 
co zapewne wpływ miała długoletnia współpraca Dusapina ze świet-
nym klarnecistą, Armandem Angsterem.

Długi proces komponowania opery jest w pełni zgodny ze spo-
sobem pracy i charakterem kompozytora:

Jestem powolny, pracuję jak fanatyk. Równocześnie nie mogę wy-
trwać trzech dni bez pisania, to potrzeba fizyczna. Mam kolegów, któ-
rzy mogą zaprzestać pisania na sześć miesięcy, potem skomponować 
30-minutowy utwór w dwa miesiące, co zajęłoby mi dwa lata! Nawet 
moja notacja jest powolna: rysuję nuty przy pomocy linijki i nie ufam 
ołówkom, bo poruszają się za szybko25.

24 „Divisé en neuf numéros, « RJ » s’est construit pas à pas, en un incessant « balay-
age » d’avant en arrière inventant et déconstruisant inlassablement chacun des 
préliminaires qui semblaient le justifier pour à nouveau en découvrir d’autres, eux 
mêmes immédiatement mis en doute par une solution contraire. C’est sans doute 
par le faux, l’accumulation d’énoncés morts, par le collection de stéréotypes que 
l’on peut donner à entendre plus de vérité, un peu plus de lyricisme, un peu plus 
d’art lyrique” (Pascal Dusapin/Olivier Cadiot, wstęp do partytury opery).

25 „Je suis un lent, je travaille comme un forcené. D’ailleurs, je ne peux rester plus 
de trois jours sans écrire, c’est un besoin physique. J’ai des collègues qui peuvent 
s’arrêter six mois, puis composent une pièce de trente minutes en deux mois, là 
où il me faudrait deux ans ! Même ma technique est lente: je tire mes traits à la 
règle, je me méfie du stylo qui va trop vite”. P. Dusapin, Le danger, c’est la virtu-
osité, wywiad z kompozytorem, „Le Figaro” 2007, www.lefigaro.fr.
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Jeśli Dusapin mówi o „fizycznej potrzebie” pisania muzyki, jest 
to związane z niezwykle organicznym jej przeżywaniem. Wyznaje, 
że w komponowanie – podobnie jak w miłość – jest zaangażowa-
ny cały nasz umysł, co przenosi się na odczucia w ciele26. W innym 
miejscu mówi: „muzyka wypełnia moje ciało”27, „moje ciało rozpa-
da się, kiedy nie piszę muzyki”28 czy wreszcie: „Myślę, że aby pisać 
muzykę konieczne jest czasem zapomnienie o muzyce… Ponieważ 
muzyka jest zbyt silna. Jej siła jest czasem dla mnie niebezpieczna”29. 
Równocześnie imperatyw jej tworzenia okazuje się u Dusapina tak 
potężny i naturalny, jak wypływ wody ze źródła, którym tak się za-
chwycał: „I nie ma w tym żadnej racjonalności, jedynie konieczność – 
tylko tyle”30.

Analiza i interpretacja
Differentia specifica 

W stosunku do postmodernistycznej, surrealistycznej, enigmatycz-
nej opery Pascala Dusapina w sposób szczególny dają się zastosować 
słowa Szekspira: „[…] jeżeli w książkach czyta się tylko to, co zosta-
ło napisane, to całe czytanie na nic”31. 

26 Por. spotkanie z kompozytorem promujące jego książkę Une musique en train 
de se faire (La librairie du XXIe siècle, Ed. du Seuil, Paris 2009) w programie 
Le Bateau Libre prowadzonym przez Frédérica Ferneya, 05.07.2009 roku, www.
dailymotion.com.

27 „The music is complicated inside my body”. Wystąpienie Dusapina podczas 
przyznania nagrody Dan David Prize na Uniwersytecie Tel Aviv, 14.05.2007 
roku, www.youtube.com.

28 „Mon corps se délite quand je n’écris pas de musique”. P. Dusapin, w  wy- 
wiadzie przeprowadzonym przez Nathalie Krafft, 27.03.2009 roku, Drôles 
de gammes. La musique classique sans frac ni claque, http://blogs.rue89.com/ 
/droles-de-gammes.

29 „I  think to write music it is necessary sometimes to forget music, because 
the music is so strong. The passion of music sometimes is dangerous for me” 
(wystąpienie Pascala Dusapin podczas przyznania nagrody Dan David Prize).

30 „And yet there is no rationality in it, just necessity, that’s all”. Cyt. za: I. Stojano-
va, op. cit., s. 190.

31 Przypisywane Szekspirowi.
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Nie dość powiedzieć, że jest to uwspółcześniona i niezwykle in-
dywidualnie odczytana wersja mitu Romea i  Julii; należy zauwa-
żyć, że tutaj została uwydatniona mityczność jako taka. Kompozytor 
odwołał się bowiem do szeregu bardzo ogólnych symboli, a przede 
wszystkim zastosował metaforę powrotu (do źródeł). „To nie jest 
dzieło oparte na Szekspirze czy na opowieści o  Romeo i  Julii. Ta 
Romeo i Julia to więcej niż opowieść; to jest archetyp”32 – piszą we 
wstępie do partytury jej twórcy, Pascal Dusapin i  Olivier Cadiot. 
Zatem – myślimy – miłość jako archetyp, do tego połączona z ideą 
rewolucji, traktowanej tutaj również archetypicznie – zaczyna nam 
się układać myśl przewodnia. Z tym utworem jednak musimy uwa-
żać na każdym kroku – łatwo możemy zostać wytrąceni z ledwie od-
nalezionej płaszczyzny interpretacyjnej. „Libretto nie jest kolejną 
wersją Romea i  Julii, ale badaniem form językowych, których uży-
wają postaci. […] Nie chodziło tu o próbę interpretowania rewolu-
cji, lecz raczej o użycie jej, użycie wszystkiego, co manifestuje ambi-
cję wprowadzenia nowego języka i nowej pieśni”33 – czytamy dalej 
we wprowadzeniu. Nowy język, eksplorowanie sposobów mówienia 
i śpiewania, poszukiwanie możliwości śpiewu w duecie, refleksja nad 
tworzeniem opery – a zatem mamy do czynienia z metaoperą. 

Romeo & Julia, tekst & muzyka, mówione & śpiewane, francuski & 
angielski, para pierwsza & para druga, chaos & porządek, nowe & sta-
re, „przed” & „po”, miłość & rewolucja – łączenie różnych jakości, nie-
koniecznie przeciwstawnych, zakreśla mapę semantyczną tego dzie-
ła. Takie myślenie jest również odzwierciedlone w konstrukcji formy, 
w której każda część ma swój odpowiednik po drugiej stronie osi sy-
metrii, zbiegając się w czysto instrumentalnym numerze środkowym. 

Dusapin korzysta w tej operze z szerokiego arsenału współczes-
nych środków, równocześnie posługując się zaczerpniętymi z trady-

32 „This is not a work based on Shakespeare’s play or the story of Romeo and Juliet. 
This Romeo and Juliet is more than a story; it is an archetype”. P. Dusapin, O. Ca-
diot, wstęp do partytury.

33 „The libretto is not yet another version of Romeo and Juliet, but an investigation 
of the language forms the characters use. […] No attempt was made to interpret 
revolution, but rather to make use of it, to use everything that shows any ambi-
tion to introduce new language and new song”. Ibidem.
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cji muzycznej rozmaitymi konwencjami. Elementy sceniczne zosta-
ły w zamyśle kompozytora ograniczone do minimum – to muzyka 
musi być tutaj „widoczna”, ma to być „inscenizacja dźwięków”. 

A jaki jest związek Roméo & Juliette z dziełem Szekspira? „Nie 
ma żadnego – odpowiada kompozytor – chyba że pod postacią 
Billa kryje się metafora Szekspira”34. I  jeszcze jedno: „[…] myśląc 
o Romeo i Julii, myślimy ewidentnie o miłości”35 – mówi Dusapin.

Analiza i interpretacja z perspektywy narratologicznej

Podobnie jak w przypadku większości poprzednich interpretacji, tak 
i  tutaj w opisie zastosuję podział na poziomy opowieści, dyskursu 
i narracji głębokiej. Jednak w przypadku tego postmodernistyczne-
go utworu Dusapina mamy do czynienia z pewną samozwrotno-
ścią tych terminów i przesunięciem w ramach rozpatrywanych po-
ziomów. 

Po pierwsze, jak kompozytor wielokrotnie podkreślał, ta opera 
w założeniu nie ma być opowieścią, a na pewno nie ma przedstawiać 
historii Romea i Julii. Pisał we wstępie do partytury: „to więcej niż 
opowieść, to archetyp”36, „aby uzyskać opowieść, która nie jest opo-
wieścią, efekty teatralne muszą być minimalne”37. Z drugiej strony – 
używa słowa „opowieść” w odniesieniu do tej opery w następującym 
znaczeniu: „Roméo & Juliette to opowieść o projekcie: jak śpiewać 
razem jednym głosem […], jak stworzyć prawdziwy duet”38, „cało-

34 „Quel est le lien entre votre Roméo et Juliette et celui de Shakespeare ?”. P. Du-
sapin: „Il n’y en a aucun, si ce n’est une métaphore de Shakespeare sous la figure 
du personnage de Bill”; z wywiadu z kompozytorem pod tytułem Les chemines 
libres de l’opéra.

35 „Or, quand on pense à Roméo et Juliette, on pense évidemment à l’amour”. 
Ibidem.

36 „This is more than a story, this is an archetype” (wstęp do partytury).
37 „[…] to have a story that is not a story theatrical elements must be minimal”. 

Ibidem.
38 „R&J is the story of a Project: how to sing together with a  single voice, how 

to come together, how to become a  true duo” (z  synopsis, z  książeczki do 
nagrania).
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ściowy zamysł to opowieść o zastosowanych technikach”39. W jed-
nym z wywiadów Dusapin powiedział: „[…] to jest opera, w której 
dramatem jest język”40.

Opowieść o dyskursie jest jednym z tematów opery, jeśli nie tema-
tem najważniejszym. Zatem dyskurs w pewnym sensie można od-
czytywać tutaj zarówno na poziomie raconté, jak i racontant. Inaczej: 
następuje przesunięcie racontant na poziom raconté. Refleksja nad 
językiem opery konstruuje jeden z głosów tej polifonicznej, autore-
fleksyjnej, a nawet autodekonstruującej się narracji. Mimo przenika-
nia się jej poziomów dla porządku zostanie zachowany ten umow-
nym podział. Tym bardziej że dyskurs jest rozumiany tutaj nie tylko 
jako „język” i „zastosowane techniki”, ale także sposób konfiguracji 
zdarzeń i tym podobne.

Poziom opowieści

Jako że nie jest to opowieść oparta na linearnie rozumianej narracji 
mitu Romea i Julii, jej opis wymaga nieco więcej miejsca.

Oto jej postaci – środki wykonawcze:
– Juliette 1 – mezzosopran
– Roméo 1 – baryton-bas
– Juliette 2 – głos mówiony, potem sopran
– Roméo 2 – głos mówiony, później baryton-bas

Kompozytor wyjaśnia w partyturze:

Jest dwóch Romeów i dwie Julie. Pierwsza to autentyczna para, para 
śpiewaków. Druga to również para śpiewaków, ale ich umiejętności wy-
konawcze są potrzebne dopiero na końcu opery. Fabuła może być za-
tem postrzegana jako doświadczenie heurystyczne, uczenie się śpiewu. 
Druga para mogłaby być opisana jako „gadające bliźniaki” pierwszej 
pary […].

39 „The overall formation was the tale of the techniques involved” (ze wstępu do 
partytury).

40 „C’est un opéra où le drame est la langue elle-même” (z wywiadu z kompozy-
torem pod tytułem Les chemines libres de l’opéra).
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– Bill – głos mówiony, potem bas

Bill może być określony jako mówca, mistrz śpiewu, tłumaczący, wy-
przedzający i komentujący wypowiedzi obu par.

– Kwartet wokalny: sopran, mezzosopran, kontratenor, baryton
– Klarnet solo (różne rodzaje)
– Chór mieszany
– Orkiestra symfoniczna.

Opera składa się z dziewięciu części, ze środkową częścią czy-
sto instrumentalną pod tytułem Rewolucja, która wyraźnie rozdziela 
na połowę to, co „przed” rewolucją, i to, co „po” niej. Jak zaznaczo-
no w tabeli 14, w ramach opowieści muzyczno-dramatycznej można 
jednak wyróżnić pięć kolejnych izotopii. Co ciekawe, pewne „zała-
manie” narracyjnego toku – przejście do ostatniej izotopii – można 
zaobserwować w środku ósmego numeru, w którym zmienia się ję-
zyk (muzyczny i słowny) oraz poziom znaczeń.

Warstwa sceniczna w  zamierzeniu twórcy ma być skromna, 
efekty teatralne powinny być ograniczone do minimum. 

W  narracji opery Dusapina mamy do czynienia z  opowieścią 
polifoniczną. Nad „trzygłosowością” opowieści o miłości, o rewolu-
cji i dyskursie, nadbudowują się nowe znaczenia, otwarte na wielo-
rakie interpretacje. Ów trójgłos jest jednak zespolony entuzjazmem 
myśli przewodniej – une aventure extraordinaire („niezwykła przy-
goda”). Zakochać się i wyruszyć z kimś we wspólną drogę, wszcząć 
rewolucję i zmienić świat, odnowić język i operę – każdy z tych wąt-
ków wydaje się „niezwykłą przygodą”. Zwłaszcza na początku.

Izotopia I: Brak & Poszukiwanie

1. Prologue (Prolog)
Z synopsis: „Tu dowiadujemy się, że Julia jest wojowniczką. Stara się 
przekonać Romea do wszczęcia Rewolucji, a także go uwieść. Wspo-
magana przez duży chór i klarnet, przełamuje jego opór i razem decy-
dują się rozpocząć niezwykłą przygodę. Jutro wszystko będzie lepiej”.
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Tabela 14. Pascal Dusapin, Roméo & Juliette
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Prolog zapowiada już wydarzenia przyszłe. Główne zdarzenia 
muzyczne jako punkty węzłowe tej części są konstruowane przez 
zmiany obsady:

a) t. 1 – 57 orkiestra, głównie tutti
b) od t. 58 wejście chóru
c) od t. 94 wejście tercetu: Romeo, Julia, Bill; bardziej ograniczo-

na, skameralizowana obsada instrumentalna

Przykład 1. P. Dusapin, Roméo & Juliette, Początek, cz. 1: Prologue
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d) koda od t. 189 (do końca – t. 229) orkiestra – głównie tutti 
z chórem (wokalizy).

Ad a) Całość rozpoczyna się wybuchem tutti fff, w momencie, 
w którym przez rozproszony materiał muzyczny przebija się miaro-
wy rytm marsza na ostinato kwarty „c” – „g” w kontrabasach, kon-
trafagotach i kotłach. Do tego wyraźnego toposu marsza wojennego 
po dwunastu taktach dochodzi topos hymnu rewolucyjnego. Otóż 
w planie instrumentów dętych blaszanych pojawia się prosta, tonal-
na melodia w Es-dur, z charakterystycznymi rytmami punktowany-
mi; w  partyturze zostało wpisane określenie „hymn rewolucyjny”. 
Mamy tutaj polaryzację centrum tonalnego Es-dur z centrum zbu-
dowanym na ostinato „c” – „ges”; wokół tej „bitonalności” rozwija-
ją się szybkie chromatyczne przebiegi smyczków (trzydziestodwójki) 
o nieustalonym centrum. To muzyka energetyczna, nieokiełznana. 

Ad b) Wchodzi chór ze słowami:

c’est le lever du jour 
le soleil ne s’était pas encore levé 
que va-t-il se passer 
que vont-ils faire ?

oto wstaje dzień 
słońce jeszcze nie wzeszło 
co się będzie działo  
co oni zrobią?

Jest to odcinek quasi-impresjonistyczny – początkowo w  długich 
wartościach rytmicznych, z elementami retoryki muzycznej (melo-
dia wstępująca na słowach „c’est lever…”) – współbrzmienia quasi- 
-diatoniczne, z  predylekcją kwinty, ale momentami odkształcone 
przez mikrotony w puzonach. Wąskozakresowa melodia partii chó-
ralnych, rozbijanie słów na sylaby, powtarzanie głosek, melizmaty – 
wszystko to sprawia wrażenie przedstawienia narodzin słów. 

Ad c) Wejście tercetu. W ramach intymnej aury brzmieniowej 
raz po raz pojawiają się efekty szczególne, jak glissanda wysokich 
smyczków, „kaskadowa” interwencja chóru (kolejne wejścia od naj-
wyższego głosu do najniższego, na tym samym dźwięku „d”) półto-
nowe oscylacje w kontrabasach, mikrotonowe opalizowanie instru-
mentów dętych w długich wartościach.
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Pierwsze słowa Julii to „une aventure extraordinaire” („niezwy-
kła przygoda”), pierwsze słowa Romea – „une multitude de périls 
m’environnent” („otacza mnie mnóstwo niebezpieczeństw”). W wy-
powiedzi rozentuzjazmowanej Julii pojawiają się odniesienia do le-
gendarnych bohaterów, jak Wilhelm Tell czy Tytus. Romeo opiera 
się takim obrazom: „[…] co ty mówisz? to szalone, co ludzie mogą 
wymyślać”. Julia namawia Romea, żeby zaufał swojej odwadze, żeby 
się nie bał. Wzywa do działania.

Bill wraz z  chórem komentują sytuację między dwojgiem, na 
przykład słowami:

les yeux étaient tournés vers lui oczy zwrócone były na niego

Niepewność i strach Romea są trudne do przełamania, ale w koń-
cu przyznaje:

 
je dois commencer 
je n’ai rien à perdre

muszę zacząć 
nie mam nic do stracenia

Bill komentuje:

il a compris maintenant il comprend zrozumiał teraz rozumie

Gdy decyzja o wyruszeniu zostaje przypieczętowana, następuje pau-
za generalna. Na tle jednego trzymanego dźwięku przez klarnet solo 
Bill wypowiada znaczące słowa:

temps de l’avenir temps de l’incertain le 
temps avant-guerre  
le plus intéressant de l’histoire 
est certainement le leçon qu’on peut en tirer 
Ce n’est que par le connu qu’on peut arriver 
à l’inconnu le discours c’est très difficile on 
sent confusément que quelque chose de 
grave se prépare hypothétique possible c’est 
une hyphothèse

czasy przyszłości czasy niepewności czasy 
przedwojenne 
najciekawszą z historii 
jest na pewno lekcja którą możemy 
wyciągnąć 
to przez znane możemy dotrzeć do 
nieznanego dyskurs bardzo trudny 
czujemy
mętnie że coś poważnego się przygotowuje 
hipotetycznie możliwego to jest hipoteza



417ROZDZIAŁ 9 .  NARRACJA W OPERZE WSPÓŁCZESNEJ :  PASCAL DUSAPIN 

Tutaj następuje kilkunastotaktowe solo klarnetu, obfitujące w mi-
krotony. W  końcowej wypowiedzi Romea pojawia się słowo dis- 
paraisse („znikać”), którym można tłumaczyć rozrzedzenie faktury 
całego odcinka.

Ad d) Koda Prologu – bez tekstu, z tutti orkiestrowym i chórem 
na wokalizach, o mniejszym wolumenie brzmienia i mniejszej ru-
chliwości niż początek instrumentalny. Predylekcja współbrzmień 
sekundowych. Centrum brzmieniowym staje się powoli „d” – w koń-
cu wszystkie instrumenty osiągają ten dźwięk i cały Prolog kończy 
się na unisonie. 

2. Le début (Początek)
Z synopsis: „Dwójka bohaterów spotyka się w ogrodzie. Rozpoznają 
się, zakochują i biorą pierwsze lekcje śpiewu u Billa, mistrza śpiewu. 
Kwartet, jak w didaskaliach, obserwuje scenę i komentuje”.

W tej części są ukazane muzyczno-językowe obrazy dzieciństwa, 
poranka, rodzącej się miłości. Pojawia się śpiew kwartetu wokalne-
go a  cappella w  fakturze polifonicznej, z  elementami techniki ho-
ketowej, o melodyce wąskozakresowej i harmonice quasi-modalnej. 
Dołącza chór murmurando, klarnet piccolo gra melodię imitującą 
śpiew ptaków, w głosach wokalnych pojawiają się szepty, nuty gwiz-
dane, głośne oddechy. Łagodność, świeżość i beztroska Początku jest 
spotęgowana przez zastosowanie cytatów dziecięcych rymowanek 
w dalszym toku części – wierszyk Who Killed Cock Robin (angielska 
ludowa przyśpiewka, po raz pierwszy zanotowana w XVIII wieku). 
Romeo i Julia są tutaj dziećmi, które się bawią. Następnie Julia zaczy-
na śpiewać, jakby badając język i możliwości zamiany zaimków: „ja” 
na „my”, „ty” na „ja”:

 
I (we) shall have 
You (I) will have 
I (we) should have 
o let me have / have / let him have 
o let us have / have / let them have

ja (my) będę/będziemy mieli 
ty (ja) będziesz miał 
ja (my) powinniśmy mieć 
o powól mi mieć / mieć / pozwól mu mieć  
pozwól nam mieć / mieć / pozwól im mieć 



418 CZĘŚĆ I I I .  NARRACJE MITU ROMEA  I   JULII  W MUZYCE.  INTERPRETACJE

Reakcja muzyczno-językowa na te słowa jest bardzo silna: chór 
i  kwartet wokalny zaczynają w  nieładzie, bez synchronizacji mówić-
-śpiewać, „jąkając się” (określenie comme en « bégayant »); dołączają  
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Juliette

q=44–46

Roméo

Bill p

solo
sul tasto
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solo sul tasto

 gliss.

solo sul tasto

ppsolo
sul tasto

solo
sul tasto

Juliette

Roméo

Bill

très  bien ! 
encore !  ou

chuchoté / whispered

comme  ça !
voilà !

Przykład 2. P. Dusapin, Roméo & Juliette, fragment duetu miłosnego, cz. 2 : Le début
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instrumenty dęte – wiecznie towarzyszący klarnet oraz chór instru-
mentów dętych, w ff wybuchający hoketusowymi przebiegami, jakby 
naśladującymi fonemy języka sprawiającego problemy artykulacyjne. 

Po około trzydziestotaktowym odcinku, ukazującym chorobę 
i szaleństwo języka, pojawia się duet miłosny Romea i Julii, komen-
towany przez Billa, który moderuje ową „lekcję śpiewu”. W tym du-
ecie widać nawiązanie do tradycji liryki miłosnej, zarówno w  za-
kresie tekstu, jak i  muzyki: określenie ekspresywne très très doux, 
łagodne kantyleny legato, quasi-konsonansowość, nasączona jednak 
mikrotonami. 

Po dziewięciu taktach intymnego duetu polifonicznego, z krótką 
ekstatyczną kulminacją, dołącza chór, a Romeo i Julia śpiewają wal-
ca (określenie comme une valse) nota contra notam w równoległych 
trytonach [!] (patrz przykład 3). Ciekawe, że w tym momencie znika 
mikrotonowość i cała muzyczna charakterystyka wskazuje na sym-
biozę kochanków, z wyjątkiem przewrotnie zastosowanego trytonu.

