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Wstęp 

 

 

Trudno o wdzięczniejsze przedstawienie symboliczne śpiewaka, niż sportretowanie 

go pod postacią natchnionego ptaka o  słodkim, pełnym blasku głosie. Słowik zdaje się być 

patronem śpiewu i jego adeptów, ich zwierzęciem totemicznym. Do niego samego przylgnęło 

zaszczytne miano pierwszego spośród leśnych pieśniarzy. Mimo tych pozornie oczywistych 

konotacji, zasób publikacji traktujących o miejscu słowika w muzyce wokalnej okazuje się 

być zaskakująco skąpy. Tym chętniej podjęłam własne poszukiwania śladów słowika 

w dorobku muzycznym naszej kultury. 

Tematyka ta jest z pewnością nie do wyczerpania; niezbędnym było zatem określenie 

dokładnego obszaru moich zainteresowań badawczych. Wnikając głębiej w materię owego 

zagadnienia i dostrzegając jego znaczeniową złożoność, postanowiłam pochylić się nie tyle 

nad szczegółową analizą wybranych dzieł muzycznych, lecz raczej nad różnorodnością funkcji, 

jakie spełnia motyw słowika w pieśni słowiańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem związków 

muzyczno-literackich form liryki wokalnej. W konsekwencji, za kryterium doboru utworów 

poddanych w niniejszej pracy analizie, przyjęłam przede wszystkim zróżnicowanie kontekstów 

i ról, w jakich występuje słowik w wybranych pieśniach, jak również indywidualne walory 

artystyczne rzeczonych pieśni. 

Moja praca badawcza przypadła na niełatwy czas, kiedy to biblioteki i uczelnie 

pozostawały zamknięte w związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce. Naturalnie, 

poczytałam to z początku jako okoliczność bardzo nieszczęśliwą; w istocie, dostęp do źródeł 

naukowych został ograniczony do tych dostępnych w Internecie. Ostatecznie mogę jednak 

uznać, że wpływ zaistniałych warunków na przebieg moich badań okazał się zaskakująco 

pozytywny. Z mierną skutecznością próbując bowiem dotrzeć do literatury muzykologicznej 

powiązanej z tematyką mojej pracy, natrafiałam wciąż na artykuły naukowe z pogranicza 

psychologii, kognitywistki, językoznawstwa. Postanowiłam zatem wykorzystać zaistniałą 

sytuację na swoją korzyść – wzięłam bogactwo materiałów pozamuzycznych za dobrą monetę 

i postanowiłam zmienić nieco kierunek moich eksploracji.  



Słowicze pieśni. O słowikach w słowiańskiej liryce wokalnej 
 

W oczywisty sposób wszystko to nadało to mojej pracy interdyscyplinarnego 

charakteru. Zdecydowałam się dokładniej przyjrzeć  relacji pieśni z językiem i kulturą, 

umiejscowienia liryki wokalnej w kontekście syntezy sztuk, swoistej correspondance des arts. 

Dokładniej zbadałam także sam symbol jako swoisty byt oraz jego miejsce w literaturze, 

w muzyce, a nade wszystko – w człowieczej percepcji. Szczególną uwagę poświęciłam tym 

zagadnieniom w rozdziale pierwszym. 

Rozdział drugi traktuje o samym słowiku. Jest próbą ujęcia dynamiki, z jaką symbol 

słowika przejawia się w kulturach świata. Pewną przeszkodą okazała się nieuchwytność 

subtelnych znaczeń bytów zamieszkujących kolektywne uniwersum symboliczne, 

które w źródłach pisanych funkcjonują nie wprost; w formie artystycznej raczej, aniżeli 

naukowej. Podrozdział 2.1.  powstał zatem głównie w oparciu o moje własne poszukiwania 

i doświadczenia, niekoniecznie poparte spójnymi, autoryzowanymi źródłami naukowymi, 

gdyż takowe zwyczajnie nie istnieją. Starałam się jednak zapoznać z możliwie największą 

ilością dostępnych informacji, zbierając porozrzucane ich szczątki z wielu internetowych 

serwisów informacyjnych i społecznościowych, forów czy nawet internetowych senników. 

Założyć można, że Internet stanowi w przybliżeniu odwzorowanie kolektywnej świadomości 

współcześnie żyjących społeczeństw. Z tego względu, w tym wyjątkowym przypadku źródła 

nieautoryzowane mogę uznać za możliwie miarodajne. Poza tym, w rozdziale drugim 

znajdują się także zagadnienia dotyczące śpiewu samego słowika; jego muzycznego opisu, 

zabiegów kompozytorskich i wykonawczych mających na celu jego imitację oraz zarys 

zastosowań, na potrzeby jakich ów motyw pojawiał się w muzyce. 

 W trzeciej części pracy znajdują się analizy postawionego zagadnienia na przykładach 

poszczególnych utworów należących do kręgu słowiańskiej liryki wokalnej. Dla każdego 

z utworów wybierałam nieco inne podejście, skupiając się na tych walorach, które z jednej 

strony pozostawały w bezpośredniej korelacji z wyznaczonym centrum zainteresowań 

badawczych pracy – a więc z rolą spełnianą przez symbol słowika; – z drugiej zaś strony, 

prezentują jakości dla tych utworów unikalne, wyróżniające je pod względem artystycznym. 

Przedstawione zostały pieśni w języku polskim, rosyjskim i ukraińskim. W dwóch ostatnich 

przypadkach, umieszczone zostały transkrypcje łacińskie i własne tłumaczenia tekstów pieśni, 

których zrozumienie uznaję za kluczowe w procesie zagłębiania się w znaczeniową i muzyczną 

tkankę utworu. Na ręce Palvo Prystaia składam podziękowania za korektę opracowania tekstu 

ukraińskiej pieśni Soloveyko Marka Lukycha Kropyvnytskoho z podrozdziału 3.5.  
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 Podjęty przeze mnie temat sam z siebie przejawia wiele uroku; okazał się zagadnieniem 

niezwykle wdzięcznym i inspirującym. Miałam przyjemność podjąć się analizy wspaniałych 

przykładów wokalnej literatury muzycznej, które miałam już przyjemność wykonywać 

bądź planuję to zrobić w nieodległej przyszłości. Tym większą wartość odnajduję w uzyskaniu 

wnikliwszego na nie spojrzenia, zarówno w warstwie muzycznej, jak i znaczeniowej. 

Opracowanie obranego przeze mnie tematu okazało się wspaniałą intelektualną przygodą. 

Każdemu z czytelników pozostaje mi życzyć tyle przyjemności, ile doświadczyłam ja sama 

podczas moich poszukiwań. 
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1. Liryka wokalna. Od słowa do muzyki 

 

„W umuzycznionym wierszu schodzą się ze sobą dwa rodzaje sztuki: poezja 

i muzyka, by stworzyć rodzaj trzeci: pieśń”. 

- H. H. Eggebrecht 

1.1. O pieśni 

Pieśń to najstarszy, najbardziej pierwotny i rozpowszechniony gatunek muzyki  

wokalnej. Sam wyraz i jego pochodzenie wskazują na szeroki zakres znaczeniowy tegoż 

pojęcia. Polskie słowo pieśń odpowiada wiernie prasłowiańskiemu pěsnь, a więc ‘śpiewanie’, 

biorąc swoje źródło w pěti, czyli ‘śpiewać’1. Dla naszych przodków pieśń oznaczała zatem 

wszystko to, co zaśpiewane. Nie sposób mówić o szczególnych wyróżnikach gatunkowych, 

badając czasy nieobjęte źródłami pisanymi. Rozważając jednak rozwój pierwocin muzyki 

w kierunku od form najprostszych do bardziej skomplikowanych, możemy uznać, że pierwsze 

pieśni stanowiły dowolne dźwięki wydane przez głos ludzki, będące niejako „przedłużoną” 

mową – wynikiem poszukiwania w fonacji jakości innych, niż tylko komunikacyjne.  

Pojęcie pieśni wyróżniamy jednakże również w dziedzinie literatury, jest ono 

definiowane w Encyklopedii PWN jako „najstarszy i najbardziej powszechny gatunek poezji 

lirycznej, związany genetycznie z muzyką”2. W istocie, u początku swojego istnienia pieśń 

literacka i pieśń muzyczna stanowiły jedność, rozluźniając swoją wzajemną relację dopiero 

wraz z rozwojem obu dziedzin. Niezależnie jednak od złożoności, jaką osiągnęła każda z nich 

w ramach swoich indywidualnych jakości, pozostały one na zawsze dwiema siostrami, 

które łączy nierozerwalna więź. Wszak pieśni literackie bada się w oparciu o elementy 

właściwe dziełu muzycznemu, takie jak relacje brzmieniowe słów czy rytmizacja. Liryki 

wokalnej nie sposób z kolei zrozumieć, nie biorąc pod uwagę warstwy literackiej, 

a więc poezji, liryki per se. W oba znaczenia pieśni wpisuje się ich nieodzowne wzajemne 

podobieństwo strukturalne. 

 
1 Pieśń  [w:] Słownik etymologiczny języka polskiego [@:]  https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/10083/piesn, 
(dostęp: 5.05.2020). 
2 Pieśń [w:] Internetowa encyklopedia PWN [@:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/piesn;4009504.html, 
(dostęp: 5.05.2020). 
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W niniejszej pracy skupimy się naturalnie na pieśni w ujęciu muzycznym, ściślej – 

na pieśni solowej z towarzyszeniem fortepianu. Spośród mnogości odmian, jaką przyjmuje 

gatunek pieśni, ta jest zdecydowanie najrozleglejszą i dominującą – stanowi sedno gatunku 

oraz wytycza najsilniej zarysowaną ścieżkę jego rozwoju. Owa ścieżka wiedzie przez dzieje 

muzyki, zmierzając do swej kulminacji w czasie największego rozkwitu pieśni jako formy 

artystycznej – w XIX-wiecznej epoce muzycznego romantyzmu. Ten, z zamiłowaniem 

do miniatur, brzmienia fortepianu i ekspresywnych jakości poezji, upodobał sobie liryczną 

pieśń solową do tego stopnia, że uczynił zeń koronny gatunek swoich czasów. 

To w romantyzmie osiągnięta została najpełniejsza równowaga między ważnością warstwy 

literackiej i muzycznej pieśni, jak również równowaga relacji partii głosu i fortepianu jako 

instrumentu towarzyszącego. Pomimo zmiennego wymiaru autonomii fortepianu 

w poszczególnych utworach czy u poszczególnych kompozytorów3, to myśl romantyczna 

rzuca nowe spojrzenie na ten komponent pieśni, który dotąd stanowił jedynie akompaniament 

i był określony mianem ‘instrumentu towarzyszącego’4. Odświeżone spojrzenie na związki 

słowno-muzyczne pieśni i wzajemne oddziaływanie partii głosu i fortepianu poszerzyły 

znacznie pole możliwości wyrazowych pieśni solowej.  

W obliczu wspomnianego rozkwitu gatunku w XIX wieku, wielką niesprawiedliwością 

byłoby uznanie, że czas pieśni przeminął w wiekach późniejszych. Śpiew, jak to ma 

w zwyczaju, towarzyszy nam nadal, a potrzeba pisania i wykonywania pieśni dostosowanych 

do realiów epoki bynajmniej w artystach nie słabnie. Czasy najnowsze korzystają z całego 

doświadczenia poprzednich wieków, łamiąc konwencje, eksperymentując z nowymi środkami 

wyrazowymi, możliwościami instrumentacji i technikami kompozytorskimi – niezmiennie 

jednak badając współzależność języka literackiego i muzycznego. 

  

 
3 Przykładowo, u Schuberta głos i fortepian tworzą integralną całość, u Schumanna zaś partia fortepianu mogłaby 
z powodzeniem stanowić samodzielny utwór – przyp. wł. 
4 B. Pociej, Pieśń [w:] Meakultura [@:] http://www.meakultura.pl/edukatornia/piesn-1116, (dostęp: 5.05.2020). 
Tekst opublikowany pierwotnie w: Ruchu Muzycznym (1985, XXIX nr 13). 
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1.2. Język i symbol 

Celem umożliwienia dalszego przeprowadzenia owocnego dyskursu, niezbędnym jest 

właściwe zrozumienie pojęcia symbolu w ujęciu kulturowym, filozoficznym i kognity-

wistycznym. Jak podaje Encyklopedia PWN: 

„symbol [gr. sýmbolon ‘znak rozpoznawczy’], filoz. każdy znak właściwy 

należący do podklasy znaków zastępczych, pełniący funkcję substytucji, 

tj. zastępowania określonego przedmiotu (lub pojęcia abstrakcyjnego, stanu 

rzeczy, zdarzenia itd.), wywołujący w umyśle określone stany psychiczne 

i emocjonalne (wyobrażenia, przeżycia) związane z tym właśnie przedmiotem”5 

Symbolem możemy zatem nazwać każdą figurę zastępczą wobec danego zjawiska – jest to jego 

zastępcza reprezentacja umysłowa.   

Z tej najszerszej definicji możemy przejść do jej aplikacji na gruntach poszczególnych 

obszarów kultury. Mamy wszak do czynienia z symbolami  w literaturze, w muzyce, w filmie, 

w sztukach plastycznych, scenicznych, we wszelkiego rodzaju sztukach multimedialnych, 

grafice użytkowej… Można powiedzieć, że pojęcie symbolu sięga wszędzie tam, gdzie sięga 

pojęcie sztuki, twórczości i komunikacji. Symbol bowiem towarzyszy nam także 

w codziennych rozmowach, w osobistych fantazjach, w snach; bierze on udział we wszelkich 

procesach kognitywnych.  Bez względu jednak na medium, symbol pozostaje bytem 

językowym, przy czym język należy tu rozumieć niekoniecznie jako zestaw środków 

głosowych czy piśmiennych, a każdą strukturę służącą komunikacji i ekspresji jednostki. 

Obojętnie zatem, czy mamy do czynienia z symbolem w formie słowa, motywu muzycznego, 

znaku graficznego, koloru, namacalnego przedmiotu czy abstrakcyjnego kształtu, każdy 

z symboli przenosi pewną wartość znaczeniową. 

Od alegorii odróżnia symbol jego wieloznaczność, co stwarza z kolei możliwość 

wielorakich interpretacji tej samej figury czy ich zestawu. Dowolność interpretacyjna jest 

w sztuce zjawiskiem pożądanym. Jak się okazuje, rzeczona różnorodność wykracza poza 

domenę artystyczną i współtworzy całą postrzeganą przez nas rzeczywistość. Mimo owej 

 
5 Symbol [w:] Internetowa encyklopedia PWN [@:] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/symbol;4010133.html, 
(dostęp: 5.05.2020).  
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dowolności, możliwe jest jednak odczytywanie symboli w sposób właściwy, a więc spójny 

z intencją nadawcy komunikatu. Istnieje zatem byt, który nazwać możemy symbolicznym 

uniwersum. Oto co pisze na temat tego pojęcia polski filozof i socjolog, prof. dr hab. Józef 

Niżnik, w swojej książce Symbole a adaptacja kulturowa: 

„Poruszając się na co dzień w społeczeństwie nieustannie odbieramy pewne 

znaczenia oraz pewne znaczenia sygnalizujemy. Rozumiejąc zachowania innych 

ludzi, bardzo przecież zróżnicowane i złożone, a także komunikując się z nimi przy 

pomocy języka zupełnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, że posługujemy się 

nawzajem określonymi znakami, których znaczenie jest przesądzone przez 

przynależność do wspólnych kodów, a nawet więcej, do wspólnego świata 

symbolicznego — symbolicznego uniwersum”6. 

Zrozumienie symbolu jest zatem dyktowane przynależnością do pewnego kręgu kulturowego 

i zrozumieniem istniejących wewnątrz niego kodów.  

 Symbol to jednak znacznie więcej niż figura występująca w strukturach 

komunikacyjnych danej społeczności. Symbole przenoszą kulturę i jej wartości. Niosą 

przesłanie swoich czasów, mówią o tożsamości, nadziejach, oczekiwaniach osób, które te czasy 

tworzą. Są dynamicznymi bytami, które nie tylko usprawniają komunikację, lecz także cały 

proces przenoszenia się kultury na kolejnych jej uczestników. Poprzez symbole, złożone 

tradycje, wierzenia, przekonania i koncepcje przekazywane są w mgnieniu oka, w sposób 

prosty i klarowny. 

 Spośród mnogości figur zdolnych pełnić role symboliczne, spośród mnogości języków, 

jakie zna nasza kultura, w centrum naszych zainteresowań pozostają słowo i muzyka – 

podstawowe budulce pieśni, meritum naszych rozważań.  

 

 

 

 
6 J. Niżnik, Symbole a adaptacja kulturowa, Warszawa, COK, 1985, s. 31. 
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2. Słowik 

 

Słowik szary (Luscinia luscinia) i słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 

to niewielkie ptaki zasiedlające Europę wschodnią i część Europy środkowej oraz – częściowo 

– rosyjską część Azji. Wśród krajów zasiedlanych przez słowiki znajduje się Polska, Wielka 

Brytania, Francja, Niemcy, Rosja czy nawet Włochy – ośrodki muzyczne o bogatym dorobku 

pieśniarskim. Nie dziwi zatem ogromna popularność słowika jako tematu liryki wokalnej 

pochodzącej z tych obszarów. Muzyka obfituje zatem w liczne materiały o dużej dostępności7, 

które powiązane są z tematyką moich badań. W obliczu tak znacznej rozległości zjawiska 

w literaturze muzycznej, konieczne jest przyjęcie pewnego założenia, które pozwoli zawęzić 

spektrum zainteresowań i pozwoli odpowiednio zgłębić dane zagadnienie. Na swoje kryterium 

doboru materiału obrałam zatem nie samo wykorzystanie motywu słowika w twórczości 

różnych kompozytorów, a specyficzne role, jakie ono pełni. Celem odpowiedniego zrozumienia 

owych ról, przyjrzyjmy się ładunkom znaczeniowym, jakie przenosi słowik w kulturze 

jako symbol. 

 

2.1. Symbol i jego miejsce w kulturze 

Na początek pozwolę sobie zaprezentować wyjątkowy opis naszego ptasiego bohatera 

pochodzący z połowy XIX wieku – jest to ustęp z niezwykłego zbioru Wypisy polskie dla szkół 

męskich i żeńskich z najcelniejszych pisarzy krajowych zebrane i ułożone przez Dr. Karola 

Mecherzyńskiego, byłego profesora literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim8, 

wydanego w 1877 roku w Krakowie, w ówczesnej Galicji. Autorem cytowanego w zbiorze 

fragmentu jest Józef Jundziłł, polski botanik i mykolog, uczeń Stanisława Bonifacego Jundziłła 

(słynnego polskiego naturalisty i przyrodnika, wykładowcy Cesarskiego Uniwersytetu 

Wileńskiego, twórcy Ogrodu Botanicznego w Wilnie), który w swoim dziele Historya 

naturalna dla dzieci, w taki oto barwny sposób  opowiada o słowiku: 

 
7 O. A. Mansfield, The Cuckoo and Nightingale in Music [w:] The Musical Quarterly, Vol. 7, No. 2 (Apr., 1921), 
s. 271. 
8 K. Mecherzyński, Wypisy polskie dla szkół męskich i żeńskich z najcelniejszych pisarzy krajowych zebrane 
i ułożone przez Dr. Karola Mecherzyńskiego, byłego profesora literatury polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Kraków 1877, s. 33. 
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Spośród wielu cennych spostrzeżeń, nie do zignorowania jest nacisk kładziony 

na niezwykłe zdolności śpiewacze słowika. W istocie, nikogo nie dziwi fakt, że to właśnie one 

stały się znakiem rozpoznawczym tego zwierzęcia, tworząc jego nieprzemijającą renomę. 