Przykład 3. P. Dusapin, Roméo & Juliette, fragment duetu miłosnego – walc, cz. 2: 
Le début
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Oto słowa tego duetu – śpiewanego w języku angielskim – które 
wskazują raczej na oczekiwanie na kochanka niż spełnienie:

o april night how fair and bright 
my love-my-love-come not 
come-not-again 
while those days 
come  
not again 
not a-gain

o nocy kwietniowa tak jasna i czysta 
moja miłość-moja-miłość-nie-nadchodzi 
nie-przychodzi-znów 
podczas tych dni 
nadchodzić 
nie ponownie 
nie po-nownie

Po tym toposie liryki miłosnej następuje kulminacja tutti, z chórem 
śpiewającym fragmenty wiersza poety wiktoriańskiego Alfreda Lor-
da Tenyssona Blow Bugle Blow. Poemat ten przedstawia obrazy sta-
rego zamku, ośnieżonych szczytów, „starych w  opowieści”, echa 
odbijającego się od gór, rozległych krajobrazów – wszystko z  od-
niesieniem do życia, umierania, przemijania. Wśród rozmaitych ar-
chetypicznych odwołań poetyckich tej części znalazły się, włożone 
w usta Julii – już wcześniej – obrazy bohaterów historii, rycerzy na 
koniach, zabitego smoka. Rymowanka Who killed Cock Robin funk-
cjonuje zaś w kulturze anglosaskiej jako symboliczne ukazanie mor-
derstwa, w „oswojonej” formie.

Cała część kończy się w pp słowami Julii:

pouvez-vous me dire où mène ce 
chemin ?[…] 
que va-t-il se passer ?

możesz mi powiedzieć dokąd ta droga 
prowadzi? […] 
co będzie się działo?

3. Le matin (Poranek)
Z synopsis: „Wstaje dzień. Romeo i Julia budzą się. Są bardzo mali 
i wciąż mówią językiem Szekspira. Julia próbuje obudzić Romea i na-
kłonić go do zabicia potwora. Bill tłumaczy większość z tego, co mó-
wią, akompaniowany przez swojego muzycznego dublera – klarnet”.

Poranek rozpoczyna się quasi-punktualistycznym tercetem Julii, 
Romea i klarnetu kontrabasowego. Potem dołącza Bill, komentują-
cy, a nawet przedrzeźniający wszystko, co mówią Romeo i Julia – tyl-
ko para rozmawia w języku angielskim, a Bill powtarza wszystko po 
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francusku. Tematem tej części jest problem Romea. Julia próbuje go 
obudzić, ten zaś odpowiada:

night time! […] 
no-no-no-no-no 
if I stand up […] 
I will blow away

czas nocy! […] 
nie-nie-nie-nie-nie 
jeśli wstanę […] 
to zwieję

Raz po raz pojawiają się wybuchy w żywiole orkiestry: nagłe glis-
sanda, tremola, punktualistyczne kaskady przez różne instrumen-
ty, a w chórze „odgłosy owadów, wiatru, nocy” („bruits d’insectes, 
du vent, de la nuit”), jak wskazuje określenie w partyturze. Następ-
nie w lirycznej melodii Julia prosi Romea, żeby się schowali przed 
potworem lub żeby chłopak go zabił. Gdy mowa o potworze, w or-
kiestrze następuje wzburzenie (tryle, glissanda, quasi-hoketus w in-
strumentach blaszanych – wszystko w ff). Reakcja Romea jest ostra: 
krzyczy, następnie zaczyna się jąkać – a w partyturze zostało nawet 
wpisane określenie „jest zagubiony” („Il est perdu”). W końcu kon-
kluduje:

the trouble is with me you see […] 
I lose one or two arguments which are lost 
you see 
it takes a little while to sort of come back at 
time you know 
this is the trouble

widzisz problem jest ze mną […] 
brakuje mi jednego albo dwóch 
argumentów które są zagubione / widzisz 
to zabiera chwilę w pewien sposób wrócić 
w czasie wiesz 
to jest problem

Część kończy się muzycznym wyciszeniem i rozprężeniem, a boha-
terowie żegnają się – „do jutra”. Ostatnie słowa to „O Panie, miej mi-
łosierdzie nad nami!” („Ah Lord have mercy on us!”).

Izotopia II: Zmiana

4. Avant (Przed)
Z  synopsis: „Romeo i  Julia dorośli i  nadszedł czas, żeby wzięli na 
siebie odpowiedzialność. Jako że wszystko idzie źle, decydują się 
wszcząć Rewolucję. Dzięki nowemu słownictwu przekazanemu 
przez wokalny kwartet – który stał się teoretykiem, a także lekcjom 
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matematyki Billa, bohaterowie są przynajmniej zdolni do przeję-
cia władzy. Śpiewają hymny ze swoimi dublami, Romeo 2 i Julią 2, 
którzy dotąd stali się świadomi swoich głosów, wygłaszają mowy 
i chwytają za broń. Orkiestra i chór zaczynają tworzyć jeden naród 
i grają przy przygotowaniach do wojny, Romeo utożsamia się z Saint- 
-Juste’em – wszyscy są pionierami rewolucji. Wszystko jest gotowe 
na wspaniały wieczór. Na rewolucję w pieśni”.

To, co dotąd było zapowiadane, czego się poszukiwało, przyjmu-
je teraz wyraziste kształty. O zmianie świadczą między innymi trans-
formacja Romea, gotowego na „podążenie za twoim projektem przy-
szłości”, pojawienie się drugiej pary „dubli” Romea i Julii oraz pełnia 
zastosowanych środków muzycznych.

W tej części widzimy elementy znamionujące rewolucję: topo-
sy muzyczne marsza wojennego i hymnu rewolucyjnego (zapowie-
dziane w Prologu), cytaty z Marsylianki oraz pieśni A Long Way to 
Tipperary (znanej jako popularna pieśń żołnierzy pierwszej wojny 
światowej), a także onomatopeiczne odgłosy wojny, jak na przykład 
glissanda smyczków comme une bombe qui siffle, nagłe wejścia ni-
skich instrumentów dętych fff comme une bombe qui explose, szybkie 
repetowane nuty w trąbkach comme une mitraillette, tupanie chóru 
i wiele innych (przykład 4).

Dochodzenie do pełnego wolumenu brzmienia dokonuje się 
stopniowo, na recytacji Billa „dawno temu był sobie potwór, daw-
no temu, dawno temu…” („long time ago there was a monster, long 
time ago, long time ago”) i zilustrowanym przez niego ryku potwo-
ra. Równocześnie kwartet wokalistów i  chór śpiewa kolejne lite-
ry alfabetu oraz buduje pojęcia: „A Abstraction […], Activité […], 
Aliénation […], Animal, Appropriation, Argent…”. Chodzi tutaj 
o sprawy rudymentarne – pierwsze słowa Julii 2 to:

Tout
ah
tout va mal
ici de A à Z
tout à recommencer
courir de nouveau

Wszystko
ah
wszystko idzie źle
tutaj od A do Z
wszystko od nowa
rozpocząć ponownie
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Przykład 4. P. Dusapin, Roméo & Juliette, onomatopeiczne odgłosy wojenne, cz. 4: 
Avant

Polifoniczność różnych muzycznych akcji i toposów nawarstwia się, 
a  centrum brzmieniowe stanowi marszowe ostinato w  niskich in-
strumentach (czasem też w głosach solowych) „f ” – „c”. Dalej, od 
setnego taktu tej części, pojawia się dwudziestotaktowy odcinek 
kontrastowy – bez tekstu (chór ma wokalizy) w p i powolnym ru-
chu półnutowym, po czym po raz pierwszy obie pary zaczynają śpie-
wać razem – a cappella, w technice quasi-hoketowej (ostinato „f ”–
„c” dalej tu obecne) (przykład 5). 

Potem – znowu w kontraście – następuje szereg odgłosów wojny 
i rozmaitych efektów sonorystycznych w tutti, wraz ze śpiewem chó-
ralnym: „Niech zawsze żyje wolność!” („Vive à jamais la liberté”). Ta 
wrzawa w niezwykle wyrazisty, zdecydowany sposób zostaje prze-
rwana wykrzyknieniem Billa:
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stop! stop! stop! 
je connais la fin de cette histoire […] 
l’ordre du présent est le désordre du futur…

stop! stop! stop! 
znam koniec tej historii […] 
ład teraźniejszości jest bezładem przyszłości…

Przykład 5. P. Dusapin, Roméo & Juliette, obie pary po raz pierwszy śpiewają razem, 
cz. 4: Avant
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Ten moment narracji ekstradiegetycznej wyraźnie daje odbior-
cy do zrozumienia, że mamy do czynienia z „fikcją świadomą swej 
własnej fikcyjności”. Na końcu w wyciszonych, modalizujących wo-
kalizach o łagodnych liniach melodycznych kwartet wokalny śpiewa:

c’est magnifique c’est ça
le thème l’idée […]
et l’ordre du présent est le désordre 
du futur est l’ordre du futur est le désordre du 
present […]
ce héros vole au combat cette femme est belle
cet homme est léger à la course
ce héros vole au combat comme un lion
léger comme un cerf belle comme un austre

to jest wspaniałe
ten temat ta idea […]
ład teraźniejszości jest bezładem
przyszłości jest ładem przyszłości jest bezładem 
teraźniejszości […]
ten bohater leci do boju ta kobieta jest piękna
ten mężczyzna jest lekki w biegu
ten bohater biegnie do boju jak lew
lekki jak jeleń piękny(a?) jak gwiazda

Ostatnie słowa przed „Rewolucją” należą do Romea (a cappella):

j’y vais j’y vais là
enfin comme promis oui […]
je pense à votre projet au futur oui

idę idę tam
w końcu jak obiecałem tak
myślę o twoim projekcie przyszłości tak

Izotopia III: Rewolucja

5. La révolution (Rewolucja)
Z synopsis: „[…] jedynie orkiestra”.

Wszystko, co dotyczy rewolucji, zostało już powiedziane wcześ-
niej – tutaj przemawia jedynie muzyka. Rodzi się od jednego dłu-
giego dźwięku pierwszych skrzypiec „d”, z  którego rozwija się po-
tem temat, a  następnie faktura ulega stopniowemu zagęszczeniu. 
Nawarstwianie planów, rozdrabnianie uniwersum dźwiękowego 
przez dodawanie mikrotonów, eksplorowanie pojedynczych dźwię-
ków przez crescenda i descrescenda, piętrzenie kontrapunktów – wy-
znacza pierwszą fazę tej części. Wzrost napięcia dramaturgicznego 
stale postępuje aż do końca. Teraz już nie pojedyncze dźwięki, ale 
całe klastery w długich wartościach są poddawane fluktuacjom dy-
namicznym od pp do ff i  z powrotem. Jednak równocześnie coraz 
częstsze są wybuchy akordów i pojedynczych dźwięków, konglome-
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raty szybkich przebiegów, zazwyczaj na ostrych barwach (na przy-
kład smyczki sul ponticello). Kulminacja zostaje osiągnięta w osiem-
dziesiątym takcie części, w  którym obok rozszalałych glissand 
i tremoland smyczków pojawia się tremolo kotłów. Kilka taktów da-
lej na chwilę następuje zredukowanie materiału muzycznego do czy-
stej kwarty „a” – „d”, trzymanej w ppp trzy takty przez wybrane in-
strumenty – ale chyba tylko po to, żeby wzmocnić efekt eksplozji 
dźwięku w końcówce, która dochodzi do ffff. 

Izotopia IV: Nowy Świat

Kolejna izotopia zajmuje części szóstą, siódmą, a także około połowy 
ósmej. Odkrycie „nowego świata”, symboliczny „powrót” sprawia, że 
język muzyczny staje się bardziej konsonansowy, z wykorzystaniem 
onomatopeicznych odgłosów natury, a bohaterowie „stają się praw-
dziwymi śpiewakami operowymi”.

6. Après (Po)
Z  synopsis: „Po Rewolucji, wszystko się zmieniło. To jest Nowy 
Świat. Tam są Indianie (kwartet wokalny), którzy zawsze wiedzieli, 
jak śpiewać w grupie. Wraz z klarnetem, podążając za swoją trady-
cją, rozpoczynają pieśń pokoju – »Red Rock«. Pod koniec orkiestra 
i chór im towarzyszą”.

Tak jak poprzednia część była czysto instrumentalna, tak ta 
jest zdominowana przez kwartet wokalny z  towarzyszeniem klar-
netu solo, klawesów lub tamburyna. Wkroczenie w  „Nowy Świat” 
jest ukazane przez muzykę w modalności być – ponad sto czterdzie-
ści taktów muzycznego trwania „śpiewów indiańskich” o charakte-
rze rytualnym. 

Harmonika jest konsonansowa – nierzadko słyszymy struktu-
ry składające się na skalę pentatoniczną; melodyka – prosta, wąsko-
zakresowa, o krokach diatonicznych bądź repetycyjna. Zastosowano 
tutaj technikę zbliżoną do hoketusowej, co faktycznie było charakte-
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rystyką muzykowania Indian41. Kompozytor umieścił w partyturze 
uwagę dla śpiewaków: „Sugeruje się śpiew głosem chropowatym, et-
nicznym i bez nieodpowiedniego wibrato… Ale trzeba mieć dobrą 
zabawę z tymi Indianami”42.

41 Por. Estetyka Indian Ameryki Południowej, red. K. Zajda, Universitas, Kraków 
2007.

42 „Il est recommendé de chanter avec une voix très âpre, ethnique et sans vibrato 
intempestif… Mais il faut beaucoup s’amuser avec ces Indiens”.

Przykład 6. P. Dusapin, Roméo & Juliette, „Śpiewy indiańskie”, początek cz. 6: Après
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Pojawiają się tutaj symultanicznie trzy języki: indiański, angiel-
ski i francuski, między innymi słowa następujące:

it’s right here […] 
the land 
we were given […] 
home […] 
o april night 
how fair and bright […] 
a long time ago 
light in the air […]

to tutaj […] 
ziemia 
którą otrzymaliśmy […] 
dom […] 
o nocy kwietniowa 
tak jasna i czysta […] 
dawno temu 
światło w powietrzu […]

Zastosowano tutaj w tekście krótki cytat z wcześniejszego duetu mi-
łosnego O April Night, co uwydatnia obecny tu archetyp powrotu.

7. Le soir (Wieczór)
Z  synopsis: „Bohaterowie przybywają i  odkrywają Nowy Świat. 
Wreszcie stają się prawdziwymi śpiewakami operowymi, a  ich du-
blerzy towarzyszą im w języku angielskim – ich pierwszym języku. 
To jest nowe przebudzenie. Potwór powraca, ale bohaterowie ra-
dzą sobie z nim poprzez wykonanie prawdziwego duetu operowe-
go, a Indianie ich oklaskują. Czy będą zdolni stworzyć prawdziwą, 
wspaniałą operę, w trzech językach na dwa kwartety, solo, klarnet, 
chór i orkiestrę?”.

Brzmienia łagodne, delikatne, odgłosy natury (między innymi 
„śpiewy ptaków”), zapowiedziane w części poprzedniej, teraz się in-
tensyfikują. Pary bohaterów odkrywają świat, co jest ukazane przez 
rozmaite symbole natury zarówno w warstwie tekstu, jak i muzyki. 
Momentami odnosi się wrażenie uczestniczenia w budowaniu mu-
zyki, budowaniu melodii – niejednokrotnie melodie rozwijają się 
powoli, z obsesyjnymi powtórzeniami, przy których interwały są co-
raz większe. Eufoniczność i muzykowanie w toku tej części stają się 
coraz pełniejsze, coraz bardziej wyraziste. Końcowa apoteoza w tut-
ti, fff z jednej strony zostaje ukazana przez sumę niezwykle ruchli-
wych, indywidualnie „rozśpiewanych” partii, jakby każdy głos się 
uwolnił (przykład 7), a z drugiej – przez sprowadzenie całego apara-
tu wykonawczego do wspólnych pionów akordowych.



429ROZDZIAŁ 9 .  NARRACJA W OPERZE WSPÓŁCZESNEJ :  PASCAL DUSAPIN 

Przykład 7. P. Dusapin, Roméo & Juliette, „rozśpiewanie” wszystkich partii, cz. 7: 
Le soir

Kulminację stanowi tu „okrzyk” na całych nutach w fff (w równole-
głych, wielokrotnie zdwojonych tercjach) „I rise in the east” („Po-
wstaję na wschodzie”).
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Początkowemu śpiewowi Julii:
 

[…] it is water all around as far as never 
we can see 
and sky 
all sky over our heads 
do not be afraid  
o now we are coming to the great land

[…] wszędzie wokół jest woda jak tylko 
sięgnąć wzrokiem 
i niebo 
całe niebo ponad naszymi głowami 
nie bój się 
o teraz przybywamy do wspaniałego lądu

towarzyszy klarnet altowy grający melodię „jak kołysankę” („comme 
une berceuse”) oraz wiolonczela. 

Julia 2 śpiewa:

[…] c’est nouveau par pareil 
c’est mieux 
toi and moi

[…] jest tak inaczej 
jest lepiej 
ty i ja

Pojawiają się tu pojęcia domu oraz tego, co się z  nim kojarzy (na 
przykład matka). Równocześnie widać niebezpieczeństwa świata, 
ale wydają się one oswojone. Na końcu w słowach Julii odnajdujemy 
swoistą metaforę miłości:

I think I should like to go a great long way 
with you 
and see what we could see […] 
and there will be yellow flowers and white flowers 
and grass and trees and grass and trees

myślę że będę chciała odbyć długą drogę  
z tobą 
i zobaczyć co możemy zobaczyć […] 
a tam będą żółte kwiaty i białe kwiaty 
i trawa i drzewa i trawa i drzewa

8. La fin (Koniec)
Z synopsis: „Na końcu, wszystko staje się bardziej pogmatwane. Za-
pada noc. Dowiadujemy się, że Bill również potrafi śpiewać i że jest 
szalony. Wszystko się zmienia, opera nie zostaje wykonana. Duble-
rzy zaczynają śpiewać niemal do granic swoich możliwości. Romeo 
i Julia wreszcie śpiewają dokładnie razem – w doskonałym duecie – 
ale jąkają się aż do afazji. Role się zatem odwracają, wszyscy umie-
rają, niektórzy podczas śpiewu, inni w ciszy. Nic się nie wydarzyło, 
przyszłość jest w teraźniejszości, koniec był na początku”.
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Początek części jest bezpośrednią kontynuacją apoteozy 
z  Wieczoru, jednak przy mniejszym wolumenie brzmienia. Julia 
śpiewa wciąż:

I rise in the east 
I rise then it’s day […] 
I rise I travel all over the sky 
I never I never stop […] 
I shine for you to get up

powstaję na wschodzie 
powstaję wtedy jest dzień […] 
powstaję podróżuję poprzez całe niebo 
nigdy nigdy się nie zatrzymuję […] 
lśnię dla ciebie żebyś wstał

Równocześnie Romeo:

I’m beautiful and like the silver 
the nightingale sings to me 
I’m beautiful I’m beautiful 
and like the silver everything is still 
and silent around around me

jestem piękny jestem jak srebro 
słowik dla mnie śpiewa 
jestem piękny jestem piękny 
jak srebro wszystko jest nieruchome 
i ciche wokół wokół mnie

Rozpoczyna się proces syntetyzowania materiału – pojawiają się 
echa pieśni indiańskiej, powtarzane są hasła rewolucyjne i miłosne 
z  wcześniejszych części. Następuje w  pewnym momencie „zamia-
na ról” dwóch par: Julia 2 i Romeo 2 zaczynają śpiewać (wokalizy po 
trójdźwiękach durowych), a Julia 1 i Romeo 1 w tym czasie przecho-
dzą do mowy. 

Trudno wskazać konkretny moment części, w  którym synte-
tyzowanie materiału i  odwracanie dotychczasowych zasad nabiera 
cech swego rodzaju szaleństwa, staje się autoparodią i wskazuje na 
deziluzję Nowego Świata, nowej opery, miłości. Taki proces bez wąt-
pienia tu następuje i wskazuje na przejście do kolejnej izotopii.

Izotopia V: Deziluzja, dezorientacja

Bohaterowie zaczynają się jąkać. Bill – narrator – ma „słowotok” 
różnych fraz z opery, które brzmią teraz prześmiewczo. Zderzenie 
sarkazmu jego partii z antyfoną łacińską, śpiewaną przez drugą parę, 
dezorientuje odbiorcę. Pojawia się coraz więcej ambiwalencji zarów-
no w sferze tekstu, jak i muzyki. Liryzm miesza się z mechaniczno-
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ścią wypowiedzi, kantylenowość przeplata się z niemożliwością uka-
zania melodii i płynności. 

W końcu pierwsza para mówi, jakając się:

non à toi à toi c’est à toi 
ah je ne connais pas cette voix 
je ne connais pas 
ah j’ai peur 
mais c’est qui mais c’est qui mais c’est impossible 
mais je connais cette voix je l’ai déjà entendue 
non non ce n’est pas ça non 
mais non mais enfin 
mais qui mais quoi Ah non Ah rien 
j’ai peur c’est trop tard […] 
je ne sais plus 
je ne sais plus j’ai oublié 
je ne vois plus rien 

nie dla ciebie dla ciebie to dla ciebie 
ach nie znam tego głosu 
nie znam 
ach boję się 
ale to ale to ale to  
niemożliwe 
ale ja znam ten głos już go  
słyszałem 
nie nie to nie nie 
ale nie ale w końcu 
ale który ale co ach nie ach nic 
boję się jest za późno […] 
już nie wiem 
już nie wiem zapomniałem 
już nic nie widzę

Obsada coraz bardziej się kameralizuje, faktura staje się coraz cień-
sza, na końcu zostaje jedynie Bill z klarnetem (który gra wyłącznie 
nutę pedałową „c”). Tym razem to on – choć dotąd posługiwał się 
wyłącznie mową – zbliża się w swojej wypowiedzi do śpiewu:

cette histoire est facile à comprendre 
c’est facile non 
c’est lent pour la douleur […] 
l’histoire est triste 
elle pourrait mourir 
l’histoire est triste 
admettre […] 
abominable […] 
triste 
ridicule 
triste 
ridicule 
admettre la vérite

ta historia jest prosta do zrozumienia  
jest prosta nie 
jest podatna na ból […] 
ta historia jest smutna 
może umrzeć 
przyznając […] 
obrzydliwa […] 
smutna 
śmieszna 
smutna  
śmieszna 
przyznając prawdę
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9. Epilogue (Epilog)
Z synopsis: „W finale, czwórka bohaterów żegna się ze sceną”. 

Króciutki epilog to pożegnanie bohaterów ze sobą i z publicz-
nością. Towarzyszy im wyłącznie jeden głos chóralny, klarnet i ko-
cioł. Wszystko dokonuje się na ogólnym wyciszaniu, zmniejszaniu 
wolumenu brzmienia, stosowanych interwałów. Powraca mikroto-
nowość.

Bill i chór powtarza jedno słowo: „czarno” („noir”). Zdublowani 
kochankowie śpiewają: 

Adieu 
au revoir 
je ne te verrai plus 
ah je n’entends plus […] 
Adieu ah doit-on hériter 
de ceux que l’on assassine […] 
ne me regarde pas  
ne me parle pas 
regarde moi et parle moi […] 
c’est c’est  
c’est le dernier der- 
nier bai- 
ser

Żegnaj 
do zobaczenia 
już cię nie zobaczę 
ach już cię nie słyszę […] 
żegnaj ach czy należy dziedziczyć 
po tych których się zabija […] 
nie patrz na mnie 
nie mów do mnie 
patrz na mnie i mów do mnie […] 
to to 
to ostatni ostat- 
ni po- 
całunek

Cała opera kończy się ukłonami i owacjami „brawo”. Ostatnie „sło-
wo” należy jednak do klarnetu (wybrzmiewająca nuta pedałowa „c”).