Fig. 1 Opis słowika w „Wypisach polskich dla szkół...” 
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Sława i uznanie dla słowiczego śpiewu sięgają już starożytnej Grecji. Wedle greckiej 

mitologii, śpiew ten był jednak boleśnie kojarzony z żałobą i tęsknotą. W poezji rzymskiej 

nadawano słowikowi imię Filomeli, bohaterki antycznego mitu. Ta, zabiwszy Itysa, swego 

syna, opłakiwała go pełna żalu. By uniknąć potępienia, wraz ze swoją siostrą, Prokne, 

zmieniły się w ptaki: Filomela w słowika, jej siostra – w jaskółkę. Mit ten popularny był także 

w czasach późniejszych, w renesansie i baroku. Według Marii Harley, przez tę właśnie 

konotację poeci stworzyli kolejny mit – „mit melancholii nocnego śpiewaka”9.  

W Arabii słowik zwiastował przyjemną wiadomość, a na Bliskim Wschodzie, podobnie 

jak w Europie – wszechstronnie rozumiane szczęście. Persowie widzieli w słowiku posłańca 

niezapomnianej miłości, pod warunkiem dużego zaangażowania. W poezji perskiej słowik 

łączony był jednak często z miłością nieodwzajemnioną. W Chinach jego śpiew oznaczał 

tęsknotę za rajem. W innych zakątkach świata był kojarzony z wołaniem dusz czyśćcowych 

o pomoc czy nawet z zapowiedzią rychłej śmierci10. 

W kulturach chrześcijańskich przyjęło się traktować śpiew słowika jako symbol 

anielskości, słodyczy, marzeń, natchnienia i obfitości. Według legendy, ostatni jego śpiew 

symbolizuje tęsknotę za tzw. Królestwem Niebieskim11. Przez wzgląd na swoją wieczorną 

aktywność, od zawsze łączony był z nocą, czujnością, niejednoznacznością i tajemniczością. 

Maj jest czasem, gdy słowik daje szczególnej urody godowe popisy wokalne, stąd jego głos 

kojarzy się w wielu krajach z miłością i zakochanymi12. Nie zostały zapomniane jednak 

antyczne wpływy i na nocnym śpiewaku nadal ciążyło piętno smutku, żałoby, cierpienia, skargi 

bolejącej matki i potępienia. W liryce miłosnej towarzyszą mu najczęściej róża i kwiat śliwy. 

Samych poetów zwykło się nieraz nazywać słowikami słowa13. 

Słowik był popularnym tematem wróżb ludowych. Według dawnych wierzeń, spotkanie 

leśnego śpiewaka zwiastowało szczęście w pożyciu małżeńskim i nadejście wiosny, 

a samotnym dawało nadzieję na odnalezienie miłości. Słowik to stworzenie, które szczególnie 

umiłowało sobie wolność, o czym zapewnia nas polskie przysłowie „słowik w klatce 

 
9 M. Harley, Słowik i tajemnice nocy czyli o realizmie i symbolice śpiewu słowika w muzyce [w:] Muzyka 1992, 3, 
s. 13. 
10 Słowik rdzawy [w:] Wikipedia [@:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowik_rdzawy, (dostęp: 5.05.2020). 
11 Ibidem. 
12 Aves słowik – Anielski śpiew [@:]https://jozmarek.blogspot.com/2016/08/aves-sowik-anielski-spiew.html, 
(dostęp: 5.05.2020). 
13 Ibidem. 
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nie zaśpiewa”14 – zaobserwowany z kolei w swoim naturalnym środowisku, przynosił 

swobodę, inspirację, radość, rychłe uszczęśliwienie. Według baśni Słowik Hansa Christiana 

Andersena, tytułowy bohater przyniósł uzdrowienie15. 

Symbol ten miał jednak i negatywne asocjacje. Widziany we śnie oznaczał 

niebezpieczeństwo, problemy i zawirowania emocjonalne. Kojarzony z marzycielską naturą, 

ostrzegał przed nadchodzącymi negatywnymi skutkami bujania w obłokach. Kobietom wieścił 

bezsenność i zmęczenie. Ostrzegał także kobiety przed trudnościami utrzymywania 

w niejednoznaczności i tajemnicy związków uczuciowych. Milczący słowik zwiastował kłótnie 

z bliskimi, a słowik martwy – poważne problemy finansowe16. Jak możemy prześledzić, 

wszelkie te wierzenia odwołują się to wymienionych wcześniej skojarzeń kulturowych, 

przedstawiając je dualistycznie – w postaci pozytywnej bądź negatywnej. Ludowa medycyna 

słowicze mięso polecała jako środek przeciw nadmiernej senności, a jego serce stosowano jako 

remedium, celem zapewnienia sobie pięknego głosu i zdolności krasomówczych17. 

Kultura wykonuje także ukłon w kierunku nauczycieli śpiewu, czyniąc słowika 

ich patronem. Przez wzgląd na zjawisko nauczania młodych osobników śpiewu przez 

ich rodziców, przypisywano gatunkowi zdolności pedagogiczne18. Poeci zwykli nazywać się 

słowiczymi uczniami, będąc wpatrzeni w ten ideał talentu lirycznego. Niemieckie powiedzenie 

„uczyć słowika śpiewać” oznaczało z kolei wykonywanie pracy zupełnie zbędnej. Przede 

wszystkim bowiem słowik zapisał się w naszej kulturze jako najzdolniejszy spośród ptasich 

śpiewaków.  

  

 
14 Słowik rdzawy [w:] Wikipedia [@:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowik_rdzawy, (dostęp: 5.05.2020). 
15 H. Ch. Andersen, Słowik, [w:] Baśnie, tłum. C. Niewiadomska, wyd. 7, wyd. Gebethner i Wolff, Kraków 1925. 
16 Słowik [w:] Sennik.biz [@:] https://www.sennik.biz/znaczenie1602,slowik.html 
17 Biorąc odpowiedzialność za umieszczenie tej informacji w mojej pracy, pragnę stanowczo odradzić adeptom 
sztuki wokalnej, choćby najbardziej zdesperowanym, stosowania tej metody – zarówno ze względów moralnych, 
jak i przez wątpliwą skuteczność tej terapii. 
18 Słowik rdzawy [w:] Wikipedia [@:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowik_rdzawy, (dostęp: 5.05.2020). 
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2.2. Słowiczy śpiew 

Zanim przystąpimy do analizy przykładów muzycznych, potrzebna jest nam wiedza 

na temat samego śpiewu słowika i tego, w jaki sposób kompozytorzy zwykli odczytywać jego 

charakterystyczne cechy, tak, by później wzorować na nich swoje zabiegi kompozytorskie. 

Maria Harley w swojej pracy Słowik i tajemnice nocy czyli o realizmie i symbolice 

śpiewu słowika w muzyce powołuje się na słowa Poula Bondesena, opisując słowiczy śpiew 

jako „ciągłą pieśń z sekwencją rozmaitych fraz i wielką różnorodnością między nimi19”20. Dalej 

przywołane zostają inne cechy słowiczego śpiewu, takie jak liczne powtórzenia tego samego 

dźwięku czy liczne zmiany dynamiczne. Niezwykle interesującym materiałem przytoczonym 

w pracy jest próba zapisu nutowego charakterystycznych motywów śpiewu słowika, autorstwa 

Athanasiusa Kirchera z jego traktatu Musurgia Universalis (1650 r.), który pozwolę sobie 

zamieścić poniżej21: 

 

 
19 Org. ang.: „continuous song with sequences of varying phrases and with great variation from one individual 
to another”. 
20 M. Harley, Słowik i tajemnice nocy… s. 14. 
21 Ibidem, s. 15. 

Fig. 2 Próba muzycznego zapisu śpiewu słowika autorstwa Athanasiusa Kirchera 
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Jak podaje Maria Harley, Kircher wyróżnia trzy typy fraz: pigolismus, glazismus 

i teretismus oraz podkreśla rytmiczną różnorodność treli. Mimo, że sam podjął się zapisu, 

zaznaczył, że śpiew słowika zdecydowanie wykracza poza system tonalny i znany wówczas 

w europejskiej muzyce materiał dźwiękowy. Występowanie mikrointerwałów spróbował 

Kircher zaznaczyć na przełomie czwartej i piątej linii opatrując je komentarzem „chromatico-

enharmonicum nescio quid affectans22”23.  

Słowicze pienie wymyka się z pewnością ramom znanych nam zasad muzyki, da się 

mimo to wyróżnić szereg charakterystycznych dla niego motywów: 

 prędkie powtarzanie pojedynczych dźwięków, 

 prędkie powtarzanie dwóch wybranych dźwięków, z czego jeden z nich jest 

zazwyczaj akcentowany względem drugiego, 

 wykończenie przeciągłych dźwięków prędkim staccato, 

 repetycje krótkich motywów oddzielone pauzami, 

 duża ilość skomplikowanych fraz, 

 wariacyjny charakter kolejnych fraz, 

 współistnienie powtórzeń i wariacji, 

 spontaniczność i nieregularność w prowadzeniu melodii, 

 występowanie mikrointerwałów. 

Kompozytorzy różnych epok podejmowali się prób wplatania ilustracji słowiczego 

śpiewu do swoich utworów. Zrobił to Händel w swoim Allegro z L'Allegro, il Penseroso 

ed il Moderato HWV 55 (1740); zrobił to Beethoven w swojej VI symfonii F-dur op. 68 

„Pastoralnej” (1808); zrobił to Haydn w swoim oratorium Die Schöpfung Hob. XXI:2 (1798) 

interpretując fragment libretta: „Aus jedem Busch und Hain erschallt der Nachtigallen süße 

Kehle24”25. Nie wykorzystali oni jednak, rzecz jasna, dokładnych transkrypcji 

zaobserwowanego w przyrodzie śpiewu. Konieczne było poruszanie się w ramach pewnych 

konwencji.  

 
22 Łac. „Nie wiem, co ma wpływ na chromatykę-enharmonię”. 
23 Ibidem. 
24 Niem. „Z każdego krzewu i gaju rozbrzmiewa słodkie słowicze gardło”. 
25 O. A. Mansfield, The Cuckoo and Nightingale… s. 274. 
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Przyjrzyjmy się zatem rzeczonym konwencjom. Maria Harley tak podsumowuje 

muzykologiczne badania ptasiego śpiewu: 

„Realistyczna imitacja śpiewu ptaków w muzyce nie daje się pogodzić 

z wymogami języka harmoniki tonalnej i zasadami klasycznego metrum w muzyce. 

Gdy powody programowe czy ornamentalne usprawiedliwiają obecność ilustracji 

śpiewu ptaków, konieczna jest jego transformacja, aby zaspokoić kryteria czysto 

muzyczne”26. 

Wyróżnijmy zatem najczęstsze konwencjonalne zabiegi kompozytorów (ale i zabiegi 

samych śpiewaków, wykraczające często poza zapis muzyczny!) mające na celu ilustrację 

słowiczych treli: 

 prędkie figuracyjne przebiegi; 

 niespodziewane zwroty kierunku figuracyjnej melodii; 

 bogata ornamentyka (tryle, obiegniki, mordenty, appoggiatury); 

 charakterystyczne motywy: 

° naprzemienne powtarzanie dwóch dźwięków (w równych, drobnych 

wartościach bądź w rytmie punktowanym; często są to dźwięki odległe 

od siebie o sekundę bądź tercję), 

° powtarzające się kilkakrotnie appoggiatury rozwijające się później w tryl 

° prędka repetycja jednej nuty (zwykle crescendo), 

° skoki interwałowe, także o duże odległości, 

° długie utrzymywanie wysokiej nuty w kadencji; 

 umiejętnie stosowane messa di voce i decrescendo, mające na celu imitację 

charakterystycznych dla śpiewu ptaków „zanikających” dźwięków; 

 wierność autentycznemu rejestrowi głosu słowika (występujące w utworach 

dźwięki oktawy trzykreślnej, ale i celowe odciążanie głosu, skierowanie 

go w rejestr fletowy). 

Tradycyjną słowiczą frazę łączono chętnie z tematyką pastoralną, opisem piękna 

przyrody, wiosennych pejzaży – jest to z pewnością, w połączeniu z tematyką miłosną, 

najpowszechniej wykorzystywana asocjacja symboliczna śpiewu słowika. Nie jest to jednak 

 
26 M. Harley, Słowik i tajemnice nocy… s. 24-25. 
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jedyny kontekst, w jakim tego symbolu używano. Zwraca na ten fakt wyraźnie uwagę Maria 

Harley w odniesieniu do analizowanych przez nią utworów, zaznaczając, że ustabilizowana 

kulturowo i muzycznie ilustracja śpiewu słowika z czasem zaczęła służyć koncepcjom 

wykraczającym daleko poza naturalistyczne pejzaże: 

„Oczywiste skojarzenia z pastoralną scenerią lub spokojem wiosennego wieczoru 

na łonie natury (Beethoven, Messiaen, Respighi) zastępuje w utworach 

Messiaena, Mahlera i Bartóka kontekst eschatologiczny: tajemnica nocy 

i apokaliptyczna cisza oczekiwania (Messiaen), symbolika ostatniego 

wspomnienia ziemskiej egzystencji (Mahler) i melancholia śmierci (Bartók). 

Miniatura Françoisa Couperina to czarujący portrecik zakochanego słowika; ten 

sam ptak staje się w bajkowej operze Strawińskiego symbolem nieprzemijającego 

piękna, dobra i prawdy, a w »Symfonii Pastoralnej« Beethovena i programowo-

naturalistycznym »Catalogue d' Oiseaux« Messiaena – elementem naturalnej 

scenerii. Portretowanie śpiewu słowika interesowało bowiem wielu 

kompozytorów z różnych epok, którzy wykorzystywali imitacje dźwięków natury 

zgodnie z własnymi założeniami artystycznymi”27. 

Przyjrzyjmy się zatem, jak owe zainteresowania dwoma obliczami słowiczego mitu 

(słowika „ciemnego”, snującego melancholijny lament oraz słowika „jasnego”, 

wyśpiewującego radosne zakochanie) w ramach swoich założeń artystycznych realizowali 

wybrani kompozytorzy liryki wokalnej. 

 

  

 
27 Ibidem, s. 35-36. 



Słowicze pieśni. O słowikach w słowiańskiej liryce wokalnej 
 

 

3. Słowicze pieśni 

 

 

3.1. Przyjaciel sopranu koloraturowego 

 

Solovey Alexandra Alyabyeva (1827) 

[Соловей Александра Алябьева]  

sł. Anton Delvig 

 

Już w XVIII wieku, wraz z publikacją wielkiej francuskiej Encyclopédie, przeniknęła 

do wiedzy powszechnej wieść, że w długie, majowe wieczory usłyszeć można śpiew jedynie… 

samców słowika. W żadnym jednak wypadku nie przeszkodziło to artystom w zbudowaniu 

rozległego kulturowego konstruktu przedstawiającego pod postacią słowika śpiewaczkę obda-

rzoną lirycznym sopranem koloraturowym28. Naszą podróż rozpoczniemy prawdopodobnie 

najpopularniejszą pieśnią prezentującą ów konstrukt; pieśnią, która z nieskomplikowanego 

romansu salonowego, opartego o muzykę ludową, wyewoluowała w popisową, reprezentacyjną 

pozycję koncertowego repertuaru. Mowa tu o Słowiku Alexandra Alyabyeva, który jako jedyna 

kompozycja twórcy wpisuje się w ramy szeroko uznanego, standardowego repertuaru 

wokalnego. Okazuje się jednak jednym z najsolidniejszych fundamentów, na którym 

ów słowiczy konstrukt został oparty. 

Solovey jest interpretacją części tekstu poetyckiego Antona Delviga o tytule Russkaya 

pesnya i w istocie, przypomina ludową pieśń rosyjską Solovey moj, solovey. Treść oryginalna 

wiersza wyraża historię zawiedzionej miłości młodego dziewczęcia, które opowiada słowikowi 

o tym, jak uczucie pewnego chłopca do niej odeszło w niepamięć. Alyabyev zinterpretował 

jednak wiersz Delviga w sposób fragmentaryczny, pomijając jego część końcową, wyjaśniającą 

sytuację podmiotu lirycznego. Zamiast tego wybrał wersy odnoszące się do ptasiego bohatera, 

czyniąc zeń centralną postać sytuacji lirycznej, podkreślając swoją intencję zmianą w tytule – 

tak oto Russkaya pesnya Delviga stała się Soloveyem Alyabyeva. Poniżej umieszczony został 

tekst wiersza, jego transkrypcja łacińska i próba możliwie wiernego tłumaczenia. W nawiasy 

kwadratowe zostały ujęte fragmenty pominięte przez kompozytora. 

 
28 A. M. Weaver, The Soprano and the Nightingale: Aleksandr Alyabyev’s “Solovey” [w:] Journal of Musicological 
Research, 2016, Vol. 35, No. 1, s. 23–44, passim. 
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Антон Дельвиг 

Русская песня 

 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей! 

Ты куда, куда летишь, 

Где всю ночку пропоешь? 

Кто-то бедная, как я, 

Ночь прослушает тебя, 

Не смыкаючи очей, 

Утопаючи в слезах? 

[Ты лети, мой соловей, 

Хоть за тридевять земель, 

Хоть за синие моря, 

На чужие берега;] 

Побывай во всех странах, 

В деревнях и в городах: 

Не найти тебе нигде 

Горемышнее меня. 

[У меня ли у младой 

Дорог жемчуг на груди, 

У меня ли у младой 

Жар-колечко на руке, 

У меня ли у младой 

В сердце миленький дружок. 

В день осенний на груди 

Крупный жемчуг потускнел, 

В зимню ночку на руке 

Распаялося кольцо, 

А как нынешней весной 

Разлюбил меня милой.] 

Anton Delvig 

Russkaya pesnya 

 

Solovey moy, solovey, 

Golosistyy solovey! 

Ty kuda, kuda letish', 

Gde vsyu nochku propoyesh'? 

Kto-to bednaya, kak ya, 

Noch' proslushayet tebya, 

Ne smykayuchi ochey, 

Utopayuchi v slezakh? 