Jeśli mielibyśmy z  tej polifonicznej opowieści wyabstrahować 
muzyczną semantykę miłości, związaną tu nierozdzielnie z ideą re-
wolucji, należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę na nawiązania 
do zakorzenionej w tradycji konwencji liryki miłosnej. Jej kulmina-
cja następuje dość wcześnie w toku opery, już w części drugiej (Le 
début), w duecie O April Night. Symbiotyczne symbole związane ze 
śpiewem „razem” są tu jednak przełamane (na przykład walc legato, 
kantylenowy, Romeo i Julia nota contra notam, który jest przewrot-
nie ustawiony w równoległych trytonach). Jak wynika z poetyckie-
go tekstu, miłość w tej operze zostaje skojarzona z podjęciem decy-
zji o wyruszeniu we wspólną drogę, o wspólnie przeprowadzanych 
zmianach. Trzeba zauważyć, że to Julia – kobieta – została tutaj uka-
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zana jako strona inicjująca, jako dojrzała do życia i do trudnych de-
cyzji „wojowniczka”, w  kontraście do zalęknionego, niedojrzałego 
Romea. Czyżby twórcy w tej postmodernistycznej wersji mitu chcieli 
ukazać być może symptomatyczną dla dzisiejszych czasów sytuację 
albo odwrócić „tradycyjne” role? 

Poziom dyskursu

Jako że dzieło Dusapina jest badaniem możliwości dyskursu, języ-
ka oraz relacji tekstu i muzyki, obserwujemy tu bardzo szeroki wa-
chlarz środków wyrazu. 

Głosy wokalne prezentują rozmaite możliwości wypowiedzi 
muzycznych – od zmechanizowanej mowy do kantylenowego śpie-
wu, a w miejscach szczególnych posługują się także krzykiem, ry-
kiem czy onomatopeicznymi odgłosami natury. Ważne są tutaj pro-
cesy przechodzenia od mowy do śpiewu i  odwrotnie; to właśnie 
one w dużej mierze konstruują poziom opowieści – opowieści o dys-
kursie. Jakkolwiek kierunek tych zmian między mową a  śpiewem 
w  trajektorii narracyjnej nie jest oczywisty, w  uproszczeniu moż-
na powiedzieć, że bohaterowie dochodzą do możliwości operowego 
śpiewu w częściach siódmej i ósmej, choć śpiew w partiach pierw-
szej pary jest już zapowiedziany w  części drugiej (duet miłosny). 
Symptomatyczna jest nagła roszada w części ósmej między dwoma 
parami – Romeo i  Julia 2, którzy dotąd posługiwali się wyłącznie 
mową lub quasi-mową, zaczynają śpiewać w momencie, gdy pierw-
sza para nagle przechodzi ze śpiewu do mowy. Tutaj również rozpo-
czyna się proces odwrotny – gubienia śpiewu i mowy (bohaterowie 
jąkają się aż do afazji). 

Warstwa tekstu jest na sposób poetycki umuzyczniona. Pow-
tarzalność niektórych słów została wpisana już przez librecistę, 
a  nie stanowi szczególnego opracowania tekstu. Obserwujemy tu 
niezwykłą, sensualną bliskość muzyki i  tekstu, brzmienia i  słowa. 
Poza semantyką tekst pełni tutaj funkcję rytmiczną i  sonorystycz-
ną. Zastosowanie różnych języków – francuskiego, angielskiego, ła-
ciny, indiańskiego – dywersyfikuje dyskurs. Czasami równocześnie 
słyszymy różne języki, każdy z jego szczególną „muzycznością” i ko-
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notacjami. Na przykład łacina została zastosowana konwencjonal-
nie, w nawiązaniu do antyfony kościelnej (w części ósmej), a język 
indiański w nawiązaniu do indiańskich śpiewów (w części szóstej). 

Podstawowy język opery to język francuski; angielski wcho-
dzi po raz pierwszy w  części drugiej, wraz z  cytatem z  angielskiej 
ludowej przyśpiewki Who Killed Cock Robin. Możliwe, że każdo-
razowe zastosowanie języka angielskiego stanowi nawiązanie do 
Szekspira (o  czym może świadczyć zdanie z  synopsis: „Są bardzo 
mali i wciąż mówią językiem Szekspira” – odnosi się do części trze-
ciej). Większość dyskursu miłosnego między bohaterami rozgrywa 
się właśnie w tym języku. Tymczasem Bill – narrator − posługuje się 
niemal wyłącznie językiem francuskim.

Wyeksponowany, „komentujący” kluczowe sytuacje klarnet solo 
urasta tu do rangi abstrakcyjnego aktanta. Jego stała obecność, wy-
kańczanie przez niego fraz i  części, towarzyszenie głosom w  mo-
mentach, gdy cała orkiestra milknie, „komentowanie” zdarzeń, na-
dają mu funkcję integrującą i kontrolującą dyskurs, jakby był drugim 
narratorem. Dusapin pisze w „nocie kompozytora” w partyturze:

 
Klarnecista jest postacią na swoich własnych prawach i może być po-
strzegany jako „Joker”. On obserwuje, słucha opowieści i opowiada tę 
opowieść, jak również towarzyszy jej. Jest „zdrową” postacią, bez psy-
chologicznego bagażu. Słowa nie rzutują na jego muzykalność. Śpiewa, 
ale tylko przez instrument. Nie ma wątpliwości. […] Jego obecność, 
choć dyskretna, ma kluczowe znaczenie. On przyciąga wszystkie źró-
dła energii i przewodzi je43. 

Aktoryczność poszczególnych zjawisk muzycznych w tym dziele jest 
dobrze wyczuwalna. Zdaniem Michelle Biget słyszymy tu „zwielo-
krotnione wastwy […], gdzie przywołują się i  odpowiadają sobie 

43 „The clarinet player is a character in his own right, and could perhaps be seen as 
a »wild card«. He is watching, listening to and telling the tale, and also accom-
panying it. He is a »healthy« character, with no psychological baggage. Words 
do not impinge on his musicality. He sings, but through his instrument only. He 
has no doubt. […] His presence, while descreet, is of crucial importance. He at-
tracts all sources of energy and channels them to other fields, to other musical 
points” (nota kompozytorska z partytury).
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osoby-rytmy, osoby-melodie, osoby-brzmienia, jak również osoby 
śpiewające. Dźwięki rozmawiają z dźwiękami”44. 

Bill – jako narrator czy nawet „metafora Szekspira” – pełni tu 
ciekawą funkcję narracyjną, manipulującą dyskursem. Silny efekt 
jest osiągnięty przez przesuwanie poziomu jego narracji z  homo-
diegetycznej na narrację heterodiegetyczną, z  intradiegetycznej 
na ekstradiegetyczną. Czterokrotnie Bill nagle wychodzi ze świata 
przedstawionego, przerywając dotychczasowy dyskurs, żeby go sko-
mentować. Najlepszym tego przykładem jest jego zawołanie „stop! 
stop! znam koniec tej historii!” w części Avant. Mamy tu zatem do 
czynienia z napięciem między diegetycznym a mimetycznym sposo-
bem opowiadania. 

Takie zmiany – przesunięcia poziomów dyskursu i manipulowa-
nie nim – wpływają na wzmożenie stopnia narracyjności. Podobnie, 
„heterogeniczne zestawianie wielu przywołanych światów”45, które 
z pewnością zachodzi w tej operze, wzmacnia stopień narracyjności 
dzieła muzycznego w ujęciu Very Micznik.

Jakkolwiek istnieje ogromne zróżnicowanie materiału muzycz-
nego, jest on integrowany za pomocą powtórzeń poszczególnych zja-
wisk w odpowiednich miejscach opery. I tak w Prologu pojawia się 
na przykład charakterystyczny topos marsza wojennego (ostinato 
w basie: „c” – „g”, patrz przykład 1), który ma duże znaczenie w dal-
szym przebiegu opery, w  szczególności w  Avant, kiedy pojawi się 
mocno przetworzony, między innymi w głosach wokalnych (patrz 
przykład 5). W nr. 8 słychać echa pieśni indiańskiej, powtarzane są 
hasła rewolucyjne i miłosne z wcześniejszych części, których znacze-
nia poddaje się teraz dekonstrukcji. 

44 „[…] stratifications multipliées dans un appareil où s’interpellent et se répon-
dent des personnages-Rythmes, des personnages-Mélodies, des personnag-
es-Timbres, accessoirement des personnages chantants. Des sons parlent à des 
sons”. M. Biget, « Roméo et Juliette » ou La Révolution en chantant, „Cahiers du 
CIREM” 1989, nr 12–13, s. 95.

45 „ […] the heterogeneous juxtaposition of the many worlds invoked”. V. Micznik, 
Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven and Mahler, 
„Journal of the Royal Music Association” 2001, No. 126, s. 218.
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Nuty „c” i „d” zamiennie wyznaczają centra brzmieniowe dzie-
ła. Na „c” jest oparty wspomniany – występujący niejednokrotnie – 
topos marsza wojennego; cała opera kończy się właśnie na pojedyn-
czej nucie „c” (w klarnecie). Z kolei „d” stanowi wielokrotnie nutę 
pedałową, na unisono „d” kończy się pierwsza i druga część. Numer 
czwarty – Avant – rozpoczyna się od „cis”, które na planie tej części 
funkcjonuje jako dźwięk prowadzący do „d”, pojawiającego się jako 
rozwiązanie pod koniec części. Część piąta – La révolution – rozpo-
czyna się właśnie od pojedynczej nuty „d”, która wydaje się tu przed-
miotem kontemplacji, w duchu Scelsiego.

Poza wspomnianymi wcześniej procesami transformacji dys-
kursywnych, jak i  opisanymi właśnie czynnikami integrującymi, 
mamy tu do czynienia z kontrastowaniem materiału, z nagłymi eks-
plozjami dźwięku, z ciągłymi zmianami wolumenu brzmienia i ro-
dzajów ruchu. Ogromny kontrast tworzy się w centrum opery przez 
bezpośrednie zestawienie części piątej La révolution z szóstą Après. 
Otóż z jednej strony mamy część czysto instrumentalną, dynamicz-
ną, rozwijającą się w sposób organiczny, o złożonym, włączającym 
mikrotony materiale dźwiękowym, a z drugiej – część niemal czysto 
wokalną, pełną stabilności, z diatonicznymi śpiewami indiańskimi 
o melodyce wąskozakresowej. 

Numer Avant jest z kolei najlepszym przykładem kontrastowych 
zmian w toku mikronarracji, wraz z nagłymi zatrzymaniami ruchu, 
przerywającymi dotychczasowy dyskurs. Tutaj być może pojawia się 
też moment narracji egzystencjalnej46: przy nagłym zatrzymaniu ru-
chu po rumorze odgłosów wojennych wchodzą modalizujące woka-
lizy o łagodnych liniach melodycznych w piano, odpowiadające sło-
wom: „[…] to jest wspaniałe […], ten bohater leci do boju ta kobieta 
jest piękna […]”.

Zróżnicowanie języka i materiału muzycznego sytuuje się mię-
dzy takimi antypodami, jak 1) intymna kameralność i pełnia wokal-
no-orkiestrowego brzmienia; 2) materiał dźwiękowy złożony, z mi-

46 Według Tarastiego jeden z trzech rodzajów narracji (obok narracji konwencjo-
nalnej i organicznej). Narracja egzystencjalna według autora pojawia się w lu-
kach w  narracji konwencjonalnej i  organicznej, w  momentach otwierających 
inny (transcendentalny) wymiar i nowe możliwości.
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krotonami, klasterami, licznymi glissandami oraz z  drugiej strony 
uproszczony, diatoniczny, quasi-modalny. Liczne są odniesienia do 
tradycji przez stosowanie cytatów (zarówno w  zakresie tekstu, jak 
i muzyki) i toposów muzycznych, które w kontekście tej opery na-
bierają wieloznaczności. Momentami zestawianie różnych światów 
dźwiękowych przypomina technikę kolażu. 

Nawiązanie do pewnych konwencji, na przykład renesansowych 
madrygałów, śpiewów indiańskich czy liryki miłosnej, zwykle nie 
jest podane wprost – zostaje zazwyczaj przełamane. W  tych frag-
mentach quasi-modalnych pojawia się dużo konsonansów, które by-
wają „zabrudzone” w taki sposób, jakby pewien dźwięk „pasujący” 
został przekornie zastąpiony przez inny, sąsiedni. Tak dzieje się na 
przykład w części drugiej, w której kwartet wokalny śpiewa o słoń-
cu w  konsonansach, a  na końcu pojawia się między głosami nie-
spodziewany dysonans „g” – „gis”, czy w duecie miłosnym O April 
Night, kiedy spodziewane współbrzmienie oktawy na końcu frazy 
jest zabrudzone przez mikrotonowość (przykład 2). Szczególnym 
przypadkiem przekornego potraktowania konwencji jest w  duecie 
miłosnym Romea i Julii walc w trytonie (przykład 3)47. Przykładem 
przewrotności w stosunku do konwencjonalnej retoryki muzycznej 
może być z kolei opadająca melodia na ekstazie orkiestry tutti na sło-
wach „I rise in the east” („Powstaję na wschodzie”) w części Le Soir.

Aspekt postmodernistycznej gry konwencjami jest podkreślony 
przez uwagi wykonawcze wpisane do partytury, wskazujące na dy-
stans do określonych konwencji – na przykład w części szóstej „mu-
sicie mieć dobrą zabawę z tymi Indianami”48 czy czwartej „jak od-
głosy armatnie, ad libitum, bawcie się dobrze”49 (przykład 4). 

Różnorodnym rodzajom śpiewu i mowy odpowiada bogactwo 
artykulacji stosowanej w poszczególnych instrumentach, eksploru-
jących ich szerokie możliwości. Ciekawym zabiegiem jest włączenie 
tupania (realizowanego przez chór) jako „instrumentu” perkusyjne-
go w części czwartej.

47 Takie zabiegi przypominają muzykę Alfreda Sznitkego.
48 „You should have a lot of fun with these Indians”.
49 „Like a military charge, ad libitum, have fun”.
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Wybitnie symetryczna forma, z centralną czysto instrumental-
ną Rewolucją oraz ośmioma częściami ułożonymi w sposób lustrza-
ny, wskazuje na ciekawą konfigurację czasu opowiadanego i  czasu 
opowieści. Ten aspekt prowadzi już do poziomu narracji głębokiej.

 

Poziom narracji głębokiej 

Opera Dusapina stanowi ciekawy przypadek, sytuując się na an-
typodach narracyjności. Próba zignorowania linearności narracji, 
czytelna między innymi przez deklaracje kompozytora, że to nie 
jest opowieść, lecz archetyp, wydaje się jednak nie do końca moż-
liwa do realizacji. Otóż w  toku dzieła niezwykle czytelne staje się 
Alménowskie przewartościowanie (transvaluation) osiągnięte w czę-
ściach siódmej i  ósmej, zanim deziluzja pozbawi nas pewności co 
do uzyskanych wartości. Każda część wnosi coś nowego, a Rewolu-
cja stanowi punkt zwrotny, od którego język muzyczny się uprasz-
cza. Nowo odnaleziona modalność (w zakresie materiału dźwięko-
wego), nowe jakości ekspresywne, jak również cała symbolika tekstu 
i muzyki – wszystko to nawiązuje do idei powrotu do źródeł. „Roz-
śpiewanie” wszystkich głosów i instrumentów, „uwolnienie” muzy-
ki w częściach siódmej i ósmej wskazują na długą drogę przebytą od 
początku narracji tej opery. Zatem pojawia się pytanie: czy końcowa 
dezorientacja i  deziluzja przekreślają osiągniętą zmianę, linearnie 
i  procesualnie traktowane przewartościowanie? Czy wróciliśmy do 
punktu wyjścia, czy nic się nie wydarzyło? Może czas zatoczył krąg? 

Końcówka wytrąca nas z klasycznych ram schematów narracyj-
nych. Można tu dostrzec następujący układ: 

1. Wyjściowy porządek (sytuacja braku, pierwsze cztery części, 
„wszystko jest źle od A do Z”)

2. Zaburzenie wyjściowego porządku (Rewolucja) 
oraz natychmiastowo osiągnięty 
3. Nowy porządek
Kilka ostatnich minut to jednak pewne 
4. Zaburzenie nowego porządku
 − ono nas właśnie dezorientuje. 
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Nie ma jednak możliwości, żeby po wszystkim, co wydarzyło się 
na osi czasu tego dzieła, koniec odbierać w dokładnie taki sam spo-
sób, jak początek. Narracyjność nie została tu zignorowana, proces 
zmian zaszedł za daleko. Odwołajmy się do słów Paula Ricoeura do-
tyczących współczesnych zmian w narracji:

 
Być może, w  rzeczywistości jesteśmy świadkami – a  także sprawca-
mi – jakiegoś rodzaju śmierci […]. Nie sposób zatem wykluczyć, że 
metamorfoza intrygi natrafi gdzieś na granicę, poza którą nie będzie 
już można rozpoznać formalnej zasady konfiguracji czasowej, czynią-
cej z historii opowiadanej historię jednolitą i pełną. A jednak… A jed-
nak. Być może należy wbrew wszystkiemu mieć zaufanie do wymogu 
wewnętrznej zgodności, nadającej dziś strukturę oczekiwaniu czytelni-
ków, a także wierzyć, że nowe formy narracyjne, których nie potrafimy 
jeszcze nazwać, a które właśnie się rodzą, poświadczą, iż funkcja nar-
racyjna może się zmieniać, lecz nie umrzeć. Nie mamy bowiem żadnej 
idei tego, czym byłaby kultura, w której by już nie wiedziano, co zna-
czy opowiadanie50.

Można powiedzieć, że narracyjność jest tutaj nawet bardziej wzmo-
żona niż na przykład w tradycyjnej operze, ze względu na obecność 
narratora sytuującego się raz w  środku, a  raz na zewnątrz świata 
przedstawionego. Występuje tutaj wyraźne napięcie między diegesis 
a  mimesis. Ponadto wspomniana „heterogeniczność przywołanych 
światów” wpływa na wyższy stopień narracyjności.

Już nazwy skrajnych części wskazują na ramy dramatu czy też 
opowieści: Prolog i Epilog. Wymiar czasu został tu uwypuklony przez 
tytuły pozostałych części, symetrycznie rozłożonych jak w odbiciu 
lustrzanym względem centralnej, czysto instrumentalnej Rewolucji: 
Początek i Koniec, Poranek i Wieczór, Przed i Po. Symptomatyczne 
dla pewnego rodzaju gry z czasem jest to, że w warstwie libretta czę-
ści przed Rewolucją skupiają się mocno na przyszłości, natomiast po 
Rewolucji następuje symboliczny powrót do czasów początku. 

50 P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 50.
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Mityczność jako taka została tutaj uwydatniona przez owe syme-
trie i opozycje, metaforę powrotu do źródeł, odnajdywania prostoty 
(choćby w języku muzycznym, na przykład we fragmentach moda-
lizujących), czas rytualny (w części szóstej Po) oraz szereg symboli 
(rycerz zabijający smoka, dom, ziemia obiecana) i  figur („dawno 
dawno temu…”). Jak zauważa Victoria Adamenko, w  muzyce XX 
wieku mityczność jest wyeksponowana przez uwolnienie od pośred-
nictwa dominujących sił utrwalonych już tradycyjnie zasad organi-
zacji, na przykład tonalności51. 

Równocześnie zauważamy w  tym dziele, że racontant (spo-
sób opowiadania) staje się raconté (opowiadanym). Semantyka nie 
jest tu w  pełni skonkretyzowana, okazuje się do pewnego stopnia 
abstrakcyjna, a opowieść w dużej mierze jest snuta przez muzykę. 
Znaczenie odczytujemy dopiero z konglomeratu procesów, kontra-
stów i różnorodności zastosowanych technik. Znamienne, że środ-
kowa część – Rewolucja – została pozbawiona słów. Jak się wydaje, 
muzyka czysto instrumentalna została tu potraktowana jako najsil-
niejsze medium, co stanowi też komentarz do kryzysu relacji tekstu 
i muzyki we współczesnej operze, o którym wspomina Dusapin we 
wstępie do partytury. 

Polifoniczność opowieści oraz zastosowanych technik i języków, 
a także przesunięcia i zmiany w stosunku do klasycznych schematów 
sprawiają, że to dzieło jest szczególnie intrygujące dla badacza nar-
racji. Równocześnie czynią je otwartym na wielorakie interpretacje. 

Ciekawe jest tu powiązanie miłości z  ideą zmiany, rewolucji, 
wyruszenia we wspólną drogę. To koresponduje z  przedstawiony-
mi w  rozdziale Semantyka miłości i  nienawiści koncepcjami miło-
ści jako procesu, ruchu, uwznioślającego uczucia pozwalającego na 
przekraczanie, „poruszającego słońce i gwiazdy” (Dante). Jeśli koń-
cówkę dzieła odczytujemy natomiast jako ukazanie niemożliwości 
miłości, niemożliwości opery i trwale utrzymanych wartości rewo-
lucji, stanowi to gorzki komentarz do współczesnego świata.

51 V. Adamenko, Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to 
Schnittke and Crumb, Pendragon Press, New York 2007, s. XII. 
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Z narracją archetypiczną opera Dusapina ma niewiele wspólne-
go. Czy stanowi dekonstrukcję mitu Romea i Julii? W pewnym sensie 
tak, w innym – wydobywa jego podstawowy ton, jakim jest miłość 
waleczna, podnosząca oręż. W rewolucyjnych odgłosach wojennych 
brzmi przecież dalekie echo walki rodów Capulettich i Montecchich. 

Jednym ze znaków uwspółcześnienia mitu pozostaje to, że oso-
bowości głównych bohaterów są tu jednak rozproszone, zdecentrali-
zowane przez zdublowanie. Inaczej: może być to oznaka szaleństwa, 
o którym mówi nieraz Romeo, oraz na które zapada narrator pod 
koniec. Jak pisze Susanna Kaysen w powieści o zaburzeniu osobo-
wości typu borderline (zekranizowanej pod tytułem Przerwana lek-
cja muzyki): „[…] szaleństwo […] to ty lub ja do kwadratu”52.

Recepcja i rezonans

Prawykonanie opery Roméo & Juliette Dusapina odbyło się 10 lipca 
1989 roku w Montpellier (dyr. Cyril Diederich, Orkiestra Filharmo-
nii Montpellier, Chór Opery Montpellier, głosy: Françoise Kubler, 
Nicholas Isherwood, Donatienne Michel-Dansac, Julien Combey, 
Jean-Marc Bory, klarnet: Armand Angster). Partytura została wyda-
na jeszcze w tym samym roku (Éditions Salabert), a nagranie zreali-
zowano w roku kolejnym (dyr. Luca Pfaff, z Groupe Vocale de Fran-
ce i  Orchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse – Radio-France). 
W nagraniu wziął udział autor tekstu Olivier Cadiot, który podłożył 
głos pod mówioną partię Billa; poza tym wystąpili śpiewacy z pra-
wykonania, z wyjątkiem roli Julii 2 (w nagraniu: Cyrille Gersten-
haber). 

Bliźniaki, którym dzieło zostało dedykowane jeszcze przed na-
rodzeniem, stały się już dorosłymi ludźmi. Tymczasem opera wyda-
je się jeszcze wciąż nieodkryta. Wiadomo, że od prapremiery została 
wystawiona ponownie kilka lat temu w rodzimym kraju kompozyto-
ra, tym razem w Paryżu. Ta produkcja – w Opera Comique w 2005 

52 „Crazy isn’t being broken or swallowing a dark secret. It’s you or me amplified”; 
tłumaczenie pochodzi z polskiej wersji filmu. 
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roku – została wzbogacona w  warstwę elektroniczną realizowaną 
przez IRCAM.