[Ty leti, moy solovey, 

Khot' za tridevyat' zemel', 

Khot' za siniye morya, 

Na chuzhiye berega;] 

Pobyvay vo vsekh stranakh, 

V derevnyakh i v gorodakh: 

Ne nayti tebe nigde 

Goremyshneye menya. 

[U menya li u mladoy 

Dorog zhemchug na grudi, 

U menya li u mladoy 

Zhar-kolechko na ruke, 

U menya li u mladoy 

V serdtse milen'kiy druzhok. 

V den' osenniy na grudi 

Krupnyy zhemchug potusknel, 

V zimnyu nochku na ruke 

Raspayalosya kol'tso, 

A kak nyneshney vesnoy 

Razlyubil menya miloy.] 

Anton Delvig 

Pieśń rosyjska 

 

Słowiku mój, słowiku 

Dźwięcznogłosy słowiku! 

Dokąd, ach dokąd lecisz, 

Gdzie prześpiewasz całą noc? 

Któraż biedna, tak jak ja, 

Nocą wysłuchuje cię, 

Nie zamykając oczu, 

Tonąc we łzach? 

[Poleć, mój słowiku 

Choćby do odległych stron 

Choćby za błękitne morza 

Do obcych wybrzeży;] 

Poleć w każdą z świata stron. 

Odwiedź wioski, zwiedź miasta: 

Próżno ci szukać 

Nieszczęśliwszej ode mnie. 

[Czyż mam, ja, młoda, 

Drogie perły na piersi? 

Czyż mam, ja, młoda, 

Ognisty pierścień na dłoni? 

Czyż mam, ja, młoda, 

Uroczego chłopca w sercu? 

Jesiennym dniem, na piersi 

Wyblakły pokaźne perły, 

Zimową nocą na dłoni 

Stopił się mój pierścień 

I tak bieżącą wiosną 

Ustało jego kochanie.] 
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Widoczny zwrot w kierunku tematu słowika wynikł prawdopodobnie z chęci 

znaczeniowego i emocjonalnego odciążenia utworu, przeznaczonego początkowo na rosyjskie 

przyjęcia salonowe. Kompozytor nie spodziewał się zapewne głębokiego śladu, jaki odciśnie 

Solovey w historycznym procesie kształtowania się dziewiętnastowiecznych konstruktów, 

przez pryzmat których postrzegano ówczesne śpiewaczki. Nie spodziewał się tego zapewne 

choćby z tego powodu, że wyjściowo, pieśń ta, nieco melancholijna, utrzymana w molowej 

tonacji, ubarwiona jedynie kilkoma obiegnikami i appoggiaturami, nie narzucała zbyt 

stanowczo ptasich skojarzeń w warstwie muzycznej. Dopiero w 1830 roku, trzy lata 

po prawykonaniu pieśni, Henriette Sontag rzuciła nań nowe światło, włączając pieśń 

do swojego repertuaru w wariacyjnej aranżacji. To właśnie Sontag odpowiada za pierwszą falę 

popularności pieśni na europejskich salach koncertowych. W piśmiennictwie, z jej interpretacji, 

zachowała się jedynie poniższa kadencja: 

 

Zaobserwować możemy zarówno charakterystyczny tryl, jak i serię powtarzających się 

naprzemiennie dźwięków w odległości sekundy, które to motywy jasno sugerują ptasie 

konotacje.  

Wraz ze wzrostem popularności pieśni, przybywało śpiewaczek tworzących własne 

interpretacje zdobne w słowicze ornamenty – umacniał się i utrwalał symbol kulturowy, ważny 

nie tylko dla sztuki per se, lecz także dla socjologicznej warstwy jej recepcji.  W wieku XIX 

zaistniała bowiem bardzo sprecyzowana potrzeba znalezienia przeciwwagi dla archetypu 

scenicznej femme fatale, heroiny operowej ukrytej za symbolem uwodzicielskiej syreny 

o dramatycznym potencjale. Nie każda śpiewaczka miała życzenie – czy też możliwość – 

sprostać owemu modelowi; stąd postać słowika, niewinnego ptaka o jasnym głosie, 

zachwycającym niezwykłą biegłością (w miejsce znacznej głębi i gęstości), okazała się być 

doskonałą odpowiedzią na zasilany coraz to dramatyczniejszymi partiami operowymi syreni 

archetyp.  

Fig. 3 Kadencja à la mode de Henriette  Sontag 
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Symbol słowika stał się dla śpiewaczek wygodnym środkiem kształtowania 

scenicznego wizerunku oraz efektywnym narzędziem marketingowym. Zarówno pieśń 

Alyabyeva jak i inne elementy „ptasiego repertuaru” stały się dla śpiewaczek przepustką 

do uzyskania wizytówki słowika i uniknięcia w ten sposób negatywnych konotacji 

skojarzonych z postacią operowej syreny. Znane są nam postaci takie jak Jenny Lind29 – 

szwedki słowik, Erna Sack – słowik niemiecki, czy wreszcie nasz rodzimy słowik warszawski 

– Bogna Sokorska. Współcześnie żyjąca Dilbèr Yunus z kolei została obwołana przez media 

słowikiem zarówno ujgurskim, chińskim, szwedzkim i fińskim30. Deutsche Grammophon 

wydało płyty koloraturowe Rity Streich i Milizy Korjus kolejno pod tytułami The Viennese 

Nightingale oraz The Berlin Nightingale. Słowiczy archetyp zdaje się być wiecznie żywy. 

Sama pieśń Alyabyeva zdobyła wielką popularność i znalazła swoje stałe miejsce 

pośród najbardziej rozpoznawalnych utworów wokalnych. Już w pierwszej połowie XIX wieku 

Pauline Viardot García włączyła Słowika do sceny lekcji muzyki w Cyruliku sewilskim, 

zjednując sobie skutecznie serca publiczności. W partyturze Fedory Umberto Giordano 

z roku 1898 da się znaleźć ślady pieśni pośród innych znanych melodii zróżnicowanego 

pochodzenia. Solovey konsekwentnie ukazuje się na wielu płytach najznamienitszych 

sopranów, pośród najpopularniejszych utworów koloraturowego repertuaru. Po dziś dzień, 

tworząc przestrzeń dla bogatych, naturalistycznych, ptasich ornamentacji, pozwala kolejnym 

pokoleniom śpiewaczek utrzymywać swój słowiczy wizerunek.  

 

3.2. Serce, które chce śpiewać 

 

Słowik Karola Szymanowskiego, op. 31, nr 2 

Z cyklu Pieśni księżniczki z baśni (1915) 

sł. Zofia Szymanowska 
 

Zda mi się nieraz, że Bóg się pomylił, 

miast serca zamknął w piersiach mych słowika. 

Co milczy we dnie, a gdy noc nastanie 

miłosną w gwiezdne niebo bije pieśnią. 

 
29 Co ciekawe – to właśnie postacią Jenny Lind, w której zakochany bez wzajemności był Hans Christian Andersen, 
inspirowana była jego baśń o tytule Słowik. Pisze o tym Anna Harwell Celenza w swojej książce Hans Christian 
Andersen and Music: The Nightingale Revealed. 
30 A. M. Weaver, The Soprano and the Nightingale… s. 23. 
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Zdaje się, że Zofia Szymanowska, siostra kompozytora, zawarła w swoim czterowierszu 

opis zjawiska bliskiego każdemu śpiewakowi – któż z nas nie zna uczucia, które przychodzi, 

gdy pragnienie artystycznego wyrazu chce znaleźć swe ujście poprzez śpiew? Pieśni księżniczki 

z baśni to seria barwnych, różnorodnych miniatur powstałych w orientalnym okresie 

twórczości Karola Szymanowskiego. Całemu cyklowi towarzyszy baśniowa, egzotyczna 

atmosfera, podsycana złożoną harmoniką i ornamentalnymi wokalizami. Nic zatem dziwnego, 

że pośród rekwizytów właściwych orientowi – baśniowych księżniczek, złotych pantofelków, 

księżyca, kwiatów – pojawił się nasz słowik31. To właśnie pod jego postacią jawił się poetce 

śpiewak zamknięty klatce (piersiowej), jako metafora jej emocjonalności i wrażliwości. 

Bogactwo środków kompozytorskich, różniących się znacznie od tych pochodzących 

z pierwszego, ekspresyjnego okresu twórczości Szymanowskiego, zdaje się rozkwitać pełnią 

barw i nowych możliwości w cyklu pieśni op. 31. Niemal każda z nich (poza ostatnią) otwiera 

się obfitą, ornamentalną wokalizą, opartą z reguły na pochodach gamowych, o ambitusie 

nieprzekraczającym seksty. Śmiałość w prowadzeniu harmoniki pieśni opartej na skali 

dwunastostopniowej usprawiedliwia Szymanowski konsekwentnymi powrotami do dźwięków 

centralnych i powtarzalnością niektórych struktur melodycznych. Ze szczególną czułością 

pochyla się kompozytor nad barwą; zadaje się, że to właśnie wzajemne relacje kolorystyczne 

poszczególnych fraz czy motywów stanowiły serce jego zainteresowań w tej  

impresjonistycznej pracy. Wszystkie te cechy przemawiają jednoznacznie za tym, 

że komponując Pieśni księżniczki z baśni, Karol Szymanowski pozostaje wierny zarówno 

modernistycznym ideałom jak i kierunkowi własnych artystycznych poszukiwań.  

Jak można się wobec tego spodziewać, gęste współbrzmienia o dużych wolumenach 

łagodzone są określeniami dynamicznymi, takimi jak pianissimo, subito pp dolciss.32, 

Zapewnia to harmonijny przebieg kompozycji i kieruje uwagę na elementy malarstwa 

dźwiękowego. Słowik, jako druga pieśń cyklu następująca po Samotnym księżycu, odcina się 

jednak nieco od lirycznego charakteru, jakim rozpoczyna się pieśń pierwsza. Zmienna 

dynamika, ruchliwość, różnorodne, kontrastujące rytmy… to jakości, którymi wita nas Słowik 

już w samym wstępie fortepianowym. Po intrygującym, nieco chaotycznym i zaskakująco 

 
31 K. Karska, Muzyczna interpretacja poezji w liryce wokalnej Karola Szymanowskiego [w:] Zeszyty Naukowe 
Towarzystwa Doktorantów UJ, Nauki Humanistyczne, Nr specjalny 4 (1/2013), s. 145. 
32 Pieśni księżniczki z baśni na głos i fortepian op. 31 (1915), Oficjalna strona Karol Szymanowski [@:] 
http://www.karolszymanowski.pl/filmy-i-muzyka/piesni/piesni-ksiezniczki-z-basni-na-glos-i-fortepian-op-31-
1915/ (dostęp: 26.05.2020). 
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naturalistycznym w swojej nieprzewidywalności rozpoczęciu, rozlega się głos – czy nawet 

krzyk – słowika, który to zdał się wyrwać na wolność i zrazu w ożywieniu wyśpiewuje swoje 

pierwsze dźwięki. Jego początkowa gwałtowność nabiera subtelności, kończąc się frazą 

o orientalnym, niemalże erotycznym charakterze.  

 

Po tym, jak podmiot liryczny wyjaśnia nam swoją żywiołowość, opowiadając 

o zamkniętym w piersi słowiku, który pragnął zaśpiewać, pojawia się wokaliza o podobnym 

przebiegu wyrazowym. Również na koniec powraca temat rozpoczynający pieśń, w nieco innej 

organizacji rytmicznej i o odmiennym zakończeniu. Ornamenty w Słowiku przywołują 

bezsprzecznie orientalną tematykę; nie jest to jednak Orient podany wprost. Nie są tu 

naśladowane typowe rytmy czy melodie; zamiast tego relacja ze wschodnią kulturą zostaje 

nawiązana poprzez oddanie jej charakteru i nastrojowości33.  

Półtonowe wychylenia w ornamentach, wykorzystanie sekund zwiększonych czy też 

samo wykorzystanie półtonów jako dźwięków skali, dało kompozytorowi możliwość 

poprowadzenia melodii w sposób przywodzący na myśl muzykę Wschodu, zarówno poprzez 

bezpośrednią nią inspirację, jak i przez zestaw skojarzeń na temat Orientu, zakorzenionych 

głęboko w europejskiej kulturze. Szczęśliwie, tego rodzaju zabiegi zgrabnie splatają się 

ze słowiczymi trylami i prędkimi przebiegami, które zdają się tym bardziej nabierać 

autentyczności, im dalej im od organizacji właściwej regularnej muzyce tonalnej. 

U Szymanowskiego ponownie odnajdujemy oblicze słowika, który żyje dla pieśni 

i wiedziony jest przez życie pragnieniem wyśpiewania swojego serca. Mamy tym razem 

do czynienia z postacią o wschodnim rodowodzie, którą usłyszymy raczej w ogrodzie 

baśniowej księżniczki, niż w dzikim zagajniku. Niewielki ptak ponownie staje się patronem 

śpiewaków; tym razem jednak dotyka bezpośrednio ich wrażliwości i potrzeby twórczego 

wyrażania siebie. Dotyka ich wewnętrznego świata,  z którego rozlega się muzyka.  

 
33 K. Karska, Muzyczna interpretacja… s. 146. 

Fig. 4 Wokaliza otwierająca pieśń 
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3.3. Bohater romansów 

 
Vostochnyj romans: Plenivshis' rozoy, solovey Nicolaia Rimsky'ego-Korsakova, op. 2,   nr 2 

[Восточный романс:Пленившись розой, соловей Николайa Римский-Корсакова, соч.2, №2] 

Ze zbioru 4 Romansa [4 Романcа] (1866) 

sł.  Aleksey Kol'tsov 

 

 
Алексей В. Кольцов 

Соловей 

 

Пленившись розой, соловей 

И день и ночь поёт над ней; 

Но роза молча песням 

внемлет... 

[Невинный сон её 

объемлет...] 

На лире так певец иной 

Поёт для девы молодой; 

[Он страстью пламенной 

сгорает,] 

А дева милая не знает -- 

Кому поёт он? отчего34 

Печальны песни так его?... 

Aleksey V. Kol'tsov  

Solovey 

 

Plenivshis' rozoy, solovey 

I den' i noch' poyot nad ney; 

No roza molcha pesnyam 

vnemlet... 

[Nevinnyy son yeyo 

ob"yemlet...] 

Na lire tak pevets inoy 

Poyot dlya devy molodoy; 

[On strast'yu plamennoy 

sgorayet,] 

A deva milaya ne znayet -- 

Komu poyot on? otchego  

Pechal'ny pesni tak yego?... 

Aleksey V. Kol'tsov  

Słowik 

 

Oczarowany różą słowik 

Śpiewa nad nią i dzień i noc; 

Lecz róża słucha pieśni 

milcząc... 

[Ogarnia ją niewinny  

sen...] 

Tak to pieśniarz ze swą lirą 

Śpiewa młodej dziewczynie; 

[Płonie ognistą  

namiętnością,] 

A dobre dziewczę nie rozumie 

Komu śpiewa tak? po cóż? 

Tak bolesna jego pieśń?...  

 

To nasze kolejne spotkanie z niełatwą tematyką miłości nieodwzajemnionej; tym jednak 

razem słowik zdaje się sam grać w nim główną, gorzką rolę. Romanse stanowią oś twórczości 

kameralnej Nikolaia Rimsky’ego-Korsakova. Kompozytor napisał ich łącznie 79, a sam 

Vostochnyj romans pochodzi z pierwszego spośród wszystkich zbiorów romansów. Jest to 

bardzo wczesne, dopiero drugie posiadające opus dzieło; mimo to, w kontakcie z nim daje się 

odczuć szczególną wrażliwość, dojrzałość artystyczną i zapowiedź przyszłego baśniowego 

stylu „rosyjskiego bajarza”.  

 
34 U Rimsky’ego-Korsakova: „Кому поёт и отчего” („Komu pojot i otchego”). 
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Romanse Rimsky’ego-Korsakova prezentują styl odrębny od stylu symfonicznego 

czy operowego kompozytora. Swoje braki w edukacji muzycznej nadrabiał Korsakov dopiero 

w połowie lat 70.35, jednak to właśnie wczesne romanse reprezentują szczególnie czarujący 

nastrój spokojnej, otulonej jasną kolorystyką kontemplacji36. Wyrażają harmonię 

światopoglądu i wnikliwe odczuwanie świata przyrody wraz z ludzką naturą pozostającą z nim 

w korelacji. Subtelne pejzaże malowane pędzlem spójnej ekspresji zostały uczynione przez 

kompozytora idealnym polem do rozegrania sytuacji lirycznych. Wszystko to sprawia, że nie 

da się pozostać wobec nich obojętnym, gdy już zaistnieją w świecie odbiorcy. 

Po raz kolejny mamy do czynienia ze słowikiem o wschodnim pochodzeniu. Już sam 

tytuł pieśni (Romans orientalny) – różniący się od swojego literackiego oryginału –  jasno 

określa intencje kompozytora. Fortepian dyktuje charakter romansu od pierwszych jego taktów, 

prezentując temat powracający na zakończenie utworu w linii głosu, jak życzy sobie tego 

tradycja wykonawcza. Temat ten oczarowuje odbiorcę niczym zaklinacz węży wygrywający 

swoją hipnotyczną melodię. Tak przygotowany onirycznym wstępem słuchacz spotyka się 

z historią słowiczego kochanka, spowitego tym razem cieniem melancholii. Jest to bowiem 

spotkanie jedną z najstarszych znanych człowiekowi historii, w której to miłość, mimo swej 

szlachetnej natury i wszelkich poczynionych dlań starań, pozostaje nieodwzajemniona. 

Po wyrazistym pierwszym wersie, dodającym pieśni orientalnego smaku, kompozytor 

z wielkim powodzeniem prezentuje zjawisko poszukiwania wzajemnej relacji między słowem, 

jako ogniwem niosącym treść utworu, a muzyką, która sprawuje pieczę nad jego pięknem. 

Problem ten stanowi odwieczną oś poszukiwań kompozytorów liryki wokalnej czy muzyki 

wokalnej w ogólności. Rimsky-Korsakov rozwiązał ów problem z wielkim wdziękiem, 

wyważając linię głosu między recytatywnością dyktowaną ekspresyjną wymową tekstu, 

a elementami melizmatycznymi, przywodzącymi wschodnie skojarzenia. W ten sposób 

współdziałająca z szeroką kantyleną naturalna mowa, wspaniale oddaje liryczną głębię obrazu 

stworzonego przez Kol'tsova. Domknięta w sposób klamrowy kompozycja daje poczucie 

kompletności, swoistego katharsis; historia nieszczęśliwego kochanka pozostaje na zawsze 

zawieszona w naszym kolektywnym uniwersum symbolicznym. 