Jeśli chodzi o  dotychczasowe recenzje, można spotkać bardzo 
zróżnicowane oceny, choć z reguły pozytywne. Krytyce najczęściej 
jest poddawane libretto, któremu zarzuca się niezrozumiałość. 

Ian Pace w 1997 roku pisał, że Roméo & Juliette „to jedno z naj-
bardziej znaczących dzieł tego gatunku w ostatnich latach, a mimo 
to Dusapin nawet nie jest wspomniany w przewodniku operowym 
Vikinga”53. Tristram Pugin uważa: „[…] nie ma wątpliwości co do 
muzycznej wartości tej opery, wspaniale ustrukturowanej […], ale 
rozplanowanie tekstu czasami wydaje się pozbawione sensu”54. Julian 
Anderson stwierdza nawet: „[…] mieliśmy wystarczająco dużo li-
brett z tekstami bez znaczenia”55, i zapytuje, co tam robi rewolucja 
francuska, Indianie czy „postać Billa, mówiącego jakieś nonsensy 
przez najbardziej interesujące partie muzyki?”56. Zaobserwowawszy 
to, recenzent „The Musical Times” przyznaje, że „dzieło jest warte 
wysłuchania, nawet jeśli jest przydługawe i bladawe”57. Tymczasem 
Caroline Alexander po spektaklu w Opera Comique pisała, że ope-
ra ta jest „zarazem świetna i wzruszająca, […] pełna talentu i bun-
towniczości”58.

W  ciągu ostatniego ćwierćwiecza, które minęło od powstania 
Roméo & Juliette, Dusapin zyskuje coraz większą sławę poza grani-
cami swego kraju. Omawiane dzieło rozpoczęło u niego etap twór-

53 „Romeo et Juliette is one of the most significant creations for the medium of re-
cent years; yet Dusapin does not even get a mention in the Viking opera guide”. 
I. Pace, op. cit., s. 18.

54 „There is no question of the musical value of the opera, brilliantly structured 
[…], but at times the word-setting tends to that mindless overlay […]”. T. Pu-
gin, op. cit., s. 19.

55 „One has heard quite enough operas whose text is meaningless and lacks any 
connection with the title”. J. Anderson, op. cit., s. 466.

56 „Why is there a character called Bill who talks nonsense through some of the 
most interesting music?”. Ibidem.

57 „The work is well worth hearing, if overlong and tending towards the pallid”. 
Ibidem.

58 „C’est à la fois brillant et touchant, un somptueux devoir de premier de classe, 
surdoué et rebelle”. C. Alexander, http://www.webthea.com/?Romeo-et-Juliette- 
-de-Pascal,1509.
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czości operowej, a dziś kompozytor jest kojarzony przede wszystkim 
właśnie z tym gatunkiem. Może Roméo & Juliette doczeka się wyko-
nania przez jakiś teatr operowy poza Francją, skoro ostatnio mieli-
śmy w Polsce premierę innej jego opery – Medeamaterial – odkrytej 
u nas po dwudziestu jeden latach od powstania. Zaczynamy rozpo-
znawać nazwisko tego kompozytora.



część iv
Kilka aspektów porównawczych.  

Refleksje końcowe

Funkcja narracyjna może się zmieniać, lecz nie umrzeć.
Nie mamy bowiem żadnej idei tego, czym byłaby kultura,

w której by już nie wiedziano, co znaczy opowiadanie.
Paul Ricoeur





Narracje mitu Romea i Julii w muzyce 

W książce została podjęta próba ukazania jednej „narracji opowia-
danej wciąż na nowo z wariacjami”1 o charakterze fenomenu przed-
medialnego, realizowanej w różnych mediach i gatunkach. W me-
dium muzyki mit Romea i  Julii zaistniał intensywnie – powstał 
szereg muzycznych opowieści, osobliwych w indywidualnych idio-
mach kompozytorskich, odrębnych gatunkach i  stylach historycz-
nych, ale zarazem powiązanych narracyjnym raconté lub choćby 
tematem. Jak bardzo odniesienie do jednej i tej samej narracji lite-
rackiej warunkuje kształt tych indywidualnych muzycznych narra-
cji? Do jakiego stopnia medium, indywidualny idiom i czas powsta-
nia mogą tę narrację archetypiczną odmienić?

Mimo wszelkich osobliwości wyraźne są podobieństwa mię-
dzy dziełami muzycznymi inspirowanymi narracją o  kochankach 
z Werony na wszystkich trzech poziomach interpretowanych w książ-
ce – na poziomie opowieści, dyskursu i narracji głębokiej. W ramach 
pierwszego z nich – poziomu opowieści – niektóre rozwiązania sta-
ły się konwencjonalne, to znaczy wykształciły się kanony ujmowa-
nia poszczególnych jednostek narracyjnych, jak pola semantyczne 
miłości i nienawiści, sceny pogrzebowe, śmierć i tak dalej. W dużej 
mierze jest to związane z dość oczywistymi kwestiami zakorzenionej 
kulturowo muzycznej semantyki, a więc można było spodziewać się 
tego jeszcze przed przystąpieniem do interpretacji. Niemniej jednak 
przekonanie się, jak silnie są zakorzenione w kulturze pewne roz-
wiązania konwencjonalne, wciąż zadziwia. Rozpatrywano przecież 
utwory bardzo odmienne gatunkowo i stylistycznie. W odniesieniu 
do poziomu dyskursu zostały rozpoznane między innymi specyficz-
ne dla medium muzyki sposoby organizacji narracji (z czego wnio-
ski zawarto już w pierwszej części), a  także indywidualne sposoby 
opowiadania w poszczególnych dziełach. Prześledzenie i porówna-
nie poziomów narracji głębokiej ujawniło natomiast – a może raczej 

1 S. S. Walker, Myth: Thematic Approaches, hasło w: Routledge Encyclopedia of 
Narrative Theory, eds. D. Herman, M. Jahn, M.-L. Ryan, Routledge, London– 
–New York 2005–2008. 
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potwierdziło – wpisywanie się muzyki w pewne uniwersalne właści-
wości fenomenu narracji. Generujące narrację struktury na tym naj-
bardziej ogólnym poziomie zasadniczo nie były odmienne od struk-
tur przejawiających się w literaturze, teatrze czy filmie. 

Z obserwacji mitu Romea i Julii na przestrzeni historii muzyki 
wyłoniła się pewna refleksja, którą warto przedstawić przed przystą-
pieniem do krótkiej charakterystyki nadmienionych właśnie poszcze-
gólnych aspektów interpretacji komparatystycznej. Otóż nietrudno 
zauważyć symptomatyczne zmiany w przejawach narracji tego mitu 
w muzyce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Rozpoznany w kul-
turze upadek „wielkich narracji” ma przecież wpływ na zmiany do-
konujące się w narracji jako takiej. W przypadku tego konkretnego 
mitu w XX wieku nastąpiło stopniowe przejście linearnie postrzega-
nej narracji z muzyki klasycznej do muzyki popularnej, a w muzy-
ce klasycznej – „wysokiej” – używanie jej jako archetypu będącego 
punktem odniesienia dla konstruowania narracji odmiennych (na 
przykład Boris Blacher, Bernadetta Matuszczak, Pascal Dusapin). 
Ucieczka od dookreślonej semantyki linearnie postrzeganych spój-
nych i  całościowych historii sprzęga się z  nowymi tendencjami 
w strukturyzacji często „uwolnionych” od tonalności utworów mu-
zycznych. Jak wspomniałam, według Victorii Adamenko w muzyce 
XX wieku mityczność jako taka jest wyeksponowana (na poziomie 
strukturalnym) przez uwolnienie od pośrednictwa dominujących sił 
utrwalonych już tradycyjnie zasad organizacji, na przykład tonalno-
ści. Autorka twierdzi, że „pustka powstała po zniknięciu tonalności 
została od razu zapełniona tymi pierwotnymi metodami elementar-
nego strukturowania, które są stosowane w  mitach”2. Przesunięcie 
w ramach poziomów opowieści i dyskursu w operze Dusapina wy-
daje się symptomatyczne – tam racontant (sposób opowiadania) sta-
je się raconté (opowiadanym). Może to być przykład zmian dokonu-
jących się w muzycznej narracji. Warto w tym miejscu przypomnieć 
słowa Paula Ricoeura: 

2 „The void created by the disappearance of tonality was inevitably filled with 
those prime elementary structuring methods first used in myths”. V. Adamenko, 
Neo-Mythologism in Music. From Scriabin and Schoenberg to Schnittke and 
Crumb, Pendragon Press, New York 2007, s. XII.
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Być może, w  rzeczywistości jesteśmy świadkami – a  także sprawca-
mi – jakiegoś rodzaju śmierci […]. Nie sposób zatem wykluczyć, że 
metamorfoza intrygi natrafi gdzieś na granicę, poza którą nie będzie 
już można rozpoznać formalnej zasady konfiguracji czasowej, czynią-
cej z historii opowiadanej historię jednolitą i pełną. A jednak… A jed-
nak. Być może należy wbrew wszystkiemu mieć zaufanie do wymogu 
wewnętrznej zgodności, nadającej dziś strukturę oczekiwaniu czytelni-
ków, a także wierzyć, że nowe formy narracyjne, których nie potrafimy 
jeszcze nazwać, a które właśnie się rodzą, poświadczą, iż funkcja nar-
racyjna może się zmieniać, lecz nie umrzeć. Nie mamy bowiem żadnej 
idei tego, czym byłaby kultura, w której by już nie wiedziano, co zna-
czy opowiadanie3.

Jednak potwierdzenie tak zarysowanej tendencji, określającej drogi 
narracji muzycznej w XX i XXI wieku, wymagałoby dalszych badań.

Wracając do interpretowanych bądź wspomnianych w  książce 
dzieł muzycznych opartych, bezpośrednio lub pośrednio, na drama-
cie Szekspira Romeo i Julia, trzeba zaznaczyć, że ukazują one szero-
kie spektrum możliwości:

1. Od pełnego związania z tekstem literackim do luźnej progra-
mowości (od singspielu Georga Bendy, oper Vincenza Belliniego 
i Charles’a Gounoda do na przykład poematu symfonicznego Piotra 
Czajkowskiego czy suity Dmitrija Kabalewskiego).

2. „Od czystego słowa do czystego dźwięku”4 (od dramatu 
Szekspira, przez wykorzystujące mowę utwory Bendy i  Dusapina, 
dalej opery Gounoda i Belliniego, już uwalniającą się od słów sym-
fonię dramatyczną Hectora Berlioza, aż do poematu symfonicznego 
Czajkowskiego i środkowej części opery Dusapina).

3. Od linearności i klarownego wpisywania się w klasyczny sche-
mat narracyjny do narracyjności zagadkowej, próbującej zignoro-
wać linearność (od baletu Sergiusza Prokofiewa i opery Gounoda do 
opery Dusapina, ale również Blachera i Matuszczak).

3 P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 50.

4 Por. M. Tomaszewski, Szekspirowski wątek o  kochankach z  Werony w  inter-
pretacjach romantycznych, w: idem, Muzyka w  dialogu ze słowem, Akademia 
Muzyczna, Kraków 2003, s. 100.
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4. Od dyskretności struktury (numeryczności) do niedyskretno-
ści (ciągłości) (od musicalu Leonarda Bernsteina, baletu Prokofiewa 
i  opery Belliniego, przez między innymi singspiel Bendy z  rozbu-
dowanymi scenami, do symfonii dramatycznej Berlioza, a wreszcie 
poematu symfonicznego Czajkowskiego).

5. Od przekazu ujętego prawdziwie – wprost – do takiego, w któ-
rym prawda przekazu zostaje podana w wątpliwość (od dzieł Bendy, 
Belliniego i  Gounoda – przez między innymi utwory Prokofiewa 
i Bernsteina, do opery Dusapina).

6. Od zabarwienia sentymentalno-melodramatycznego do iro-
nicznej relatywizacji (od utworów Bendy, Belliniego i  Gounoda, 
przez tragiczno-romantyczną interpretację Czajkowskiego, wpro-
wadzające z  powrotem szekspirowski komizm utwory Prokofiewa 
i Bernsteina, aż do opery Dusapina).

Mimo całej palety różnic między tymi dziełami oparcie ich na 
jednej narracji pozamuzycznej o określonych cechach (mitu Romea 
i Julii) warunkowało szereg właściwości wspólnych.

 

Poziom opowieści

Najbliżej Szekspirowskiej fabuły, jako chronologicznego toku zda-
rzeń, spośród interpretowanych utworów pozostają: film Franca Ze-
firellego z muzyką Nino Roty, balet Prokofiewa oraz opera Gounoda 
(jednak akcenty są tu rozłożone odmiennie). Dość blisko sytuuje się 
też musical Bernsteina, choć wiele scen pominięto, a fabułę przenie-
siono w realia Manhattanu lat 50. XX wieku. Dalej sytuują się: sym-
fonia dramatyczna Berlioza (wybór scen, niektóre ukazane dwukrot-
nie, przez muzykę z tekstem i muzykę instrumentalną) oraz poemat 
symfoniczny Czajkowskiego (struktura zdekomponowana, idee wy-
abstrahowane). W singspielu Bendy i w operze Belliniego akcja roz-
poczyna się już „za połową” fabuły narracji archetypicznej, czyli już 
po kluczowym pojedynku. Ponadto akcja w tych dwóch wczesnych 
interpretacjach jest dostosowana do zasady trzech jedności – zgod-
nie z ówczesnymi tendencjami – i zamyka się w dobie. Najbardziej 
oddalona od fabuły Szekspira okazuje się struktura opery Dusapina.
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Schemat 12. Bliskość chronologii wydarzeń fabuły wybranych dzieł muzycznych 
inspirowanych mitem Romea i Julii względem dramatu Szekspira

Na poziomie opowieści w analizie muzycznej identyfikujemy rów-
nież jednostki narracyjne – między innymi określamy toposy mu-
zyczne. Chodzi o  rozpoznanie, co jest w  danym fragmencie opo-
wiadane przez muzykę, która przecież „nie posiada słownictwa”5. 
W przypadku dzieł muzycznych nawiązujących do narracji literac-
kiej o kochankach z Werony najczęściej pojawiającymi się jednost-
kami narracyjnymi wyrażanymi przez muzykę są: miłość, nienawiść 
(bardziej szczegółowo: walka) i śmierć. 

W muzycznej semantyce miłości i nienawiści znajdujemy odzwier-
ciedlenie semantyki ogólnej tych dwóch fenomenów6.Uwarunkowania 
związane z semantyką miłości i nienawiści są nie tylko kulturowe, 
związane z zakorzenieniem w tradycji, ale także biologiczno-kogni-
tywne. Stąd w muzyce ta semantyka przejawia się przede wszystkim 
przez aspekt kinestetyczny – miłość jako łączenie (artykulacja lega-

5 „[…] what music lacks is a vocabulary”. Ch. Rosen, Art Has Its Reasons, cyt. za: 
V. Micznik, Music and Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven 
and Mahler, „Journal of the Royal Music Association” 2001, No. 126, s. 211. 

6 W rozdziale Semantyka miłości i nienawiści zostały zawarte wnioski wynikające 
między innymi z analiz dziewięciu dzieł muzycznych przedstawionych w części 
trzeciej. 
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to, harmonika konsonansowa, równoległe interwały lub unisono, fra-
zy długie, płynne, o organicznym rozwoju), a nienawiść jako oddziela-
nie (artykulacja pesante lub staccato, dysonanse, rozbieżność środków 
wykonawczych, frazy krótkie, posegmentowane). 

W  ramach semantyki miłości w  utworach interpretowanych 
w  pracy można odnaleźć oscylację między dwiema modalnościa-
mi – być (surmodalizacja mieć, koniunkcja S O) i czynić (surmo-
dalizacja pragnąć, dysjunkcja S O). Niezależnie od stylów i  idio-
mów kompozytorskich, połączenie kochanków jest ukazywane 
przez modalność być – stabilność (tempa, dynamiki, rytmu), regu-
larność fraz, stworzenie ogólnego nastroju intymności (przez kame-
ralizację obsady, wycofanie dynamiczne i wykorzystanie „miękkich”, 
przytłumionych barw instrumentalnych). W  tej modalności poja-
wiają się też symbole symbiotyczne. W  utworach wokalno-instru-
mentalnych unisono kochanków lub śpiew w równoległych tercjach 
czy sekstach pojawia się w tych momentach, gdy mowa o połącze-
niu kochanków na zawsze w innym świecie: u Belliniego, Gounoda, 
Bernsteina. Przewrotną wersję owego symbolu symbiotycznego od-
najdujemy w walcu z opery Dusapina, w którym kochankowie śpie-
wają w  równoległych trytonach. Problematyka wspólnego śpiewu 
w duecie to zresztą jeden z podstawowych tematów tej postmoder-
nistycznej opery. Druga modalność miłości, czynić – wyrażana mu-
zycznie przez wykorzystanie pełni środków w ramach danego stylu, 
nieregularność fraz, melos ascendens o dużym ambitusie, dynamikę ff, 
accelerando – przedstawia tęsknotę miłosną, dążność do połączenia 
i spełnienia, pragnienie i erotykę. 

Semantyka nienawiści w  dziełach muzycznych nawiązujących 
do mitu Romea i Julii przejawia się przez wspomniany już aspekt ki-
nestetyczny („oderwanie”), a także osiągnięcie specyficznej katego-
rii „ciężkości” (przez masywną instrumentację, wyeksponowanie in-
strumentów dętych blaszanych oraz perkusji, artykulację pesante). 
Ponadto niejednokrotnie pojawiają się w  tych utworach ikoniczne 
znaki walki. Szczęk oręża w postaci głośnych, krótkich, akcentowa-
nych dźwięków (głównie w  instrumentach perkusyjnych bądź dę-
tych blaszanych) występuje u Gounoda, Czajkowskiego, Prokofiewa 
i  Dusapina. Do tego w  operze Dusapina dochodzą odgłosy armat 
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i  eksplodujących bomb. Jednocześnie w  niektórych interpretowa-
nych utworach (Czajkowskiego, Berlioza i  Bernsteina) fuga bywa 
stosowana jako ilustracja idei walki (wielogłosowość jako ukazanie 
różnych stron konfliktu, rozmijanie się).

Idea śmierci w  różnych muzycznych narracjach na temat ko-
chanków z  Werony bywa przedstawiana podobnie. W  niektórych 
muzycznych interpretacjach mitu (u  Bendy, Belliniego, Gounoda, 
Prokofiewa) pojawia się rozbudowana scena pogrzebu Julii, nie-
mająca odpowiednika u  Szekspira (pokłosie adaptacji Davida 
Garricka) – charakterystyczne jest tu stosowanie toposów chiaroscu-
ro, ombra, alla breve. Zarówno u Bendy, jak i Gounoda (podobnie 
jak w Orfeuszu Christopha Willibalda Glucka) sceny te zostały wyra-
żone w tonacji c-moll7. W większości omawianych utworów w toku 
narracji pojawiają się krótkie, obsesyjne, najczęściej wąskozakre-
sowe, „zacięte” motywy, które mogą być odczytywane jako semy 
śmierci. „Ostatnie drżenia” kochanków w  grobowcu bądź umiera-
jącego Merkucja zazwyczaj zostały umuzycznione defragmentacją 
fraz i  motywów, gestami westchnieniowymi, nierzadko w  toposie 
pianto. Nieszekspirowska wersja8 z przedśmiertną rozmową Romea 
i Julii w grobowcu (Julia budzi się, gdy Romeo wciąż żyje) zrobiła ka-
rierę w wielu muzycznych interpretacjach. Umożliwiła zastosowanie 
finałowego duetu operowego u Belliniego i Gounoda, a u Berlioza – 
przez muzykę instrumentalną – ukazanie „idei dialogu”. Taki dialog 
w grobowcu odbywa się także u Bendy, który – zgodnie z tenden-
cją epoki – ratuje bohaterów z opresji śmierci, całkowicie zmieniając 
zakończenie. Również Prokofiew nieomal uległ „pokusie” radosne-
go finału. U Bernsteina wyjątkowo tylko jedno z kochanków pozo-
staje przy życiu. 

7 Według katalogu Ferdinanda Handa (1837) tonacja c-moll oznacza między in-
nymi smutek, żałobę, lamentację; według katalogu Paula Ertela (1896) to to-
nacja marsza żałobnego. Por. R. D. Golianek, Muzyka programowa XIX wieku. 
Idea i interpretacja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998, s. 128.

8 Taka wersja została spopularyzowana przez Garricka. Nie wiadomo, w  jakim 
stopniu na takie zakończenie miały wpływ wcześniejsze epickie zapisy mitu –  
da Porto i  Bandella. Już tam bowiem pojawia się przedśmiertna rozmowa 
kochanków.
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Jedynie Berlioz wyciągnął adekwatne „muzyczne konsekwencje” 
z potencjału eteryczno-komicznego opowiadania Merkucja o wróż-
ce Mab, ukazującego szczególną metafizykę odrealnionych świa-
tów Szekspira. Kompozytor na początku lat 30. XIX wieku wyrażał 
swoje ogromne zdumienie, że jeszcze nikt do tej pory nie napisał 
scherza natchnionego tym wątkiem. Okazuje się, że nawet później 
w dziejach mitu Romea i  Julii w muzyce był on rzadko podejmo-
wany. Spośród najbardziej znanych interpretacji muzycznych tylko 
w operze Gounoda pojawia się ten epizod (ponadto w muzyce fil-
mowej Abla Korzeniowskiego do filmu Carlo Carlei z 2013 roku).

Jeśli chodzi o tytułowych bohaterów dramatu Szekspira, w więk-
szości dzieł muzycznych podejmujących ten temat podstawowym 
podmiotem jest Julia, a  nie Romeo. Już u  Szekspira, jak zauważa 
Jarosław Komorowski, „daleko głębsza niż u  Romea jest przemia-
na zachodząca w psychice Julii”9. Ta przemiana została przez kom-
pozytorów dość dobrze uchwycona. Romeo i Julia zyskują odmien-
ną charakterystykę muzyczną. Znamienne, że w recepcji wszystkich 
interpretowanych w książce utworów z muzyką instrumentalną bez 
tekstu (Czajkowskiego, Berlioza, Prokofiewa) identyfikuje się tematy 
Julii i Romea jako to, co „żeńskie” i „męskie” w muzyce.

Poziom dyskursu

Prześledzenie dziewięciu różniących się gatunkowo i  stylistycznie 
utworów z perspektywy narrotologicznej w odniesieniu do poziomu 
dyskursu nasuwa pewne ogólne refleksje dotyczące sposobu opo-
wiadania przez muzykę. W muzyce są szczególnie uwydatnione re-
lacje nazwane przez Tzvetana Todorova „przestrzennymi”: powtó-
rzenia, antytezy, gradacje. Idea repryzowości czy dramaturgia cyklu 
sonatowego w  omawianych utworach nierzadko jest zintegrowana 
z  pozamuzycznym programem czy dramaturgią libretta (szczegól-
nie u Gounoda, Berlioza, Czajkowskiego). Dialektyka tematów for-
my sonatowej zrymowała się u Czajkowskiego z dialektyką podsta-

9 J. Komorowski, „Romeo i Julia” Williama Shakespeare’a, Wydawnictwo Szkolne 
i Pedagogiczne, Warszawa 1990, s. 45.
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wowych pól semantycznych mitu Romea i Julii. Paradygmatyczność 
narracji uwydatnia się przez integrowanie materiału za pomocą po-
wtarzanych lejtmotywów czy tematów przewodnich, a  syntagma-
tyczność struktur dofinalnych jest podkreślana przez sukcesyw-
ne kumulowanie tematów i motywów w toku narracji. Tym samym 
w większości tych muzycznych narracji odzwierciedlono dramatur-
giczne stretto10, u Szekspira związane z zacieśnianiem węzłów niepo-
rozumień, prowadzących do finałowej katastrofy. Nakładanie róż-
nych tematów i innych muzycznych zjawisk w fakturze polifonicznej 
to domena muzyki, która może symultanicznie przedstawiać więcej 
niż jeden fenomen. Przekształcenia tych tematów w toku utworów 
w sposób bezpośredni realizują jedną z dwóch zasad narracji według 
Todorova – transformację. 