  

 
35Nikołaj Rimski-Korsakow [w:] Wikipedia [@:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Niko%C5%82aj_Rimski-Korsakow, 
(dostęp: 26.05.2020).  
36 Vokal'naya muzyka Rimskogo-Korsakova (Вокальная музыка Римского-Корсакова) [w:] Rimskiy-Korsakov, 
strona podlegająca pod Belcanto.ru [@:] http://www.rimskykorsakov.ru/romance.html, (dostęp: 26.05.2020). 
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3.4. Powiernik intymnych zwierzeń 

 

Słowik zaufany Jana Karola Galla, nr 5 

Ze zbioru Dwanaście pieśni i piosenek (1908) 

sł. Walter von der Vogelweide w tłum. Leopolda Staffa 

 

 
Kędy szeleszcze 

Lipa w kwiecie, 

Gdzie z miłym swym siedziałam wraz, 

Miejsce to jeszcze 

Odnajdziecie, 

Bo zmięte kwiaty pomną nas. 

Z lasku płynął słodki śpiew 

Tan — da — ra — daj! 

Słowik nucił pośród drzew. 

  

Gdym porą nocną 

W to ustronie 

Przyszła, mój miły już tam był. 

Tulił mnie mocno 

Na swym łonie, 

Dotąd mam słodycz w głębi żył 

Czy całował? Rozdział z chust? 

Tan — da — ra — daj! 

Patrz na czerwień moich ust!  

 

 

 

 

 

[I poszedł łoże 

Popod lasem 

Z przeróżnych kwiatów usłać nam. 

Śmiałby się może, 

Kto by czasem 

Przechodził i przystanął tam. 

Zaraz by po różach zgadł 

Tan — da — ra — daj! 

Mej leżącej głowy ślad.] 

  

Gdyby obwieścił 

Kto te śluby, 

Broń Boże, gdzież przed wstydem schron? 

Lecz jak mnie pieścił, 

Miły, luby, 

Wiemy jedynie ja i on. 

A słowiczek pośród róż 

Tan — da — ra — daj! 

Pewnie milczeć będzie już. 

 

Poufne wyznanie młodej dziewczyny wymalowane pośród wiosennych, leśnych 

krajobrazów… Czyż znajdzie się godniejszy świadek takich historii, niż nasz słowik, specjalista 

w zakresie majowych miłostek?  
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Słowik zaufany Jana Galla to zgrabne połączenie uroczej, nieco zalotnej melodii 

i pełnego kolorytu akompaniamentu, który zdaje się wyprzedzać swoje czasy dyskretnym 

ciążeniem w stronę muzyki jazzowej. Śmiałe zabiegi harmoniczne doskonale podkreślają 

zamierzony przez kompozytora żartobliwy ton utworu. Poza bezpośrednim, onomatopeicznym 

przywołaniem słowiczego trelu pod postacią powtarzającego się w każdej zwrotce fragmentu 

Tan — da — ra — daj! (niezbyt zresztą trafnego, tak w warstwie tekstowej, jak i muzycznej), 

próżno tu szukać ilustracyjnych motywów przywodzących na myśl śpiew słowika. Pieśń 

ta stwarza jednak śpiewaczce możliwość barwnej i wyrazistej interpretacji, którą to bez trudu 

może sobie ona zjednać serca publiczności.  

Jan Gall, słynący z repertuaru lekkiego, niemal rozrywkowego, sięgnął zapewne 

po tekst Vogelweide’a z dość prostą intencją opisania urokliwej sceny miłosnej inicjacji 

niedoświadczonego dziewczęcia. Bohaterka, wciąż przejęta niedawnymi doświadczeniami, 

odczuwa przemożną potrzebę podzielenia się z kimś swoją opowieścią. Warstwa poetycka 

ma charakter liryki inwokacyjnej, skierowanej do pewnego odbiorcy. Kto jest jej adresatem? 

Być może, mimo swojego poruszenia, bohaterka wypowiada swoją opowieść w eter, mając 

wielką nadzieję na to, że poza zaufanym słowikiem nie podsłucha jej nikt inny? 

Rola słowiczego symbolu jest w tym wypadku nieco mniej typowa, acz znamienna. 

Mimo stosunkowo delikatnego ujęcia sytuacji lirycznej przez autora, tekst literacki dotyka 

strefy tabu. Motyw ten stanowi dla poety swego rodzaju „alibi”. Uczynienie ze słowika 

obserwatora tej sceny i pozorne skupienie nań uwagi sprawia, że historia ta ma szansę 

zmieścić się w kulturowych konstruktach społecznego przyzwolenia.  Słowikowi wtórują 

w tym barwne opisy przyrody, które w swoim gąszczu starają się skryć młodzieńczą 

bezwstydność. Na drugim biegunie tego zjawiska skrywa się jednak wiele kobiecych tragedii 

spod znaku toksycznego wstydu i społecznego wykluczenia. 

Zarówno w tekście literackim, jak i w jego muzycznej interpretacji, nie znajdziemy 

jawnego potępienia dla naszej bohaterki. Konstrukty obyczajowe pozostają jednak w tekście 

żywe; jak mówi nam ostatnia strofa, dziewczę przyznaje się do tego, co zaszło, lecz zarazem 

wyczuwa podświadomie, że  w przypadku ujawnienia faktów byłoby zmuszone przyjąć 

na siebie jarzmo wielkiego wstydu i potępienia za oddanie się tym przyjemnostkom. 

Z pewnych powodów społeczeństwo zdaje się bowiem bywać ślepe i głuche na fakt, że każdej 

rozpustnej kobiecie towarzyszy nie mniej rozpustny mężczyzna. Całe szczęście, słowiki 

to szlachetne zwierzęta, które potrafią dochować tajemnicy. 
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3.5. Świadek miłosnych tragedii 

 

Soloveyko Marka Lukycha Kropyvnytskoho 

[Соловейко Марка Лукичa кропивницького] 

sł. Marka Lukycha Kropyvnytskoho 

 

 
Ой, у саду на вишеньці 

соловейко щебетав  

Под вишнею козаченко 

дівчиноньку улещав: 

– Не  йди, мила, за другого, 

Пожди мене, молодого! 

Дівчинонька гірко плаче. 

Соловейко все те бачить 

Та щебече: тьох, тьох, тьох!... 

 

– Чого ж тужиш, чого плачеш, 

серце розривaєш? 

Чи вже ж мене, молодого,  

Нe вірно кохаєш? 

Не плач, мила, я вернуся 

Та з тобою одружуся. 

Дівчинонька гірко плаче. 

Соловейко все те бачить 

Та щебече: тьох, тьох, тьох!... 

 

Не вернувся козаченько, 

помер на чужині. 

Поховали чужі люди  

в чужій домовині. 

А дівчина як зачула, 

До вишеньки прилинула, 

Тужить, в'яне, гірко плаче... 

Соловейко все те бачить 

Та щебече: тьох, тьох, тьох!... 

Oy, u sadu na vyshenʹtsi  

soloveyko shebetav  

Pod vyshneyu kozachenko 

divchynonʹku uleshchav:  

– Ne ydy, myla, za druhoho,  

Pozhdy mene, molodoho! 

Divchynonʹka hirko plache. 

Soloveyko vse te bachytʹ  

Ta shchebeche: tʹokh, tʹokh!...  

 

– Choho zh tuzhysh, choho 

plachesh, sertse rozryvayesh? 

Chy vzhe zh mene, molodoho, 

ni virno kokhayesh?  

Ne plach, myla, ya vernusya  

Ta z toboyu odruzhusya. 

Divchynonʹka hirko plache. 

Soloveyko vse te bachytʹ  

Ta shchebeche: tʹokh, tʹokh!...  

 

Ne vernuvsya kozachenʹko,  

pomer na chuzhyni.  

Pokhovaly chuzhi lyudy  

v chuzhiy domovyni.  

A divchyna yak zachula, 

Do vyshenʹky prylynula,  

Tuzhytʹ, v'yane , hirko plache... 

Soloveyko vse te bachytʹ  

Ta shchebeche: tʹokh, tʹokh!... 

Oj, tam w sadzie na wisience 

szczebiotał słowik 

Pod wiśnią kozak 

zalecał się do dziewczyny: 

- Nie idź, miła, za innego, 

czekaj mnie, młodego! 

Młode dziewczę gorzko płacze 

Słowik na to wszystko patrzy 

Tak szczebioce: cioch, cioch! 

 

- Skąd ta rozpacz, czemu 

płaczesz, serce swe rozrywasz? 

Czyżbyś mnie, młodego, 

wiernie nie kochała? 

Nie martw się, miła, ja wrócę 

i ożenię się z tobą. 

Młode dziewczę gorzko płacze 

Słowik na to wszystko patrzy 

Tak szczebioce: cioch, cioch! 

 

Nie powrócił kozak, 

zmarł na obczyźnie. 

Pochowali go obcy ludzie 

w obcej mogile. 

Gdy dziewczyna usłyszała, 

Przylgnęła do wisienki, 

Tęskni, więdnie, gorzko płacze 

Słowik na to wszystko patrzy 

Tak szczebioce: cioch, cioch! 
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Słowik to stworzenie szczególnie uhonorowane przez ukraińską kulturę. Już sam język 

ukraiński, przez wzgląd na swoją śpiewność i miękkość, uzyskał przydomek „соловейкова 

мова” (soloveykova mova, słowiczy język)37. W folklorze słowik uznany jest za świętego 

ptaka; towarzyszy bocianowi białemu jako nieoficjalny ptak narodowy Ukrainy. Pojawia się 

w tekstach wielu ludowych pieśni. W warstwie symbolicznej, prócz wspomnianych wcześniej 

jakości, z których słyną słowiki na całym świecie, Ukraińcy przypisują słowikowi szczególną 

siłę woli, pieczę nad sferą inspiracji i talentu oraz zapowiedź nowych początków38. 