Przeprowadzone przez pryzmat narracyjności analizy utwo-
rów potwierdziły, że w muzyce mamy do czynienia zarówno z nar-
racyjnym mimesis, jak i diegesis – z predylekcją dla tego pierwszego 
modusu. Zderzenie dwóch kontrastujących tematów, przedstawie-
nie idei walki za pomocą fugi oraz ikonicznych odgłosów uderzenia 
szpady, muzyczne ilustrowanie kroków Romea do Julii, wraz z za-
trzymaniami i wahaniami, czy wreszcie drobiazgowe przedstawienie 
morfologii uczuć (zgodnie z koncepcją Susan Langer) – wszystko to 
w sposób bezpośredni sytuuje odbiorcę „w środku akcji”, jak w dra-
macie. Z drugiej strony w omawianych dziełach muzycznych są mo-
menty narracji diegetycznej, kiedy słyszymy przez muzykę narra-
cyjny „głos” opowiadający. Ta diegetyczność jest najczęściej obecna 
w narracyjnych „ramach” początku i końca, w których archaizują-
ce tematy funkcjonują jak otwarcie i zamknięcie mitycznego świa-
ta (na przykład u Czajkowskiego czy w muzyce filmowej Roty) oraz 
w instrumentalnych recytatywach, które przerywają muzyczną ak-
cję, aby ją „skomentować” (na przykład u Berlioza, avec le caractère 
du récitatif). Spośród interpretowanych dzieł właściwości diegetycz-
ne muzyki najsilniej przejawiły się w muzyce filmowej (o archaicz-

10 W muzyce termin stretto odnosi się do zagęszczania i nawarstwiania tematów 
w fudze: zanim skończy się pokazanie tematu fugi w jednym głosie, już wchodzi 
temat w głosie kolejnym, i tak dalej – to przyspieszenie muzycznej akcji zazwy-
czaj odbywa się w kulminacji w środku lub pod koniec utworu.
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nym kolorycie i bezpośrednim oddziaływaniu emocjonalnym, pod-
noszącym stopień współuczestnictwa widza), w  operze Dusapina 
(klarnet jako „narrator”, ponadto narracyjny głos Billa), w poema-
cie symfonicznym Czajkowskiego11 (głównie narracyjne „mitycz-
ne” ramy) i w symfonii dramatycznej Berlioza (instrumentalne recy-
tatywy). W końcówce baletu Prokofiewa pięciokrotne powtórzenie 
przekształconego tematu Julii wprowadza iluzję dystansu czasowe-
go, zgodnie z koncepcją Tarastiego.

W  muzyce narracyjność mimetyczna i  diegetyczna często 
współistnieją w jednej kompozycji. Zresztą wszystkie zmiany sposo-
bów narracji muzycznej w toku dzieła – z mimetycznej na diegetycz-
ną, z intradiegetycznej na ekstradiegetyczną (jak u Belliniego, Roty 
i Dusapina), z wokalno-instrumentalnej z tekstem na instrumental-
ną pozbawioną słów, urozmaicają muzyczny dyskurs i prowadzą do 
uzyskania interesującej „mozaiki narracyjnych perspektyw”12, o ja-
kiej pisze Vera Micznik w odniesieniu do symfonii Berlioza. 

Co symptomatyczne, zarówno w pierwszym znanym umuzycz-
nieniu mitu Romea i Julii (singspiel Bendy), jak i w ostatniej znanej 
jak dotąd interpretacji mitu w muzyce „wysokiej” (opera Dusapina), 
problem relacji muzyki i  tekstu okazał się istotny, będąc przy tym 
przedmiotem kompozytorskiej refleksji. Ta problematyka jest pod-
kreślona przez to, że oba utwory wprowadzają śpiew oraz mowę.

Dialogi miłosne Szekspira we wszystkich omawianych dziełach 
zyskują ekspresyjne wzmocnienie, w naturalny sposób podatne na 
umuzycznienie – bądź w postaci śpiewanego duetu, bądź uwolnione 
już od słów – w postaci muzyki instrumentalnej. Nic dziwnego, że 
muzyka stanowi dla tych dialogów właściwe medium, skoro odnaj-
dujemy w nich następujące słowa:

11 Może nie bez powodu Kent Stowell (dyrektor artystyczny Pacific Northwest 
Ballet) nazwał Czajkowskiego „master story teller” (dosł. „mistrzowski opo-
wiadacz historii”) i zdecydował się na wykorzystanie jego Romea i Julii w swo-
im przedstawieniu baletowym, podczas gdy muzyka programowa wydała mu 
się „zbyt programowa i zbyt barokowa dla intymnej wizji”. Por. N. Reynolds, 
Romeo Revisited, „Dance Chronicle” 1995, Vol. 18, No. 2, s. 261. 

12 V. Micznik, Of Ways of Telling, Intertextuality, and Historical Evidence in Berlioz’s 
“Romeo et Juliette”, „19th-Century Music” 2000, Vol. 24, No. 1, s. 27.
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How silver-sweet, sound lovers’ tongues by night, 
Like softest music to attending ears13

Kiedy ktoś kocha, jego głos przez noc 
Płynie jak srebrna i słodka melodia 
[dosł. „najdelikatniejsza muzyka” – M. P.]14

Let rich music’s tongue 
Unfold the imagin’d happiness15

Muzyka jedynie 
Wysłowi cały ogrom tego szczęścia 
[dosł. „słodki język muzyki” – M. P.]16

Jak wspomniałam, we wstępie do partytury Berlioz pisał o powodach, 
dla których „duety miłości i  rozpaczy są powierzone orkiestrze” – 
chodziło o  „pełną swobodę”, jakiej nie daje trzymanie się „ściśle 
określonego znaczenia słów śpiewanych”. Muzykę instrumentalną 
nazwał „językiem bogatszym, bardziej urozmaiconym, mniej krępu-
jącym i, dzięki swej wieloznaczności, nieporównanie silniej działają-
cym w podobnych przypadkach”17. Podobnie Dusapin w środkowej 
części swojej opery rezygnuje ze słowa. Czysto instrumentalną – 
uwolnioną od słów – muzyczną interpretację mitu dają Czajkowski, 
Prokofiew i Kabalewski (interpretacje orkiestrowe), a także Beetho-
ven (nawiązanie – interpretacja na kwartet smyczkowy).

 

Poziom narracji głębokiej

Narracyjny schemat określony przez klasycznych narratologów 
(Greimas, Todorov), w który wpisuje się narracja archetypiczna mitu 
Romea i  Julii, przejawia się również w większości muzycznych in-
terpretacji tego mitu. „Problematyczne” względem owego schematu 
wydają się singspiel Bendy z niespójnym zakończeniem oraz opera 
Dusapina, pod koniec schemat odmieniająca. U Bendy i Belliniego 
ów schemat jest realizowany od połowy cyklu – taką możliwość za-
kładał Todorov, dopowiadając równocześnie, iż odbiorca narracji 
wyczuwa, że jest to połowa, a nie całość18. Potwierdzałoby się zatem, 

13 Słowa Romea, scena balkonowa.
14 Tłum. S. Barańczak.
15 Słowa Romea, scena ślubu.
16 Tłum. S. Barańczak.
17 Cyt. za: A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu, PWM, Kraków 2008, s. 150. 
18 Por. T. Todorov, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cambridge– 

–New York 1990, s. 29.
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że narracja jako droga od wyjściowego porządku do porządku koń-
cowego, przez zaburzenie i  właściwą intrygę, może być realizowa-
na również w medium muzyki. Dotyczy to nie tylko utworów, któ-
re przejmują linearny porządek zdarzeń z dramatu Szekspira, i nie 
tylko utworów z  tekstem. Jak wykazuje Márta Grabócz w bardziej 
abstrakcyjnych, pozbawionych tekstu i programu dziełach (na przy-
kład utrzymanych w formie sonatowej), taka droga może być kon-
stytuowana przez jakości muzyczne. Można to było zaobserwować 
na przykładzie poematu symfonicznego Czajkowskiego. Nota bene 
gra porządku i jego transgresji w narracji, przejęta z Semiotyki mitu 
Jamesa Jakóba Liszki, jest istotna w narratologicznym ujęciu muzy-
ki Byrona Alména. 

Jeszcze bardziej wyraziste jest przejawiające się w toku tych nar-
racji muzycznych Alménowskie przewartościowanie (transvalu-
ation), ukazujące narrację jako „proces kreacji wartości”19 w ujęciu 
Greimasa. (Wydaje się, że dotyczy to mimo wszystko nawet opery 
Dusapina). Na końcu narracji uzyskujemy jakości nowe, odmien-
ne od początkowych, semantycznie w  interpretacjach muzycznych 
mitu Romea i  Julii związane zwykle z  apoteozą miłości, transcen-
dującej śmierć. Wiele z tych dzieł kończy się zmianą trybu z moll na 
dur (utwory Berlioza i Czajkowskiego kończą się w H-dur osiągnię-
tym przez zmianę trybu z h-moll).

Jakości początkowe i  końcowe narracji Szekspira łączy rela-
cja przeciwieństwa lub sprzeczności. Okazuje się, że ta zasada jest 
również realizowana w muzycznych konkretyzacjach mitu – w roz-
maitych wersjach z  różną intensywnością i  w  odmiennych kształ-
tach. Trzeba podkreślić, że nie mówimy tu wyłącznie o przemianie 
nienawiści w miłość20 oraz wojny w pokój (za narracją archetypicz-
ną), ale również o bardziej abstrakcyjnych jakościach, przejawiają-
cych się czasem w zmianie muzycznego dyskursu (jak na przykład 
u Gounoda czy Belliniego). 

19 Cyt. za: P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 99.
20 Choć taką przemianę uwydatnili nawet w tytule autorzy pop musicalu z 2001 

roku z muzyką Presgurvica: Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour (Romeo 
i Julia, od nienawiści do miłości).
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Ponadto w większości interpretowanych utworów muzycznych 
jest realizowane mythos z  narracji archetypicznej, jako wpisujące 
się w piramidę Freytaga, w której od środkowego metabole następu-
je „spadek” akcji ku katastrofie. Język muzyczny od tego metabole się 
zmienia, są obecne semy śmierci (na przykład obsesyjne motywy osti-
natowe), pojawia się także dramaturgiczne stretto związane nierzadko 
ze strettem czysto muzycznym (kumulowanie, nawarstwianie).

Inaczej ma się rzecz z przejęciem z narracji archetypicznej opo-
zycji podstawowych pól semantycznych miłości i  nienawiści oraz 
opozycji izotopii romantycznej – związanej z  tragizmem – i  anty-
romantycznej – związanej z  komizmem. W  muzycznych interpre-
tacjach te opozycje zazwyczaj nie są wyraziste, dominuje w nich se-
mantyka miłości oraz romantyzm-tragizm. Jednak niektóre dzieła 
przejmują podobne proporcje tych jakości, transponując je do sty-
lów i idiomów osobliwych, jak u Prokofiewa i Bernsteina. To właś-
nie te dwie XX-wieczne interpretacje na poziomie struktury głębo-
kiej narracji wydają się najbliższe dramatowi Szekspira.

*

Jak widać w przedstawionych wyżej aspektach interpretacji kompa-
ratystycznej, narracyjność przejawia się we wszystkich omawianych 
utworach, niezależnie od stylu, idiomu i gatunku. Gatunek na pew-
ne aspekty nie ma wpływu (na przykład na strukturę narracji głębo-
kiej), jednak do pewnego stopnia warunkuje kształt narracyjności 
na poziomie opowieści (jak ukazanie chronologii zdarzeń lub wyab-
strahowanych, zdekomponowanych idei) i dyskursu (jak opracowa-
nie z tekstem lub bez tekstu).

Zgodnie z  koncepcją stopni narracyjności Geralda Prince’a, 
przeniesioną na teren muzyki przez Micznik, narracyjność przeja-
wia się w interpretowanych utworach muzycznych w różnym stop-
niu21. Na ów stopień wpływ ma między innymi dyskrepancja między 

21 Debata na temat narracyjności w muzyce do pewnego stopnia może przypomi-
nać tę dotyczącą relacji muzyki i języka. Jak twierdzi Michał Bristiger: „W mu-
zyce mamy całe »widmo« form, od mowy zwykłej aż do zjawisk muzycznych 
o konstrukcji już całkiem mowy nieprzypominającej, a »charakter językowy« 



460 CZĘŚĆ IV.  KILKA ASPEKTÓW PORÓWNAWCZYCH.  REFLEKSJE KOŃC OWE 

czasem opowieści a czasem opowiadanym. Gérard Genette zwrócił 
uwagę na to, że narracja jest przedstawieniem pewnej struktury cza-
sowej w ramach innej struktury czasowej. Jak wynikało z przedsta-
wionych w książce interpretacji, niektóre utwory wprowadzają iluzję 
dystansu czasowego. Czas opowieści „niesionej” przez muzykę za-
trzymuje się na niektórych narracyjnych predykatach (na przykład 
„niekończące się” duety miłosne), w innych przyspiesza odwrotnie 
proporcjonalnie do czasu muzyki22.

W omawianych dziełach mamy do czynienia z  intermedialno-
ścią i  transmedialnością23. Intermedialność z  jednej strony przeja-
wia się przez połączenie elementów różnych mediów (na przykład 
muzyczność, literackość, teatralność) w  ramach jednego utworu, 
a z drugiej – poprzez transponowanie elementów dzieła literackie-
go do muzycznego. Ten drugi sposób jest szczególnym przypadkiem 
intermedialności, stanowiącym „intermedialną transpozycję”, która 
może dotyczyć różnych aspektów dzieła: treści, struktury czy pew-
nych „formalnych zabiegów”24. Jak można zaobserwować, w ramach 
owych „formalnych zabiegów” z literatury do muzyki są przenoszo-
ne pewne sposoby opowiadania, jak chociażby opowiadanie diege-
tyczne bądź mimetyczne, naśladowanie intonacji mowy i tak dalej. 

muzyki jest dozowany w jej polu zjawiskowym według stopnia natężenia »ję-
zykowości«, nie zaś według zasady »wszystko albo nic«”. M. Bristiger, Muzyko-
logia a lingwistyka. (Zagadnienia z pogranicza dyscypliny), w: Muzyka w kon-
tekście kultury. Spotkania muzyczne w Baranowie 1976, red. L. Polony, PWM, 
Kraków 1978, s. 16.

22 Leszek Polony pisze o zagadnieniach „przywoływanego” w utworach muzycz-
nych czasu w książce Czas opowieści muzycznej. Uważa, że muzyka może odsy-
łać do czasu poza sobą samą. Pisze w odniesieniu do muzyki: „Można mówić 
z pewnością o czasie wyobrażonym i  przedstawionym.  Jest to czas zarazem 
przeżywany i obserwowany z dystansu, z lotu ptaka. Czas mityczny, wywoła-
ny z przeszłości, lub czas transhistoryczny, oderwany od fizycznych wydarzeń 
świata. Muzyka oddaje jego barwy i   esencję”.  L. Polony, Czas opowieści mu-
zycznej, Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 42.

23 Por. I. O. Rajewsky, Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary 
Perspective on Intermediality, “Intermédialités” 6, s. 43–64; oraz W. Wolf, In-
termediality, w: Routledge Encyclopedia of Narrative Theory, eds. D. Herman,  
M. Jahn, M.-L. Ryan, Routledge, London–New York 2005–2008, s. 252–256. 

24 Formal devices; W. Wolf, Intermediality, op.cit.
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W  tym względzie muzyka może imitować literaturę. Jednak wie-
le aspektów narracyjności w muzyce manifestuje się ze względu na 
transmedialność fenomenu narracji, a nie w wyniku przeniesienia 
do niej cech literackości. Transmedialność dotyczy wszystkich tych 
aspektów, które nie są specyficzne dla jednego medium, lecz stano-
wią elementy wspólne dla różnych mediów. Okazuje się, że najwięcej 
właściwości transmedialnych można odnaleźć na poziomie narra-
cji głębokiej, gdzie konkretyzują się pewne archetypy i paradygma-
ty narracyjne, procesy i abstrakcyjne makrostruktury leżące u pod-
łoża dzieła. 

Perspektywa narratologiczna  
w interpretacji muzyki

Spojrzenie na temat Romea i Julii w muzyce z perspektywy narra-
tologicznej miało na celu między innymi sprawdzenie, czy ta per-
spektywa okazuje się przydatna w interpretacji muzyki. Mimo funk-
cjonowania wymienionych w  książce ujęć narratologicznych taka 
optyka w muzykologii jest wciąż nowa i eksperymentalna. Ze wzglę-
du na postawiony temat przedstawione w trzeciej części książki in-
terpretacje dzieł muzycznych ograniczały się do utworów z tekstem 
bądź programem pozamuzycznym, wprowadzających zarazem pro-
blematykę „hybrydowości” mediów (film, opera). Tymczasem mu-
zyczna narratologia (co zostało podjęte w części pierwszej) zajmuje 
się w dużej mierze muzyką instrumentalną bez tekstu czy progra-
mu, wzbudzając z  tego powodu wiele kontrowersji. Mimo ograni-
czenia materiału analitycznego do utworów związanych z pozamu-
zycznym programem analizy nie były skoncentrowane wyłącznie 
na wydobyciu narracji tego literackiego programu (czyli opowie-
ści o kochankach z Werony), ale także na dostrzeżeniu aspektów 
narracyjności – w  bardziej abstrakcyjnym ujęciu – w  strukturach 
i formach muzycznych. Zostały zastosowane różne metody narrato-
logiczne w celu sprawdzenia ich przydatności i adekwatności. Osta-
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tecznie niektóre z nich pominięto w końcowej wersji części trzeciej, 
ale ów „eksperyment” pozwala na wyciągnięcie pewnych wniosków. 

 Czy perspektywa narratologiczna rzuca jakieś nowe światło 
na interpretowane dzieło muzyczne? Wydaje się, że można udzie-
lić odpowiedzi pozytywnej, z całym szeregiem zastrzeżeń. Taka per-
spektywa w  paradoksalny sposób zwraca uwagę równocześnie na 
uniwersalność i specyficzność odmiennych fenomenów – dzieł róż-
nych gatunków i mediów. Właściwości wspólne dla różnych narra-
cji potwierdzałyby podstawową tezę powtarzaną przez narratologów 
(od czasu zwrotu narratywistycznego), że narracja to prymarny akt 
umysłu, sposób ludzkiego myślenia, przenoszony z życia do sztuki 
i wszystkich innych ludzkich artefaktów. Transdyscyplinarność nar-
ratologii pozwala spojrzeć na utwory muzyczne w szerszym kontek-
ście. Jednakowoż granica między poszerzeniem kontekstu interpre-
tacji a jego zawężeniem jest w tym przypadku bardzo cienka. Łatwo 
popaść w  pułapkę nieostrożnego wpisywania utworów w  pewne 
„schematy”. Warto przypomnieć, że według Rolanda Barthes’a nar-
ratolodzy klasyczni byli pochłonięci głównie „upychaniem krajo-
brazów w ziarnach bobu”, czyli „oglądaniem wszystkich opowiadań 
świata w jednej i tej samej strukturze”25. Ileż ostrożności i wrażliwo-
ści trzeba, żeby dostrzec właściwości uniwersalne i pozostawić kra-
jobrazy na swoim miejscu? Może należy odpowiednio wyważyć od-
mienne akcenty narratologii klasycznej i  postklasycznej – zwrócić 
uwagę na indywidualne właściwości poszczególnych narracji, a nie 
tylko na właściwości uniwersalne, na procesy, a nie statyczne struk-
tury. Bo narracja to przede wszystkim proces. 

Ponadto pojęcia semiotyczne i  narratologiczne nierzadko za-
ciemniają sprawę, zamiast ją rozjaśniać – trudno oprzeć się wraże-
niu, że czasem grożą wytworzeniem „nowomowy”. W obliczu wciąż 
dynamicznie rozwijającej się i stosunkowo świeżej narratologii nie-

25 R. Barthes, cyt. za: A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycz-
nym w humanistyce, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy lite-
ratury, red. W. Bolecki, R. Nycz, IBL, Warszawa 2004.
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trudno zauważyć olbrzymią niekoherencję pojęć, definicji i stosowa-
nych narzędzi26. 

Niezależnie od oceny ścisłości i  efektywności podejmowanej 
dyskusji o postrzeganiu muzyki jako narracji oraz świadomości roz-
mycia niektórych narratologicznych pojęć i narzędzi można zgodzić 
się z Micznik: „Zgłębianie narracyjnych implikacji muzyki jest waż-
ne […], aby dostarczyć narzędzi do rozwikłania szerszych implikacji 
naszego rozumienia muzyki w ogóle”27.

Przekonywające wydaje się traktowanie narracji (również mu-
zycznych) jako „procesu kreacji wartości”28 w  ujęciu Greimasa. 
W podobny sposób myślał Almén, proponując odczytywanie mu-
zycznych narracji przez pryzmat przewartościowania. Taka opty-
ka wnosi coś, co rzadko odkrywa się w  interpretacjach muzyki. 
Nieczęsto dokonuje się porównania jakości końcowych z jakościami 
początkowymi, z uwzględnieniem przebytej drogi, gdzie następuje 
„walka” między pewnym umownym porządkiem i jego transgresją, 
która może być rozumiana zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 

Tak mocno postulowane przez klasycznych narratologów do-
strzeżenie logiki struktur achronicznych sprzyja lepszemu rozumie-
niu narracji, również muzycznych. Próby Eero Tarastiego ustalenia 
narracyjnej gramatyki muzyki (wykorzystane częściowo w tej pracy, 
między innymi przy pojęciach koniunkcji i dysjunkcji oraz progra-
mów narracyjnych) także odkrywają nowe aspekty muzyki. 

Pojawia się pytanie, czy system aktantowy Greimasa mógłby 
okazać się tu przydatnym narzędziem? W  narracji archetypicznej 
mitu Romea i Julii ów system wyglądałby następująco:

26 Praca nad słownikiem narratologicznym pokazała, jak bardzo w dyskursie na-
ukowym (i nienaukowym) pewne terminy są przemieszane i używane niepre-
cyzyjnie bądź niezgodnie z ich przeznaczeniem.

27 „Studying the narrative implications of music is important not only for recep-
tion, but also, and especially, for providing another tool to untangle the broader 
implications of our understanding of music in general”. V. Micznik, Music and 
Narrative Revisited: Degrees of Narrativity in Beethoven and Mahler, „Journal of 
the Royal Music Association” 2001, No. 126, s. 248.

28 Cyt. za: P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 99.
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Warto było przenieść do analiz muzycznych relację Podmiotu i Przed-
miotu narracji – Podmiotem (S) byłaby para kochanków, która prag-
nie się połączyć; w tym układzie ich Połączenie byłoby Przedmiotem 
(O)29. Taki sposób myślenia znajdował odzwierciedlenie w katego-
riach dysjunkcji i koniunkcji w muzyce (w ramach semantyki mi-
łości). Na poziomie abstrakcyjnym w  muzyce można wysłyszeć 
też aktanta Przeciwnika (na przykład jako przeciwstawny temat 
lub „przeszkadzająca” interwencja innego materiału muzycznego), 
a może nawet aktanta Pomocnika. Przenoszenie konkretnych rela-
cji aktantowych z programu pozamuzycznego (opowieści o kochan-
kach z Werony) do muzyki jest chyba jednak nadużyciem. 

Stosowanie koncepcji kwadratu semiotycznego (z teorii Greimasa) 
wymaga ostrożności, gdyż nie wszystko wpisuje się w  ów „model 
konstytutywny”. Jest to dobre narzędzie do ukazania logicznych rela-
cji pewnych idei czy właściwości ogólnych. Nie do końca przekonu-
jące wydaje się jednak postrzeganie przez jego pryzmat muzycznej 
struktury na osi syntagmatycznej. Często wkradają się pewne nie-
ścisłości logiczne i to właśnie − trawestując zdanie Barthes’a – może 
być „upychaniem krajobrazów” w kwadraty. Jednak zdarzają się ta-
kie zastosowania omawianego narzędzia, które dość trafnie ukazu-

29 Równocześnie – i  wzajemnie – każde z  nich, pragnąc siebie nawzajem, jest 
Podmiotem i Przedmiotem w tej relacji.

NADAWCA              PRZEDMIOT (O.) ODBIORCA

Montecchi, Benwolio           Połączenie kochanków rody (sic!)

POMOCNIK                  PODMIOT (S.) PRZECIWNIK
o. Laurenty, Niania                    Romeo i Julia zwaśnione rody
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ją „wprawienie struktury w  ruch”30 w  przebiegu czasowym dzieła. 
Przykładem takiego pozytywnego zastosowania zdaje się kwadrat 
semiotyczny dotyczący modalności wierzyć z teorii Tarastiego.

Koncepcja kategorii modalnych z narratologii Greimasa, „prze-
tłumaczona” na język muzyczny przez Tarastiego, może wydawać się 
dobrym narzędziem do interpretacji muzyki. To właśnie modalności 
(czynić, być, chcieć, móc, musieć i wiedzieć) pozwalają ujmować pew-
ne właściwości muzyki jako pełen fluktuacji proces oraz jej „pod-
skórną” energię w różnych aspektach (na przykład jej dążenie w kie-
runku czegoś, jej siłę i sprawczość, jej poddawanie się konwencjom 
lub uciekanie od nich i  tak dalej). Jednak pojawia się wątpliwość, 
czy ze stwierdzenia, że modalności możemy wyróżnić nie tylko w ję-
zyku, ale również w  muzyce, powinniśmy wyciągać konsekwencje 
w metodach analizy muzycznej? Tarasti w słynnej analizie Ballady g-
-moll Fryderyka Chopina31 określał stopień intensywności poszcze-
gólnych modalności w kolejnych fragmentach (izotopiach) utworu. 
Ta metoda została częściowo wykorzystana w tabelach przedstawia-
jących analizy dzieł w książce. Był to ciekawy eksperyment, jednak 
trudno w obiektywnie mierzalny sposób przyporządkować poszcze-
gólne stopnie modalności. Tym samym rzuca się w oczy rozbieżność 
między ścisłością matematycznych znaków (+ i −) a metaforyczno-
ścią kwestii interpretowanych. Być może odpowiednie przyporząd-
kowanie jest intersubiektywnie sprawdzalne. Mimo wszelkich wąt-
pliwości trzeba zauważyć, że taka analiza odkrywa nowe aspekty 
w interpretacji komparatystycznej. Na przykład w niemal wszystkich 
utworach interpretowanych w  pracy, we fragmentach związanych 
semantycznie ze śmiercią, pojawia się paradoksalne współistnienie 

30 Wyrażenie Ricoeura o kwadracie semiotycznym Greimasa. „W jaki sposób ów 
konstytucyjny model […] będzie zyskiwał charakter narracyjny? Proponując 
dynamiczne przestawienie modelu taksonomicznego, to znaczy systemu nie-
ukierunkowanych relacji, konstytutywnych dla kwadratu semiotycznego; sło-
wem – traktując relacje jako czynności [opérations]. Odnajdujemy tutaj tak 
ważne pojęcie transformacji […]. Oto dlaczego tak ważne okazuje się wprawie-
nie struktury w ruch”. P. Ricoeur, op. cit., t. 2, s. 85.

31 Por. E. Tarasti, A  Narrative Grammar of Chopin’s G minor Ballade, „Chopin 
Studies” 1995, No. 5, s. 38–62. 
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przeciwnych wektorów modalności chcieć – obsesyjne „zapętlają-
ce” motywy nie pozwalają „iść do przodu” przy równoczesnej dy-
namice muzyki, która dąży, przebija się przez to, co ją zatrzymuje. 
Najbardziej interesujące rezultaty w interpretacji komparatystycznej 
przyniosło jednak pochylenie się nad modalnością wierzyć (albo: 
być wiarygodnym), dotyczącą „prawdziwości mowy”. 

Tak jak w  większości XVIII- i  XIX-wiecznych muzycznych inter-
pretacji mitu Romea i  Julii modalność wierzyć sytuuje się z  regu-
ły32 w jednym miejscu kwadratu semiotycznego (wyjawiać – przekaz 
wprost), to w utworach XX-wiecznych struktura kwadratu dotyczą-
ca tej modalności zostaje raczej „wprawiona w ruch”. U Prokofiewa 
i Bernsteina dyskurs jest pod tym względem zróżnicowany i uroz-
maicony; w  postmodernistycznej operze Dusapina aspekty wspo-
mnianej modalności sytuują się wyłącznie w ramach dolnej osi kwa-
dratu, czyli w ramach terminów stanowiących negację podstawowej 
opozycji wyjawiać−oszukiwać.

Koncepcja muzycznych toposów (Leonard Ratner, Kofi Agawu, 
Robert Hatten, Raymond Monelle) zakorzeniła się silnie w  narra-
tologii muzycznej. Muzyczne toposy zazwyczaj nie obejmują całe-
go materiału utworów – pojawiają się wówczas, gdy całokształt mu-
zycznych elementów konotuje określoną konwencjonalnie „sferę”33. 

32 Z pewnymi wyjątkami – na przykład prześmiewcza serenada Stefana u Gouno-
da czy momenty scherzowe u Berlioza.

33 Zachodzi pewne podobieństwo między koncepcją muzycznych toposów a kon-
cepcją „przeżycia sferycznego” (Sphärenerlebnis) Kurta Hubera. Por. M. Bri-
stiger, O  estetyce Kurta Hubera – Próba spojrzenia historycznego, w: Muzyka 

x1: WYJAWIAĆ x2: OSZUKIWAĆ

x2 nie-oszukiwać:
PRZYZNAWAĆ

x1  nie-wyjawiać:
ZMYLIĆ
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Wprowadzenie do analizy muzyki nomenklatury związanej z  mu-
zycznym znaczeniem (jeśli jest to uzasadnione w danym utworze) 
w  miejsce pojęć wynikających wyłącznie z  analizy formalnej (na 
przykład „topos” zamiast „temat”, „gest muzyczny” zamiast „mo-
tyw”, „narracja” zamiast „forma”) można ocenić pozytywnie. Taka 
nomenklatura niejednokrotnie komunikuje więcej, wskazując na in-
tertekstualne związki muzyki w zakresie konwencji i znaczenia (to-
posy), na czynnik ludzki będący punktem wyjścia danej wypowiedzi 
muzycznej (gesty muzyczne) oraz na procesualność, a nie statyczne 
struktury (narracja).

Można stwierdzić, że perspektywa narratologiczna w jak najbar-
dziej poszerzonym ujęciu i przy wyborze metod i narzędzi adekwat-
nych dla utworu może mieć zastosowanie w analizie dzieła muzycz-
nego – jako alternatywa dla innych perspektyw metodologicznych 
bądź jako ich uzupełnienie. 

Należy zaznaczyć, że narratologia wciąż znajduje się w fazie dy-
namicznego rozwoju i tym samym – jak twierdzi Anna Łebkowska – 
„w  swym wymiarze wciąż niepochwytnym wyzwala się z  każdego 
domknięcia”34. Niech wolno mi będzie zatem zakończyć rozważania 
na temat muzycznej narratologii, a równocześnie całą książkę, my-
ślą Arystotelesa: „Co się tyczy opracowania naszego przedmiotu, to 
wystarczy może, jeśli ono osiągnie ten stopień jasności, na który ów 
przedmiot pozwala”35.

w kontekście kultury, s. 125–136, w szczególności s. 131–132. Jak pisze Mieczysław 
Tomaszewski, owym „przeżyciem sferycznym” jest „doznanie pewnego syn-
dromu cech, konotującego bezpośrednio (pozaanalitycznie), lecz intersubiek-
tywnie jakąś określoną sferę”. M. Tomaszewski, Huber Kurt, hasło w: Encyklo-
pedia muzyczna, red. E. Dziębowska, część biograficzna, PWM, Kraków 1993. 
W przypadku muzycznych toposów akcent jest jednak położony bardziej na za-
korzenienie w tradycji, to znaczy w pewnej konwencji, oraz związek z funkcją 
(w niektórych ujęciach – z gatunkiem). 

34 Por. A. Łebkowska, Narracja, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia 
i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 210.

35 Z Etyki nikomachejskiej, cyt. za: K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, tłum.  
A. Tenczyńska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 439–440.
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Katalog utworów muzycznych inspirowanych  
mitem Romea i Julii (wybór)

1776  G. BENDA, Romeo und Julie
1776  J. G. SCHWANBERGER, Romeo e Giulia
1784  S. von RUMLING, Roméo et Juliette
1792  N.-M. DALAYRAC, Tout pour l’amour, ou Roméo et Juliette
1793  D. STEIBELT, Roméo et Juliette
1796  N. A. ZINGARELLI, Giulietta e Romeo
1800  L. van BEETHOVEN, Kwartet smyczkowy F-dur op. 18 nr 1, cz. 2 
1810  P. C. GUGLIELMI, Romeo e Giulietta
1825  N. VACCAI, Giulietta e Romeo
1828  E. TORRIANI, Giulietta e Romeo
1830  V. BELLINI, I Capuleti e i Montecchi
1839  H. BERLIOZ, Roméo et Juliette (zrew. 1846)
1862  L. DAMROSCH, Romeo und Julie
1863  M. MORALES, Romeo e Giulietta
1865  F. MARCHETTI, Romeo e Giulietta
1867  Ch. GOUNOD, Roméo et Juliette
1869  P. CZAJKOWSKI, Romeo i Julia (zrew. 1880)
1878  P. X. D. d’IVRY, Les amants de Vérone
1873  A. MERCADAL Y PONS, Romeo e Giulietta
1901  F. DELIUS, A Village Romeo and Juliet
1901  H. R. SHELLEY, Romeo and Juliet
1902  V. GUI, Giulietta e Romeo
1916  C. del CAMPO, Los amantes de Verona
1916  J. BARKWORTH, Romeo and Juliet
1922  R. ZANDONAI, Giulietta e Romeo
1936  S. PROKOFIEW, Romeo i Julia 
1940  H. SUTERMEISTER, Romeo und Julia
1949  B. BLACHER, Romeo und Julia
1950  G. F. MALIPIERO, Mondi celesti a infernali
1955  K. FRIBEC, Romeo i Julija
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1956  T. BAIRD, 4 sonety miłosne do słów Williama Szekspira1

1956  D. KABALEWSKI, Romeo i Julia
1957  L. BERNSTEIN, West Side Story
1961  R. GERBER, Roméo et Juliette
1962  J. F. FISCHER, Romeo, Julie a tma
1970  W. HARPER, Sensations2

1970  B. MATUSZCZAK, Julia i Romeo
1984  W. E. BLACK, Romeo & Juliet
1984  G. GRISEY, Chants de l’amour (nawiązanie) 
1988  P. DUSAPIN, Roméo & Juliette
2001  G. PRESGURVIC, Roméo et Juliette, de la Haine à l’Amour3

2004  J. STOKŁOSA/J. JÓZEFOWICZ – Romeo i Julia, czyli Sny 
  w Weronie4 

1 Sonety miłosne Tadeusza Bairda powstały w  związku z  inscenizacją teatralną 
Romea i  Julii, w  której tytułowi bohaterowie przemawiają tekstami sonetów 
Szekspirowskich. 

2 Musical pop.
3 Musical pop.
4 Musical pop.



Słownik wybranych terminów  
narratologicznych

Agens
– jestestwo, które jest punktem wyjścia akcji [Milewski, Językoznawstwo]
– łac. dosł. działający – wykonawca czynności wyrażonej w  orzeczeniu, 

podmiot czynny

Agensowość (Agency)
– zdolność agensa do działania

Aktant
− ogólna rola na poziomie głębokiej struktury narracji (korespondująca 

z „funkcją” Souriau, „postacią dramatyczną” Proppa, archipersoną Łot-
mana). Termin wprowadzony do narratologii przez Greimasa [Prince, 
Dictionary of Narratology]

−  „aktanty to ogólne kategorie (zachowania bądź działania) leżące u pod-
łoża wszystkich narracji” (Rimmon-Kenan, Narrative Fiction). Te kate-
gorie powstały w wyniku jednego z pierwszych projektów narratologii 
strukturalistycznej, mającego na celu próbę stworzenia ogólnej syste-
matyki sposobów uczestniczenia postaci w akcji narracyjnej [Herman, 
Routledge Encyclopedia of Narrative Theory]

−  nie obejmuje wyłącznie postaci. Role aktantów mogą być pełnione przez 
przedmioty nieożywione, uczucia, stany i tak dalej

Aktantowy model
−  struktura relacji pomiędzy aktantami w systemie Greimasa. Składa się 

z sześciu aktantów, stanowiących trzy binarne osie: 
Podmiot (Sujet) – Przedmiot (Objet): oś pragnienia. Podmiot pragnie 

Przedmiotu, co staje się katalizatorem funkcji poszukiwania.
Pomocnik (Adjuvant) – Przeciwnik (Opposant): oś sprawczości. Pomoc-

nik stara się Podmiotowi umożliwić uzyskanie Przedmiotu, natomiast 
Przeciwnik w tym przeszkadza. 



474 ANEKS

Nadawca (Destinateur) – Odbiorca (Destinataire): oś przekazu. Nadawca 
jest katalizatorem akcji prowadzącej do połączenia Podmiotu z Przed-
miotem, a Odbiorca jest aktantem, który korzysta z tego połączenia.

 
 [na podst.: Greimas, Sémantique structurale; Budniakiewicz, Fundamentals 

of Story Logic; Prince, Dictionary of Narratology]

Aktor
−  konkretyzacja aktanta na poziomie struktury powierzchniowej narracji. 

Najczęściej konkretny bohater, lecz nie obejmuje wyłącznie postaci

Anagnorisis
–  z  Poetyki Arystotelesa: „rozpoznanie”, charakterystyczne dla metabole 

w tragedii [Ricoeur, Czas i opowieść]

Archetypy literatury (Frye)
−  przedstawione przez Northropa Frye’a w książce Anatomy of Criticism 

w 1957 roku kategorie narracyjne, odnoszące się do schematów fabuł. 
Autor miał na celu „wyjaśnić racjonalnie pewne strukturalne podstawy 
literatury Zachodu” (s. 133)

−  archetypy według Frye’a oraz Junga są rodzajem symboli. Dla Frye’a to 
symbole zrozumiałe w obrębie określonej tradycji (podczas gdy dla Jun-
ga są one uniwersalne dla całej ludzkości)

−  Frye wyróżnia cztery kategorie narracyjne, które według niego są przed-
medialne. Opisuje je przez model ruchu cyklicznego: „[…] górna po-
łowa naturalnego cyklu to świat romansu i  analogia do niewinności; 
dolna połowa to świat »realizmu« i analogia do doświadczenia. Istnie-
ją zatem cztery główne typy ruchu mitycznego: w  obrębie romansu, 
w obrębie doświadczenia [potem określonego przez Frye’a jako ironia –  
M. P.], w dół, w górę. Ruch w dół to ruch tragiczności […]. Ruch w górę 
to ruch komiczności […]. Są cztery takie kategorie: romansowość, tra-

NADAWCA              PRZEDMIOT  ODBIORCA

POMOCNIK                  PODMIOT  PRZECIWNIK
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giczność, komiczność oraz ironiczność bądź satyryczność. Mamy zatem 
cztery narracyjne przedrodzajowe elementy literatury, które nazwałbym 
mythoi lub ogólnymi fabułami” [Frye, The Anatomy of Criticism]

 [na podst.: Almén, A Theory of Musical Narrative; Hogan, Routledge Encyclope-
dia of Narrative Theory]

Climax
− moment największego napięcia; punkt kulminacyjny, najwyższy punkt 

„wzrastającej” akcji w  piramidzie Freytaga [Prince, Dictionary of Nar-
ratology]

Diegesis
−  fikcyjny świat, w którym pojawiają się opowiadane zdarzenia i sytuacje
−  sposób przedstawiania zdarzeń w narracji: opowiadanie ich, w przeci-

wieństwie do ukazywania, przedstawiania (mimesis) [Prince, Dictionary 
of Narratology]

Dysjunkcja
−  termin z narratologii Greimasa (wprowadzony przez niego w 1973 roku 

w Un problème de sémiotique narrative : Les objets de valeur, „Langages” 
3); wraz z koniunkcją stanowi jeden z dwóch typów relacji między pod-
miotem a przedmiotem – ich rozłączenie

−  oznaczana jako: SvO (Podmiot – Sujet jest rozłączony od Przedmiotu – 
Objet)

−  zarówno Greimas (w odniesieniu do narracji literackich), jak i Tarasti 
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(w odniesieniu do narracji muzycznych) uważają, że większość narracji 
opiera się na kategoriach dysjunkcji i koniunkcji; dysjunkcja jest trakto-
wana jako mająca potencjał transformacji narracyjnej

Dyskurs
−  w lingwistyce: sposoby mówienia, pisania, komunikacji [Johnstone, Rout- 

ledge Encyclopedia of Narrative Theory; Grzegorczykowa, Wstęp do języ-
koznawstwa – jako współczesne szerokie rozumienie] 

−  według Foucaulta dyskurs stanowi zestaw relacji między dyskursywnymi 
zdarzeniami [Wodak, Routledge Encyclopedia of Narrative Theory]

−  węższe rozumienie: „wypowiedź zrygoryzowana logicznie, dotycząca 
poważnego tematu” w opozycji do wypowiedzi ekspresywnych lub im-
presywnych [Grzegorczykowa, Wstęp do językoznawstwa]

−  „dyskurs staje się czynnikiem sprawczym organizowania tekstu” [Płó-
ciennik, Podlawska, Słownik wiedzy o języku]

Dyskursu poziom (Discourse level)
−  „jak” narracji, w opozycji do „co”; plan wyrażenia narracji, w opozycji do 

planu treści czy opowieści [Prince, Dictionary of Narratology]
−  poziom dyskursu odnosi się do sposobu ułożenia zdarzeń, sposobu ich 

przedstawienia [Shen, Story-Discourse Distinction; Routledge Encyclope-
dia of Narrative Theory]

−  binarne rozróżnienie dwóch aspektów narracji zostało wprowadzone do 
narratologii przez Todorova (przejęte przez niego od Benveniste’a)
 w jęz. francuskim: histoire–discours
 szeroko rozpowszechnione w  anglojęzycznych pismach narratolo-

gicznych jako 
 story–discourse
 (według Prince’a odpowiada rozróżnieniu Hamburgera w języku nie-

mieckim na Fiktionale Erzählen i Aussage).
 Rozróżnienie to wywodzi się ze strukturalistycznego myślenia de 

Saussure’a i jego opozycji signifié–signifiant; Brémond, nawiązując do 
tej opozycji, nazywa te dwa plany odpowiednio raconté–racontant. 

Na język polski określenie discours, discourse czasem tłumaczone 
jest jako „wypowiedź”, a nawet jako „narracja”; brak jednak utrwalo-
nych polskojęzycznych terminów tej opozycji. Spośród różnorodnych 
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konotacji poszczególnych tłumaczeń, termin dyskurs wydaje się naj-
bardziej adekwatny5.

−  rozróżnienie na poziomy story–discourse zostało wprowadzone do ana-
lizy muzycznej przez Micznik i następnie przejęte przez Alména. Opis 
poziomu dyskursu w  analizie muzycznej dotyczy znaczeń wynikają-
cych z syntagmatycznego, czasowego, procesualnego wymiaru narracji, 
z wszelkich transformacji materiału i  relacji między muzycznymi zda-
rzeniami [Micznik, Music and Narrative Revisited; Almén, A Theory of 
Musical Narrative]

Egzystencjalna narracja (Tarasti)
−  pojawia się w lukach w narracji konwencjonalnej i organicznej, w mo-

mentach otwierających inny wymiar (transcendentalny) i nowe możli-
wości [Tarasti, Mozart, Or, The Idea of a Continuous Avantgarde]

Ekstradiegetyczna narracja (Genette)
−  narracja, w której nadawca zwraca się wprost do publiczności (w zobiek-

tywizowanej narracji epickiej)

Fabuła
−  układ zdarzeń i sytuacji przedstawianych w narracji 
−  czasem termin traktowany jako synonim mythos; w tej pracy fabułę trak-

tujemy jako całokształt przedstawianych zdarzeń i  sytuacji, natomiast 
mythos jako ogólny, uporządkowany układ zdarzeń stanowiący podsta-
wę dynamicznego rozwoju narracji w  jej wymiarze czasowym (filary, 
punkty węzłowe)

Fokalizacja (Genette)
−  perspektywa, w jakiej są prezentowane sytuacje i wydarzenia w narracji; 

percepcyjne i konceptualne stanowisko, z jakiego są ujmowane [Prince, 
Dictionary of Narratology]

5 Jarosław Jakubowski, tłumacz Temps et récit Ricoeura na język polski, zwra-
ca uwagę w jednym z przypisów: „Błońska tłumaczy termin discours jako »wy-
powiedź«; uznaliśmy, iż termin »wypowiedź« lepiej jest zachować dla fran-
cuskiego énoncé, tłumacząc zarazem francuskie discours jako »dyskurs«”.  
P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 59, przypis tłumacza.
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Funkcja (Propp)
−  w  terminologii Proppa element fabuły bajki magicznej: postępowanie 

osoby działającej, określone ze względu na jego znaczenie dla przebiegu 
fabuły. Propp uznał, że repertuar działań postaci rosyjskiej bajki magicz-
nej jest ograniczony – wyróżnił trzydzieści jeden funkcji (na przykład 
„pośrednictwo: oznajmienie o szkodzie lub braku”, „przekazanie magicz-
nego środka”, „przemieszczenie się między dwoma królestwami”, „zła-
manie zakazu”, „zastosowanie podstępu”, „wykonanie zadania”, „likwida-
cja początkowej szkody lub braku”) [Propp, Morfologia bajki]

−  w  semantyce strukturalnej Greimasa funkcja to dynamiczny predykat 
(w odróżnieniu od kwalifikacji – statycznego predykatu)

−  w analizie muzycznej termin przejmowany na zasadzie ogólnej koncep-
cji [Tarasti, Myth and Music; Tarasti, A Theory of Musical Semiotics; Tara-
sti, Mozart, Or, The Idea of a Continuous Avantgarde; Karl, Structuralism 
and Musical Plot; Grabócz, Musique, narrativité, signification]

Gatunek ekspresywny (Expressive Genre) (Hatten)
−  kategoria dzieła muzycznego opierająca się na zmianie stanów ekspre-

sywnych (expressive states), na przykład „tragiczny-w-triumfalny”, „tra-
giczny-w-transcendujący”, lub organizacja stanów ekspresywnych w ramach 
dominującego pola toposów [Hatten, Musical Meaning in Beethoven]

Gest muzyczny (Hatten)
−  „energetyczne kształtowanie w czasie” (energetic shaping through time) 

jako jedna z form ludzkiej ekspresji w akcie komunikacji
−  uwarunkowany zarówno czynnikami fizycznymi (biologiczno-kogni-

tywnymi), jak i socjologiczno-kulturowymi
−  ma charakter syntetyczny (składający się z energii, kształtu, czasowości, 

afektu, znaczenia, podmiotowości; w  ramach elementów muzycznych, 
również konglomerat: melodyki, rytmiki, metrum, dynamiki, artykula-
cji, agogiki, barwy) konotowany natychmiastowo jako całość

−  w ramach dzieł muzycznych jest zapośredniczany przez konwencje mu-
zycznych stylów; ze względu na rozmiar i czas trwania, bywa tożsamy 
z muzycznym motywem [Hatten, Interpreting Musical Gestures, Topics, 
and Tropes]

Głęboka struktura narracji
− termin zaadaptowany z gramatyki generatywno-transformacyjnej Chom-

sky’ego
−  abstrakcyjna makrostruktura leżąca u podłoża narracji; składa się z bar-
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dzo ogólnych reprezentacji syntaktyczno-semantycznych określających 
znaczenie narracji; przez szereg operacji nadbudowuje się na niej po-
wierzchniowa struktura narracji [Prince, Dictionary of Narratology]

Gramatyka narracyjna
−  „nawiązujący do koncepcji gramatyki generatywnej Chomsky’ego mo-

del wytwarzania tekstów narracyjnych (opowiadań) uznawany także za 
wstępny model kompetencji literackiej (uniwersalnych warunków moż-
liwości tworzenia wypowiedzi literackich). W założeniu miała stanowić 
odmianę gramatyki tekstowej i jedną z podgramatyk ogólnej gramatyki 
literatury” [Burzyńska, Markowski, Teorie literatury XX wieku]

Heterodiegetyczna narracja (Genette)
−  narracja, w której narrator nie należy do świata przedstawionego

Homodiegetyczna narracja (Genette)
−  narracja, w której narrator należy do świata przedstawionego

Intradiegetyczna narracja (Genette)
−  narracja, w której nadawca zwraca się do słuchacza wewnątrz tekstu 

Izotopia
−  termin z semantyki strukturalnej Greimasa
−  zestaw powracających kategorii lingwistycznych w  obrębie syntagma-

tycznego toku tekstu umożliwiający spójne odczytanie dyskursu [Pier, 
Routledge Encyclopedia of Narrative Theory]

−  powtarzanie semiotycznych cech konstytuujące koherencję tekstu (w zda-
niu: „Wszyscy byli pięknie ubrani; Jan i Maria zostali zaprowadzeni do 
suto zastawionego stołu na środku odświętnie udekorowanej sali i zaofe-
rowano im szampana”, nagromadzenie terminów „pięknie”, „odświętnie”, 
„suto zastawiony”, „udekorować” konstytuuje izotopię „przepychu”). Po-
wtarzalność semantycznych jednostek może dotyczyć wszystkich pozio-
mów tekstu (fonetycznego, stylistycznego, retorycznego, syntaktycznego, 
prozodycznego i tak dalej) [Prince, Dictionary of Narratology]

−  „zestaw kategorii semantycznych, których powtarzalność konstytuuje 
koherencję złożoności znaków i  umożliwia spójne odczytanie tekstu. 
Muzyczne izotopie mogą być kształtowane przez strukturę głęboką, te-
matyczność, cechy gatunkowe, fakturę czy ogólne strategie tekstowe (np. 
układ fabuły)” [Tarasti, A Theory of Musical Semiotics, s. 304]

−  izotopie należą do kategorii jednostek podziału przebiegu czasowego 
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utworu muzycznego ze względu na semantykę; są w tej kategorii jednost-
kami największymi (mniejsze: klassemy, najmniejsze: semy) [Grabócz, 
Classical Narratology and Narrative Analyses in Music] 

−  ekspresywny topos wyższego poziomu, który dominuje nad interpreta-
cją toposów i innych jednostek w jego obrębie [Hatten, Musical Meaning 
in Beethoven]

−  izotopie „wydają się najściślej odpowiadać […] rozumieniu symbolu 
jako jednostki znaczącej o  charakterze syntetycznym” [Polony, Symbol 
i muzyka]

Klassem (fr. Classsème, ang. Classeme)
−  termin z semantyki strukturalnej Greimasa, który określa w ten sposób 

kontekstualny sem jako odmienny od semu jednostkowego; powstaje 
w wyniku powtarzania określonego semu w pewnym kontekście [Prince, 
Dictionary of Narratology; Grabócz, Strategies of Binary Oppositions in 
Musical Topics of the 17th–20th centuries]

−  Grabócz zastosowała ten termin w  odniesieniu do analizy muzycznej. 
Klassem według autorki koresponduje z  poziomem muzycznych fraz 
i okresów, na przykład z tematami muzycznymi, i odpowiada „intona-
cjom” Asafiewa, czyli jednostkom muzycznym mającym określone zna-
czenia, które się krystalizowały i akumulowały w historii muzyki; w nar-
ratologii Grabócz klassem stanowi jedną z kategorii podziału przebiegu 
czasowego ze względu na semantykę (mniejszą jest sem, większą – izo-
topia) [Grabócz Strategies of Binary Oppositions in Musical Topics of the 
17th–20th centuries; Grabócz, Musique, narrativité, signification]

Koniunkcja
−  termin z narratologii Greimasa (wprowadzony przez niego w 1973 roku 

w Un problème de sémiotique narrative : Les objets de valeur, „Langages” 
3); wraz z dysjunkcją stanowi jeden z dwóch typów relacji między pod-
miotem a przedmiotem – ich połączenie

−  oznaczana jako: S O (Podmiot – Sujet jest połączony z Przedmiotem – 
Objet)

−  zarówno Greimas (w odniesieniu do narracji literackich), jak i Tarasti 
(w odniesieniu do narracji muzycznych) uważają, że większość narracji 
opiera się na kategoriach dysjunkcji i koniunkcji [Budniakiewicz, Fun-
damentals of Story Logic; Tarasti, A Theory of Musical Semiotics; Prince, 
Dictionary of Narratology]
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Konwencjonalna narracja (Tarasti)
−  według Tarastiego jeden z trzech typów narracji (obok organicznej i eg-

zystencjalnej); wyraża się przez tradycyjne formy, których konstrukcja 
może być podzielona na oddzielne segmenty. Można w  niej wyróżnić 
funkcje [Tarasti, Mozart, Or, The Idea of a Continuous Avantgarde]

Kwadrat semiotyczny
−  tak zwany model konstytutywny w semantyce strukturalnej Greimasa; 

diagram opierający się na opozycji semicznej (wynikającej z relacji prze-
ciwieństwa), uzupełnionej o  człony pozostające w  relacji sprzeczności 
i presupozycji. Według Greimasa narracja rozwija się przez szereg ope-
racji (transformacji) w ramach kwadratu semiotycznego

Metabole 
−  z  Poetyki Arystotelesa: „przemiana losu” – główne zjawisko tragicznej 

akcji [Ricoeur, Czas i opowieść, I: 70]

Metafora muzyczna (Hatten)
−  nowe znaczenie (nowa kategoria) powstałe w wyniku zetknięcia dwóch 

nieprzystających do siebie kategorii muzycznych [Hatten, Musical Me-
aning in Beethoven]

Mimesis
−  naśladowanie rzeczywistości w sztuce
−  sposób przedstawiania zdarzeń w narracji: ukazywanie ich, przedstawia-

nie, w przeciwieństwie do opowiadania ich (diegesis)

Mit 
−  „mit jest narracją z elementami nadprzyrodzonymi, opowiadaną wciąż 

na nowo z wariacjami. Ma wyjątkowo silny potencjał znaczeniowy oraz 
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wyjątkowo silny potencjał oddziaływania emocjonalnego” [Walker, 
Myth: thematic approaches]

−  „mit określają zarówno treść (bardzo ważne znaczenie, wielki wymiar), 
jak i forma (styl narracyjny)” [Weinrich, Struktury narracyjne mitu]

−  etymologia pojęcia „mit” jest związana z greckim słowem mythos, ozna-
czającym pierwotnie opowiadanie, opowieść; zakres znaczeniowy ter-
minów „mit” i mythos rozdzielił się jednak na pewnym etapie; do nar-
ratologii pojęcie mythos weszło w znaczeniu zastosowanym przez Ary-
stostelesa w  Poetyce, oznaczając „uporządkowany układ zdarzeń”, jako 
przeniesienie korpusu treściowego mitu epickiego do tragedii antycznej; 
por. między innymi Prince, Dictionary of Narratology, gdzie pojawiają 
się odrębne hasła „mit” (myth) i „mythos” (mythos)

Mitemy (Lévi-Strauss)
−  według Lévi-Straussa elementarne jednostki opowieści mitycznej, obej-

mujące pojedyncze, skończone działania, podobnie jak w  wypadku 
funkcji Proppa (na przykład: „Edyp zabija ojca”, „Edyp poślubia matkę”, 
„Edyp rozwiązuje zagadkę Sfinksa” i  tym podobne) [Burzyńska, Mar-
kowski, Teorie literatury XX wieku] 

Modalizacje (Tarasti)
−  nadawanie znaczenia modalności poszczególnym strukturom muzycz-

nym bądź przez wykonawcę w  procesie wykonania dzieła, bądź przez 
odbiorcę w procesie jego odbioru. Tarasti twierdzi, że należy wziąć pod 
uwagę możliwość, że znaczenia w muzyce – która jako taka może być 
abstrakcyjna – pojawiają się właśnie przez modalizacje [Tarasti, On the 
Modalities and Narrativity in Music] 

Modalne kategorie – Modalności
–  w  tradycyjnej ontologii: charakterystyka stanów rzeczy i  zjawisk pod 

względem sposobu, w jaki one istnieją lub zachodzą [Słownik wyrazów 
obcych PWN]

−  w  językoznawstwie: intencje, którymi osoba wypowiadająca może za-
barwić swoją wypowiedź; stosunek podmiotu do zawartości wypowiedzi 
[Prince, Dictionary of Narratology; Simpson, hasło Modality]

−  generalne, ludzkie sposoby wyrażania. „Jako serie emocjonalnych sta-
nów, modalności odpowiadają za sposób, w jaki słuchacz łączy tekst mu-
zyczny z ludzkimi wartościami” [Tarasti, A Theory of Musical Semiotics]

−  według Greimasa modalności są najważniejszymi jednostkami struktu-
ry powierzchniowej narracji; wyróżnia sześć podstawowych modalno-
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ści kształtujących wypowiedzi narracyjne: „czynić” (faire), „być” (être), 
„chcieć” (vouloir), „móc” (pouvoir), „musieć” (devoir) i „wiedzieć” (savoir)

−  Tarasti przejął od Greimasa koncepcję modalności do analizy dzieła mu-
zycznego (do sześciu podstawowych dodał jeszcze modalność „stawać 
się” – become). W jego teorii modalności są tłumaczone na „język mu-
zyczny” następująco:
Być (Be): „stan odpoczynku, stabilności, konsonansowości”
Czynić (Do): „muzyczna akcja, wydarzenie, dynamizm, dysonansowość”
Stawać się (Become): „przede wszystkim fragmenty łącznikowe”; „ruch 

od czegoś do czegoś innego”
Chcieć (Will): „tak zwana kinetyczna energia muzyki, tendencja do dą-

żenia w kierunku czegoś, analiza muzycznego kierunku, wolitywna 
logika muzyki”

Wiedzieć (Know): „muzyczna informacja, kognitywny moment muzyki 
we właściwym znaczeniu”

Potrafić (Can): „siła i sprawność muzyki; jej techniczne zasoby, w szcze-
gólności w odniesieniu do wykonania” (modalność związana z mo-
mentem wirtuozowskim, z poziomem trudności wykonawczej)

Musieć (Must): „aspekty gatunku i formy […]; relacja dzieła muzycznego 
do kategorii stylistycznych i normatywnych” (związanych z konwencja-
mi)

Wierzyć (Believe) – a może: być wiarygodnym: „epistemiczne wartości mu-
zyki, jej siła przekonywania, odbiór (przywołując koncepcję Asafiewa 
muzyki jako »prawdziwej« mowy); dystrybucja wartości […] takich jak 
prawda/nieprawda,  kłamstwo/sekret” [Tarasti, A Theory of Musical Se-
miotics]

Mythos
−  jako źródłosłów dla pojęcia mit greckie słowo mythos oznaczało pier-

wotnie opowiadanie, opowieść; zakres znaczeniowy teminów mit i my-
thos na pewnym etapie się rozdzielił [por. np. Prince, Dictionary of Nar-
ratology, gdzie pojawiają się odrębne hasła „mit” i „mythos”]

−  do narratologii pojęcie mythos weszło w  znaczeniu używanym przez 
Arystotelesa w Poetyce, to jest jako „uporządkowany układ zdarzeń” (he 
ton pragmaton systasis)

−  w rozumieniu Ricoeura mythos jest operacją, a nie strukturą: to „budo-
wanie intrygi”; „Mythos występuje jako dopełnienie czasownika, który 
oznacza kompozycję, układanie” [Ricoeur, Czas i opowieść, I: 56]

−  czasem termin traktowany jako synonim fabuły; w tej pracy mythos trak-
tujemy jako ogólny, uporządkowany układ zdarzeń stanowiący podstawę 
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dynamicznego rozwoju narracji w jej wymiarze czasowym (filary, punk-
ty węzłowe); zaś fabułę jako bardziej szczegółowy układ zdarzeń i sytuacji 

−  w szerokim znaczeniu mythos jako to, co fikcyjne, wyimaginowane, czy 
potem u Junga – irracjonalne, zostało przeciwstawione logosowi (to jest 
temu, co realne, faktyczne, racjonalne)

 
Nacechowanie (Markedness) (Hatten)
−  asymetryczne wartościowanie binarnych opozycji semicznych. Termin 

nienacechowany (unmarked) jest terminem bardziej powszednim, tym, 
do którego się odnosimy, tworząc jego przeciwieństwo – termin nace-
chowany (marked) pojawiający się rzadziej i wyróżniający się jako szcze-
gólny [Hatten, Musical Meaning in Beethoven]

Narracja 
−  czołowi współcześni narratolodzy przyznają, że jeszcze nie uzgodniono 

jednej definicji narracji. W dyskursie na temat narracji można zauważyć 
dwie podstawowe dyskrepancje. Pierwsza dotyczy traktowania jej bądź 
jako fenomenu literackiego, który ewentualnie może być przejmowany 
przez inne media, bądź jako fenomenu przedmedialnego, który w róż-
nych mediach może być realizowany różnymi środkami. Druga wiąże 
się z utożsamianiem narracji z epiką lub postrzeganiem jej jako szerszej 
kategorii obejmującej zarówno epikę, jak i dramat

−  w tej książce narracja rozumiana jest jako fenomen przedmedialny oraz 
jako szersza kategoria obejmująca zarówno epikę, jak i dramat

–  w  tej książce przyjmujemy, że narrację sensu stricto charakteryzują 
przede wszystkim następujące przesłanki:
1. Narracja przedstawia pewien układ zdarzeń bądź elementów o czaso-

wej strukturze – fabułę.
 Przedstawiany świat w narracji ma charakter czasowy. Na osi syntag-

matycznej (czasowej) pojawiają się zdarzenia (bądź elementy) według 
zasady następstwa, o której pisał między innymi Tzvetan Todorov6.

2. Pomiędzy przedstawianymi zdarzeniami bądź elementami w narracji 
istnieją relacje.

 Zdarzenia bądź elementy pozostają ze sobą w relacjach, a zatem moż-

6 T. Todorov, Genres in Discourse, Cambridge University Press, Cambridge–New 
York 1990, s. 28–30. Według Todorova narracją rządzą dwie naczelne zasady: 
następstwa i transformacji. Następstwo w narracji nie zawsze oznacza następst-
wo chronologiczne w ukazywaniu zdarzeń. Nie należy jej mylić również z zasa-
dą przyczynowości-skutkowości.
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na określić funkcję poszczególnych zdarzeń/elementów względem 
innych. Szczególnym rodzajem relacji jest zasada przyczynowości-
-skutkowości, według której zdarzenia/elementy wynikają jedne 
z drugich7. 

 Bezpośrednio z tego punktu wynika, że
3. W narracji podmiot, postaci, sytuacje bądź wartości ulegają zmianie.
 W narracji istotna jest zasada transformacji8 (o której pisał między 

innymi Todorov), związana z  jej aspektem procesualnym. W ujęciu 
Byrona Alména – autora książki A Theory of Musical Narrative – jeśli 
nawet narracja nie przedstawia konkretnych postaci czy sytuacji, to 
następuje zmiana w przedstawianym układzie jakości bądź wartości 
(przewartościowanie)9.

4. Narracja jest znaczącą całością posiadającą przynajmniej początek, 
środek i koniec10.

 O koncepcji narracji jako całości zawierającej początek–środek–ko-
niec pisali między innymi Souriau i Greimas, powołując się na Poety-
kę Arystotelesa11. 

5. W narracji istnieje „głos” opowiadający bądź prezentujący, cechujący 
się ludzką ekspresją przeżywanego świata.

 Ten „głos” może przybrać formę narratora, podmiotu procesów men-
talnych lub może przemawiać za pośrednictwem postaci12.

7 Kwestia dyskusyjna, czy relacja przyczynowości-skutkowości jest zawarta w tekś-
cie, czy zostaje dokonstruowana przez odbiorcę. Prawdopodobnie musi zostać 
„zakodowana” w tekście, ale po stronie odbiorcy pozostaje duża część aktywn-
ości, związana przede wszystkim z „zapełnianiem luk” miejsc niedookreślonych. 
Sytuacja różni się w zależności od zastosowanego medium oraz od właściwości 
poszczególnych narracji. W przypadkach, gdy pojawia się pytanie i zażarte dys-
kusje o to, „ile narracji” jest w tekście, a „ile” po stronie odbiorcy, warto uciec się 
do o interpretacji narracji Ricoeura w świetle potrójnego mimesis.

8 T. Todorov, Genres in Discourse, s. 28–30.
9 B. Almén, A Theory of Musical Narrative, Indiana University Press, Blooming-

ton–Indianapolis 2008.
10 Metaforyczne ujęcie narracji – czy opowieści – jako całości z ramami począt-

ku i  końca znajdujemy w  Alicji w  krainie czarów Lewisa Carolla: „Zacznij 
od początku – rzekł z powagą król – i  idź, aż dojdziesz do końca. Wtedy się 
zatrzymaj”.

11 A. J. Greimas, Sémantique structurale. Recherche de méthode, Libraire Larousse, 
Paris 1966, s. 207–208. 

12 Gerald Prince pisze, że do zaistnienia narracji jest konieczna obecność przyna-
jmniej jednego narratora. Zob. G. Prince, Dictionary of Narratology, University 
of Nebraska Press, Lincoln–London 2003, s. 58. Niektórzy autorzy (na przykład 
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Spełnienie wszystkich pięciu aspektów wydaje się konieczne dla nazwa-
nia danego fenomenu narracją, ale każdy z nich jest skalowalny (kon-
cepcja „stopni narracyjności”)

Narracji głębokiej poziom 
−  zjawiska leżące u podłoża danej narracji, ogólne sposoby jej organizacji: 

archetypy i paradygmaty narracyjne w odniesieniu do formy i procesu-
alności dzieła, a także abstrakcyjna makrostruktura generująca

Narratologia
−  nauka o narracji [Todorov 1966]
−  dyscyplina humanistyczna poświęcona badaniom logiki, zasad i prakty-

ki reprezentacji narracyjnych [Meister, Narratology, w: Living Handbook 
of Narratology]

−  narodziła się w latach 60. XX wieku (1966 – tak zwany manifest narrato-
logiczny) i początkowo była silnie związana z oddziaływaniem tendencji 
strukturalistycznych

−  wyróżnia się narratologię klasyczną i  postklasyczną; ich podstawowe 
właściwości, uwypuklające zarazem główne różnice między nimi:

Almén) twierdzą, że narrator nie jest konieczny do zaistnienia narracji. Jednak 
nawet w przypadkach, gdzie nie mówi się o narratorze, zakłada się istnienie – cza-
sem ukrytego – podmiotu procesów mentalnych, bądź postaci mówiących czy 
też – reprezentowania postaci w sposób ogólny. Edward Cone w wydanej w 1974 
roku pracy The Composer’s Voice po raz pierwszy użył w odniesieniu do muzyki 
określenia „persona” oznaczającego podmiot procesów mentalnych przedstawi-
anych w utworze. W narratologicznych interpretacjach muzycznych identyfikuje 
się często aktantów (bądź agensów) – na przykład dwie przeciwstawne siły reprez-
entowane przez muzyczne tematy bądź grupy instrumentów. Ponadto stosowane 
w narratologii muzycznej pojęcia modalności czy muzycznych gestów wskazują 
na obecność podmiotu. Jeśli narrator jest nadawcą wypowiedzi, osobą opowiada-
jącą, stanowiącą ośrodek sytuacji narracyjnej (por. J. Sławiński, Narrator, hasło 
w: Słownik terminów literackich, red. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okop-
ień-Sławińska, J. Sławiński, Ossolineum, Wrocław 1976), można byłoby uznać, że 
koncepcja narratora obejmuje wszystkie wymienione tu przypadki – w szerokim 
ujęciu.
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Narratologia klasyczna Narratologia postklasyczna
Narracja rozumiana jako rodzaj 

struktury 
tekstów literackich

Narracja rozumiana jako prymarny akt 
umysłu

Teoria literatury Interdyscyplinarność

Przedmiot badań: narracje literackie Dywersyfikacja przedmiotu badań – 
transmedialność

Strukturalizm, systemy zamknięte, 
statyczne Dynamizm, procesualność ujęcia

Tekst Kontekst i odbiorca
Poszukiwanie właściwości 

uniwersalnych wszystkich narracji
Poszukiwanie właściwości 

indywidualnych poszczególnych narracji

Wytworzenie własnych metod analizy Opieranie się na metodach analizy 
narratologii klasycznej

Wspólny paradygmat – 
(przedstawiony w „manifeście 

narratologicznym”)

Dywersyfikacja ujęć – liczba mnoga 
„narratologie”

−  współcześnie – w obliczu ekspansji i dywersyfikacji narratologii oraz sa-
mego pojęcia „narracja” podkreśla się trudność w  zdefiniowaniu tych 
pojęć; „dziś żaden narratolog nie odważyłby się zdefiniować narratologii 
czy naszkicować jej historii” [Grabócz, Classical Narratology and Nar-
rative Analyses in Music]; każda taka próba jest dziś skazana na porażkę 
[Nünning, Narratology or Narratologies?]

Opowieść
− „narracyjny utwór prozą o objętości przekraczającej rozmiary noweli lub 

opowiadania, krótszy natomiast od powieści. Opowieść jest gatunkiem 
o mało wyrazistych założeniach morfologicznych” [Sławiński, Opowieść, 
hasło w: Słownik terminów literackich]

− w prezentowanej pracy termin ten pojawia się zazwyczaj w odniesieniu 
do rozróżnienia story–discourse, w  znaczeniu „co” narracji (opowieści 
poziom) 

Opowieści poziom (Story level)
−  „co” narracji, w opozycji do „jak”; plan treści narracji w opozycji do pla-

nu wyrażenia czy dyskursu [Prince, Dictionary of Narratology]
−  poziom opowieści odnosi się do narracyjnych zdarzeń oraz świata 

przedstawionego z postaciami [Shen, Story-Discourse Distinction]
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−  binarne rozróżnienie dwóch aspektów narracji zostało wprowadzone do 
narratologii przez Todorova (przejęte przez niego od Benveniste’a)
 w jęz. francuskim: histoire–discours
 szeroko rozpowszechnione w  anglojęzycznych pismach narratolo-

gicznych jako 
 story–discourse
 (według Prince’a odpowiada rozróżnieniu Hamburgera w języku nie-

mieckim na Fiktionale Erzählen i Aussage)
 Rozróżnienie to wywodzi się ze strukturalistycznego myślenia de 

Saussure’a i jego opozycji signifié–signifiant; Brémond, nawiązując do 
tej opozycji, nazwie te dwa plany odpowiednio raconté–racontant:

Na język polski określenie histoire, story bywa tłumaczone jako: „hi-
storia”, „opowiadanie”, „fabuła”; brak jednak utrwalonych polskoję-
zycznych terminów tej opozycji. Ze względu na obciążenie każdego 
z tych terminów w języku polskim różnymi konotacjami decydujemy 
się określić poziom story – poziomem opowieści. (Jak wynika z powyż-
szej definicji, opowieść jako gatunek nie ma wyrazistych założeń mor-
fologicznych; opowiadanie narzucałoby tu zatem mocniejsze konota-
cje gatunkowe). Stosując rozróżnienie story–discourse do analizy dzieł 
muzycznych, wybór dość pojemnego (i często metaforycznego) termi-
nu „opowieść” w odniesieniu do „zdarzeń” narracji muzycznej wydaje 
się szczęśliwszy niż „fabuła”, choć niepozbawiony wad13. 

−  rozróżnienie na poziomy story–discourse zostało wprowadzone do ana-
lizy muzycznej przez Micznik i następnie przejęte przez Alména. Opis 
poziomu opowieści w  analizie muzycznej dotyczy identyfikacji kohe-
rentnych muzycznych jednostek (materiału tematycznego, „muzycznych 
zdarzeń”, aktantów) jako pewnego rodzaju statycznej struktury (układ 

13 W Czasie i opowieści Ricoeura czytamy: „[…] opowieść nie będzie przez nas 
charakteryzowana jako »metoda«, czyli postawa twórcy, lecz jako »przedmiot«, 
gdyż opowieścią nazywamy dokładnie to, co Arystoteles nazywa mythos, czyli 
układ zdarzeń”. P. Ricoeur, Czas i opowieść, t. 1: Intryga i historyczna opowieść, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 60. Zatem ro-
zumienie polskiego terminu opowieść będzie bliskie temu znaczeniu, chociaż 
tłumacz odnosił się do francuskiego słowa récit. Tymczasem u  podstaw roz-
różnienia story–discourse leżał (w latach 60. XX wieku) francuski termin his-
toire. Jednak angielskie history czy polskie historia nie stanowią odpowiedni-
ka histoire w tekście narracyjnym.
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zdarzeń niejako oddzielony od sposobu ich przedstawienia) [Micznik, 
Music and Narrative Revisited; Almén, A Theory of Musical Narrative]

 
Opozycja semiczna
−  elementarna struktura znaczenia w semantyce strukturalnej Greimasa, 

wynikająca z relacji przeciwieństwa między dwoma członami opozycyj-
nymi, mieszczącymi się na tej samej osi semantycznej (jak: czarny i bia-
ły). Stała się podstawą tak zwanego modelu konstytutywnego – kwadratu 
semiotycznego

Organiczna narracja (Tarasti)
−  według Tarastiego jeden z trzech typów narracji (obok konwencjonalnej 

i egzystencjalnej); narracja, która znosi segmentację formy tektonicznej; 
wyrażająca się przez rozwój organiczny i ciągłość [Tarasti, Mozart, Or, 
The Idea of a Continuous Avantgarde]

Peripeteia
−  z Poetyki Arystotelesa: „teatralny wstrząs”, charakterystyczny dla meta-

bole w tragedii

Persona (Cone)
−  podmiot procesów mentalnych przedstawianych w utworze 

Piramida Freytaga
−  graficzne przedstawienie struktury tragedii Freytaga (1894), stosowane 

czasem w narratologii dla scharakteryzowania fabuły czy mythos.
 W ujęciu Freytaga akcja tragedii jest prowadzona „w górę” przez eks-

pozycję, komplikację, do climaxu, a następnie „w dół” przez odwróce-
nie i katastrofę. 

 Pięciu fazom akcji dramatycznej odpowiadają trzy momenty zwrotne:
 − moment inicjujący, który „wznosi” akcję
 − moment tragiczny, poprzedzający odwrócenie 
 − moment końcowego suspensu, zatrzymujący „upadek” i zwiastują-

cy szczęśliwe zakończenie
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 [Prince, Dictionary of Narratology; Jahn, Routledge Encyclopedia of Narrative 
Theory]

Podmiot (Greimas)
− w aktantowym modelu Greimasa, podstawowy aktant, który – pragnąc 

przedmiotu (reprezentującego pewne pożądane wartości) – uruchamia 
narrację. Relacje rozłączenia (dysjunkcji) bądź połączenia (koniunkcji) 
Podmiotu z przedmiotem stanowią według Greimasa podstawę większo-
ści narracji

− Tarasti przejmuje od Greimasa pojęcie Podmiotu w odniesieniu do mu-
zyki; w muzyce ów Podmiot jest „pewnego rodzaju wewnętrznym nar-
ratorem muzyki, »ja«, które doświadcza różnych faz i zmian pomiędzy 
»czynić« a »być«, ale który nie może być identyfikowany z jakimkolwiek 
konkretnym podmiotem” [Tarasti, A Theory of Musical Semiotics]

Pole semantyczne
−  w języku: wewnętrznie zorganizowany zespół wyrazów, skupiony często 

wokół jednego słowa-hasła, na podstawie relacji semantycznych [Oko-
pień-Sławińska, w: Słownik terminów literackich]

−  Łotman używa tego pojęcia w Strukturze tekstu artystycznego, wprowa-
dzając rozważania narracji z  punktu widzenia przestrzennego. W  tym 
ujęciu Łotmana tekst posiada ramy oraz zorganizowane według modelu 
binarnego pola semantyczne. Przekroczenie granicy pól semantycznych 
(„przeniesienie bohatera przez granicę pola semantycznego”) to narra-
cyjne wydarzenie; bez wydarzenia czy intrygi tekst byłby jedynie mapą 
pól semantycznych 

Predykat
−  w logice tradycyjnej: część zdania (sądu), w której orzeka się coś o pod-

miocie, zbliżona do współczesnego terminu „orzecznik”; w logice współ-
czesnej: wyrażenie opisujące jakąś właściwość lub relację [Tokarski, red., 
Słownik wyrazów obcych]

−  w  teorii Greimasa: konkretne działania i  właściwości, wśród których 
wyróżniamy predykaty dynamiczne – funkcje (np. poszukiwanie) oraz 

 

            Climax

          Komplikacja                           Odwrócenie

             Ekspozycja                                                         Katastrofa
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predykaty statyczne – kwalifikacje (np. brak)

Presupozycja (Implikacja)
−  jedna z relacji między członami w obrębie kwadratu semiotycznego; wy-

nikanie; jeden termin warunkuje drugi

Program narracyjny (Greimas)
−  syntagma (będąca sekwencją przynajmniej dwóch jednostek tego same-

go typu) na poziomie powierzchniowej struktury narracji reprezentująca 
zmianę stanu spowodowaną przez jednego aktora u jakiegoś innego ak-
tora [Prince, Dictionary of Narratology]

−  ogólny wzór Greimasa na program narracyjny
NP = F S1 → (S2  O)

lub
NP = F S1 → (S2  O),

         gdzie  NP – program narracyjny
   F – funkcja
   S1, S2 – podmiot 1, podmiot 2
   O – przedmiot
    – dysjunkcja
    – koniunkcja [Greimas 1970]

− koncepcja przejęta do analizy muzyki przez Tarastiego i Grabócz

Prolepsis
−  antycypacja; niezgodna z  porządkiem czasowym lub logicznym kolej-

ność pojawiania się jakichś informacji w wypowiedzi [Okopień-Sławiń-
ska, w: Słownik terminów literackich]

Próba (ang. Test) (Greimas)
–  narracyjna syntagma charakteryzująca ruch podmiotu w  kierunku 

przedmiotu, składająca się z  polemicznej, transakcyjnej konfrontacji 
(walki), zdobycia i konsekwencji. W schemacie narracyjnym Greimasa 
seria prób – najczęściej trzech – stanowi zasadniczą intrygę; wyróżnia on 
próby: „kwalifikującą”, „decydującą” i „gloryfikującą” [Prince, Dictionary 
of Narratology]

 
Przeciwieństwo
−  relacja między członami w  opozycji semicznej, stanowiącej podstawę 

kwadratu semiotycznego. Relacja przeciwieństwa w  narratologii łączy 
znaczenia pozostające na tej samej osi semantycznej
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−  „przeciwieństwa nie naruszają jedności i pluralizmu rzeczy, podczas gdy 
sprzeczności wprowadzają rozdarcie” [Maryniarczyk, Dualizm, hasło w: 
Powszechna encyklopedia filozofii]

−  w  logice – z  tak zwanego kwadratu logicznego Arystotelesa: „Zdania 
przeciwne nie mogą być zarazem prawdziwe, ale mogą być zarazem 
fałszywe, jak na przykład zdania: »Każdy człowiek jest poetą« i »Żaden 
człowiek nie jest poetą«” (Tabin, Kwadrat logiczny, w: Mała encyklopedia 
logiki)

Przeciwnik (Greimas)
−  w aktantowym modelu Greimasa aktant starający się uniemożliwić Pod-

miotowi uzyskanie Przedmiotu

Przedmiot (Greimas)
−  w aktantowym modelu Greimasa aktant reprezentujący wartości upra-

gnione przez Podmiot. Relacje rozłączenia (dysjunkcji) bądź połączenia 
(koniunkcji) Podmiotu z Przedmiotem stanowią według Greimasa pod-
stawę większości narracji

−  Tarasti przejmuje od Greimasa pojęcie Przedmiotu w  odniesieniu do 
muzyki; w muzyce ów Przedmiot „nie musi […] być zawsze widoczny, 
czy raczej – słyszalny. […] Być może we wszystkich czasowych proce-
sach […] jest rodzajem euforycznego stanu finalnego, w którym wszyst-
kie napięcia zostają rozwiązane i w którym coś jest doświadczane jako 
osiągnięte, wypełnione” [Tarasti, A Theory of Musical Semiotics]

Przewartościowanie (Transvaluation) (Liszka, Almén)
−  zmiany w hierarchii i układzie wartości przedstawianych w narracji, klu-

czowe dla jej ukonstytuowania i interpretacji [Almén, A Theory of Musi-
cal Narrative]

Schemat narracyjny (Greimas)
−  diachroniczny model narracji, opisywany przez Greimasa, rozwinięty 

z koncepcji Arystotelesa–Souriau (narracja jako „początek–środek–ko-
niec”). Stanowi drogę od porządku wyjściowego do porządku końcowe-
go, przez zaburzenie oraz zasadniczą intrygę:
I. Wyjściowy porządek
II. Zaburzenie porządku
III. Zasadnicza intryga – próba bądź seria prób, najczęściej trzech:

1. Próba „kwalifikująca”: uzyskanie „kwalifikacji” Podmiotu do uzyska-
nia Przedmiotu
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2.  Próba „decydująca”: jej rezultatem jest połączenie (koniunkcja) 
Podmiotu z Przedmiotem

3.  Próba „gloryfikująca” – potwierdzenie spełnienia, czyli połączenia 
(koniunkcji) Przedmiotu z Podmiotem. Pojawia się, gdy poprzednia 
próba nie była jawna

IV. Powrót do wyjściowego porządku bądź ustanowienie nowego

Sem (Greimas)
−  elementarna jednostka znaczenia
−  w semantyce strukturalnej Greimasa sem ma naturę relacyjną, a nie sub-

stancjalną – może być zatem określony przez relacje, na przykład prze-
ciwieństwa (dzięki której tworzy opozycję semiczną), presupozycji czy 
sprzeczności w obrębie kwadratu semiotycznego

−  w narratologicznej analizie muzycznej koncepcję semu – za Greimasem – 
zastosowali Tarasti i Grabócz; na przykład Tarasti wyróżnia w muzyce 
semy mityczności przejawiające się w różnych parametrach i elementach 
muzycznych; Grabócz traktuje sem jako najmniejszą jednostkę przebie-
gu czasowego utworu ze względu na semantykę (mniejszą od klassemu 
i  izotopii), często tożsamą z  motywem – na przykład muzyczne mot-
ta bądź figury asocjacyjno-symboliczne. Bristiger odnosi się do semów 
składających się na znaczenie jakiegoś słowa, rozpatrując związki muzy-
ki ze słowem 

Sprzeczność
−  jedna z relacji między członami w obrębie kwadratu semiotycznego; zna-

czenie sprzeczne otrzymujemy przez negację, na przykład „S1”–„nie-S1” 
−  sprzeczności wprowadzają rozdarcie, podczas gdy przeciwieństwa nie 

naruszają jedności i  pluralizmu rzeczy [Maryniarczyk, Dualizm, hasło 
w: Powszechna encyklopedia filozofii]

−  w logice – z tak zwanego kwadratu logicznego Arystotelesa: Sprzeczność 
zachodzi między zdaniami, które nie mogą być zarazem prawdziwe i nie 
mogą być zarazem fałszywe, na przykład „Każdy wróbel jest ptakiem” 
i „Pewne wróble nie są ptakami” [Tabin, Kwadrat logiczny, w: Mała ency-
klopedia logiki]

Surmodalizacja
−  w  adaptacji teorii Greimasa do muzyki przez Tarastiego: modalność 

bądź modalizacja pojawiająca się ponad pewnymi modalnościami za-
sadniczymi, składając się na „piętrową” strukturę modalności; na przy-
kład Tarasti uważa, że podstawowe dla muzyki modalności być i czynić 
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są surmodalizowane przez pozostałe (chcieć, wiedzieć, musieć, potrafić, 
wierzyć); konkretne surmodalizacje zastosowane w tej pracy (dotyczące 
semantyki miłości) stanowią swobodną adaptację teorii [Tarasti, A nar-
rative grammar of Chopin’s G minor Ballade]

Topos muzyczny (Topic)
−  „fragmenty muzyki, które wzbudzają jasne skojarzenia ze stylami, gatun-

kami i znaczeniami ekspresywnymi” lub „typy stylistyczne, które mają 
ścisłe korelacje i  asocjacje ze znaczeniami ekspresywnymi” [Hatten, 
Musical Meaning in Beethoven; tłum. Polony, Symbol i muzyka]; termin 
wprowadzony do analizy muzyki przez Leonarda Ratnera, stosowany 
szeroko między innymi przez Agawu, Hattena, Monelle’a:

Uwaga: tłumaczenie terminu topic na język polski jako „topos” już się 
utrwaliło (por. R. S. Hatten, Symfonia od Beethovena do Mahlera. „Tro-
powanie” topoi, w: Beethoven 2. Studia i  interpretacje, red. M. Toma-
szewski, M. Chrenkoff, Akademia Muzyczna, Kraków 2003; oraz L. Po-
lony, Symbol i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2011) i można się 
zgodzić, że w sposób ogólny odpowiada literackiemu pojęciu topos (gr.) 
jako terminowi z zakresu retoryki, odnoszącemu się do zwrotów sty-
listycznych znaczących, skonwencjonalizowanych, wyrazistych i o sta-
łym znaczeniu. Jednak w  języku angielskim istnieje zarówno termin 
topos, jak i  topic. Spośród „narratologów muzycznych” Almén używa 
obu terminów – topic w znaczeniu zdefiniowanym wyżej przez Hatte-
na, a topos jako ogólne odwołanie do kategorii ekspresywnych czy es-
tetycznych (na przykład topos tragizmu). Faktycznie, topic na określe-
nie konkretnych muzycznych fragmentów (czasem rozmiaru tematu, 
czasem większych) odwołujących do zakorzenionych w tradycji stylów 
i gatunków muzycznych stanowi termin węższy i bardziej „technicz-
ny” niż topos. Można byłoby ewentualnie rozważać zastosowanie spol- 
szczenia – topik.
 W liczbie mnogiej ostatnio coraz częściej występuje spolszczenie 
toposy, a nie topoi, aczkolwiek obie formy wydają się dopuszczalne. 

Tożsamość narracyjna
−  tożsamość jednostki (bądź grupy społecznej, narodu i tak dalej) postrze-

gana w kategoriach narracji, a nie ontologicznej struktury przedmiotu; 
koncepcja związana ze zwrotem narratywistycznym 
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Zwrot narratywistyczny
−  zjawisko ekspansji kategorii narracji w  latach 80. i  90. XX wieku, jej 

„migracja” z teorii literatury do innych dziedzin nauki (takich jak histo-
ria, filozofia, socjologia, etnologia, prawo, nauki o  sztuce, pedagogika, 
psychologia, medycyna, a nawet nauki przyrodnicze); zwrot narratywi-
styczny wiąże się ze zmianą postrzegania narracji – zaczęto ją traktować 
już nie tylko jako właściwość tekstów, ale jako prymarny akt umysłu, 
podstawową strategię myślenia człowieka, która z życia może być prze-
noszona do wszystkich ludzkich artefaktów
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Summary

The book discusses the problem of narrativity in works of music, based on 
the example of the myth of Romeo and Juliet, presented here in a broader 
cultural context. It is a result of the author’s interest in two themes; on the 
one hand, the ways in which the Romeo and Juliet myth features in the 
history of music and, on the other, whether the category of narrative can be 
useful at all in researching music. It also tackles the subject of the semantics 
of love and hate in music.

The story of Romeo and Juliet, because of its reach, meaning, content 
and structure, carries all the characteristics of a modern myth . Even 
though it is almost exclusively associated with Shakespeare, the legend as 
such had featured in the oral tradition and in various epic forms long before 
Shakespeare’s times. Since the Elizabethan period, however, this myth has 
penetrated the collective consciousness of other sharers of European culture. 
It is in fact one of the most exploited themes, along with Faust, Don Juan, 
Orpheus and Eurydice, and Tristan and Isolde. Yet what distinguishes it 
from these others is that its career spans from high culture all the way down 
to the pop domain. The suggestively told tragedy of the lovers from Verona 
softens all hearts, regardless of the level of their intellectual sophistication. 

The broad impact of the story, combined with the universality and 
timelessness of the theme of love against all odds, as well as the wonderfully 
transparent structure of the narrative, have made the legend of Romeo and 
Juliet exceptionally easy to adapt and modernize. In the canon of European 
music, the so-called classical music, there are dozens of substantial works 
inspired by it. The book presents a historic sketch of the theme in culture 
and music, together with the interpretation of nine selected musical works 
of various genres representative of the Romeo and Juliet topos, from its 
origins to its resonance, seen from the narratological perspective mentioned 
in the title. In this context, it is very surprising that in spite of the intense 
presence of Romeo and Juliet myth in culture and music, it has not been at 
all a subject of any monographic study.

The expansion of the “mega-category” that narrative is, from 
literary theory to many other spheres, including the theory of music and 
musicology, has encouraged the author to try and explore its meaning 
and the methodological consequences it has for the theory of music. 
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Today, narratology is an inter- and trans-disciplinary perspective whose 
development is still in a very dynamic phase. Music is often discussed as 
narrative, understood metaphorically. The question is, can one look at 
musical works as narratives in a strict sense, with all of the methodological 
consequences? Can such a perspective unveil new aspects of musical 
compositions? The puzzle is more likely to be solved by making an attempt 
to define what narrative is and what features actually determine whether 
something is a narrative or not. In what way can narrativity manifest itself 
in music?

Thinking of these issues on the basis of an example of one literary 
narrative which has often been conveyed in music, including in instrumental 
pieces that lack a textual layer, seems to reveal both the universal properties 
of narratives about Romeo and Juliet, but also the particular characteristics of 
other individual musical narratives. It also causes us reflect, more generally, 
on the ways in which genre and style determine the shape of narrative. In 
addition, investigating the functioning of the Romeo and Juliet theme in the 
history of music, with reference to Shakespeare’s text, can point us towards 
the similarities and differences between literary and musical narratives, and 
provide the basis for an attempt to define the changes that have taken place 
in musical narrative throughout the ages. 

The book consists in four main parts, followed an appendix. Although 
the ideas included in respective chapters complement each other, it is also 
possible to read each chapter independently, so that readers can explore 
the text as their interests dictate. It is not absolutely necessary to follow the 
sheet music used in examples.

The first part presents the conceptual range of narrative that the book 
is based on, and a sketch of general and musical narratology with a review 
of the theory. This is linked to an appendix which includes a dictionary of 
selected narratological terms.

In the second part, readers find a synthetic presentation of the history 
of the Romeo and Juliet motif in culture; from pre-Shakespearean legends 
to Shakespeare’s play, along with an analysis of the ways in which the 
theme features today in literature, theatre, film and music. Narratological 
inspirations are particularly present in the interpretation of Shakespeare’s 
drama, defined as an “archetypal narrative” for its subsequent variations 
and varieties (concretizations). Part two also includes a discussion on the 
semantics of love and hate. 

The criterion for choosing the nine (out of a few dozen in circulation) 
musical works based on the myth of Romeo and Juliet for part three was their 
representativeness in the history of music, on the one hand, particularly in 
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the aspect of their tendency to develop this specific myth in music, and 
on the other the need to show the ways in which narrative is manifested 
in various musical genres. The pieces chosen are: Georg Benda’s singspiel 
(1776), operas by Vincenzo Bellini (1830), Charles Gounod (1867) and 
Pascal Dusapin (1988), a dramatic symphony by Hector Berlioz (1839),  
a symphonic poem by Pyotr Tchaikovsky (1869), a ballet by Sergei Prokofiev 
(1936), a musical by Leonard Bernstein (1957) and Nino Rota’s score to the 
film directed by Franco Zefirelli (1968).

Part four includes reflections and conclusions resulting from the 
comparative analysis, first regarding the narrative of the Romeo and Juliet 
myth in music and then the use of the narratological perspective in music 
analysis.
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Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie Ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis
Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 

społecznych w płatnej pracy domowej
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Wojciech Ryczek, Antystrofa dialektyki

Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza
Beata Śniecikowska, Haiku po polsku.  

Genologia w perspektywie transkulturowej

W PRZYGOTOWANIU

Karol Kłodziński, Officium a rationibus.  
Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu

Jacek Kubera, Francuzi, Algierczycy?  
Relacje między identyfikacjami Francuzów  

algierskiego pochodzenia
Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule”.  

Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji  
Knuda Rasmussena

Agnieszka Rejniak-Majewska, Polityka doświadczenia.  
Clement Greenberg i tradycja formalistycznej krytyki sztuki



Nicole Dołowy-Rybińska, „Nikt za nas tego nie zrobi...”  
Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów  

mniejszości językowych Europy
Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości  

w pisarstwie Teodora Parnickiego
Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  

Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa
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