Ukraińska legenda głosi, że dawniej słowiki zamieszkiwały jedynie indyjskie tereny, 

a do Europy zapuszczały się tylko po to, by zbierać przeróżne pieśni z całego świata. 

Gdy pewien słowik odwiedził niegdyś Ukrainę, był bardzo zdziwiony – słyszał bowiem same 

smutne pieśni. Wszyscy byli bardzo zmęczeni ciężką pracą i tylko pełne żalu zawodzenie 

wydobywało się z ich piersi. Słowik postanowił pocieszyć biednych ludzi swoim radosnym 

śpiewem. Słuchacze  budzili się nagle z melancholii i wraz ze swoim gościem z odległych 

krajów zaczęli wyśpiewywać wielką radość. Mówi się, że odtąd słowiki wracają co roku 

na Ukrainę, by posłuchać pięknych, ukraińskich pieśni39. 

Soloveyko Marka Lukycha Kropyvnytskoho nie należy bynajmniej do pieśni radosnych. 

Kropyvnytski to postać szczególnie zasłużona kulturowemu odrodzeniu dziewiętnastowiecznej 

Ukrainy. Wbrew temu, czego można by się spodziewać – był on przede wszystkim pisarzem, 

dramaturgiem i aktorem. W swoim dorobku kompozytorskim ma zaledwie kilka pieśni. Przede 

wszystkim zasłynął jednak jako założyciel i dyrektor pierwszego profesjonalnego teatru 

na Ukrainie objętej zaborem rosyjskim40. Grupa teatralna dawała liczne spektakle w kraju 

i za granicą, wykorzystując okazje ku temu, by podkreślać ukraińską odrębność narodową 

mimo surowej cenzury. Zrozumienie ówczesnej sytuacji ludności ukraińskiej i procesów 

psychicznych, jakie zachodziły podówczas w ich kolektywnej świadomości, jest kluczem 

niezbędnym do pełnego odczytania pieśni Kropyvnytskoho. 

Soloveyko jest pieśnią na wskroś ukraińską, na wskroś słowiańską. Ma w sobie 

pierwiastek najstarszych melodii, które zdają się być zapisane głęboko w komórkach Słowian. 

 
37 Ukrainian Tutorial [w:] ieLanguages [@:] https://ielanguages.com/ukrainian.html (dostęp: 27.05.2020). 
38 Ukrainian animal and bird symbols [w:] Proud of Ukraine [@:] http://proudofukraine.com/ukrainian-animal-
and-bird-symbols/ (dostęp; 27.05.2020). 
39 Ibidem. 
40 Ukrainian Populist-Ethnographic Theater In Russian-Ruled Ukraine [w:] Encyclopedia of Ukraine [@:] 
http://www.encyclopediaofukraine.com/Culture.asp#Topic_15 (dostęp: 27.05.2020). 
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Melodia ta z jednej strony wywodzi się wprost z ukraińskiego folkloru, do pary 

z symbolicznym, ludowym tekstem; z drugiej zaś strony, całokształt pieśni wydaje się nam 

znajomy także z innego powodu. Melancholijny romans o ludowym rodowodzie, wypowiedź 

liryczna młodej dziewczyny snuta z rozrzewnieniem molowej melodii, wysoka, „ptasia” 

tessitura i kilkuzwrotkowa budowa o koloraturowym potencjale… Soloveyko zdaje się być 

ukraińską odpowiedzią na słynnego rosyjskiego Soloveya41. 

W przeciwieństwie do Alyabyeva, Kropyvnytski pokusił się o naśladowanie słowiczych 

treli wprost, pozostawiając jednocześnie w pieśni przestrzeń na swobodne, ptasie kadencje 

kończące każdą ze zwrotek; w tym na szczególnie rozległe по желанию (ad libitum) 

w zakończeniu pieśni. W tradycji wykonawczej możliwości te były barwnie wykorzystywane 

przez znakomite ukraińskie śpiewaczki, takie jak Yevheniia Miroshnichenko czy Bela 

Rudenko. Najbardziej urzekającą pozostaje jednak sama tęskna melodia pieśni, niosąca 

rozrywającą serce treść. 

Śmierć ukochanego – zdać by się mogło –  nie jest pioniersko wykorzystanym 

motywem; wszak uczucie braku, zwłaszcza powiązane ze stratą bliskiej osoby, zostało w sztuce 

sportretowane na tysiące sposobów. Miłość złamana przez śmierć nabiera jednak zupełnie 

innego wyrazu w kontekście wojny i wynarodowiania. Ta kolektywna rozpacz dotyczy straty 

wielu mężczyzn powołanych do wojska (co szczególnie odbiło się na kulturze Ukrainy i 

przejawia się w wielu pieśniach tamtego okresu), ale i straty narodowej tożsamości, tradycji 

i przynależności. To głęboki żal, odczuwany w wielu aspektach życia, tak poszczególnych, 

dotkniętych tymi wydarzeniami osób, jak i całego narodu. 

Nie sposób nie docenić dyskretnej, acz wystarczająco czytelnej aluzji w stronę 

Alyabyeva i muzyki rosyjskiej. Podjęcie przez Kropyvnytskoho tej tematyki właśnie w tamtym 

czasie, w tym właśnie kontekście i z taką, a nie inną intencją, sprawia, że symbol słowika 

przenosi tym razem wartość unikalną dla całego narodu ukraińskiego. 

 
41 Kropyvnytskyy, Mark Lukych (Кропивницкий, Марк Лукич) [w:] Wikipedia [@:] https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Кропивницкий,_Марк_Лукич, (dostęp: 27.05.2020). 

Fig. 5 Naśladownictwo śpiewu słowika w pieśni Kropyvnytskoho 
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3.6. Posłaniec wyzwoleńczego proroctwa 

 

Słowiczku mój Stanisława Niewiadomskiego, nr 11 

Ze zbioru Kurhanek Maryli (1928) 

sł. Adam Mickiewicz 
 

 
Do B. Z. 

Słowiczku mój! a leć, a piej! 

Na pożegnanie piej 

Wylanym łzom, spełnionym snom, 

Skończonej piosnce twej! 

Słowiczku mój! twe pióra zzuj, 

Sokole skrzydła weź, 

I w ostrzu szpon, zołoto-stron 

Dawidzki hymn tu nieś! 

Bo wyszedł głos, i padł już los, 

I tajne brzemię lat 

Wydało płód! i stał się cud! 

I rozraduje świat. 

Innym twórcą, który uczynił ze słowika strażnika pamięci historycznej, jest Adam 

Mickiewicz. Tym razem jednak niewielki ptak jawi nam się jako symbol odrodzenia nadziei 

na suwerenność i zwiastun narodowego wyzwolenia. Inspiracją do powstania liryku było 

pojawienie się na emigracji Andrzeja Towiańskiego, charyzmatycznego mesjanisty, w którego 

postaci Mickiewicz dopatrywał się szans na rewolucyjne oswobodzenie narodu polskiego42. 

Towiański skupił wokół siebie wielu artystów i działaczy emigracji, m.in. Juliusza 

Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, Karola Balińskiego, jak również Adama 

Mickiewicza43. Idee Towiańskiego, łączące chrześcijański mistycyzm i silne zaangażowanie 

polityczne, okazały się rozbudzić podupadłą podówczas nadzieję emigrantów na niepodległość. 

 
42 Z. Sudolski, Wokół Mickiewiczowskiego wiersza „Do B[ohdana] Z[aleskiego]” [w:] Rocznik Towarzystwa 
Literackiego imienia Adama Mickiewicza 10 (1975), s. 39. 
43 Andrzej Towiański [w:] Wikipedia [@:] https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Towia%C5%84ski (dostęp: 
28.05.2020). 
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Mimo wielu kontrowersji i zastrzeżeń, jakie budził towianizm, działaczowi udało się pozyskać 

znaczne poparcie wśród ludności emigracyjnej oraz odnowić w polskich sercach dążenie 

do niepodległości. 

Wiersz Mickiewicza został skierowany początkowo do Bohdana Zalewskiego (tytułowy 

B. Z.) w prywatnym liście; po miesiącu opublikowano go w emigracyjnym Dzienniku 

Narodowym. Sam Zalewski był poetą, reprezentantem tzw. ‘szkoły ukraińskiej’ polskiej poezji 

romantycznej, autorem dumek ukraińskich, a prywatnie – przyjacielem Adama Mickiewicza. 

Jak pisze Zbigniew Sudolski w swojej pracy, sam Zalewski sceptycznie odnosił się do mistrza 

Towiańskiego. Po otrzymaniu listu doznał obawy o stan zdrowia psychicznego Mickiewicza, 

przebywającego w towarzystwie chorej psychicznie żony i ulegającego silnym wpływom 

towianizmu44. Wystosował do Mickiewicza poetycką odpowiedź, w której nie wyraził swoich 

obaw wprost, jednak zasugerował wartość wspólnego działania, powołując się na tradycyjny 

wymiar katolicyzmu, ze sceptycyzmem wobec nowinek mistyczno-politycznych 

Towiańskiego. W ten sposób Zalewski rozpoczął polemikę poetycką, w wyniku której powstała 

seria „ptasich” wierszy anonimowych autorów (wśród nich przypuszczalnie Hipolit 

Klimaszewski i Rajmund Sumiński), głoszących naprzemiennie – w sposób niewybredny 

i niewyrafinowany poetycko – poglądy zagorzałych towiańczyków i sceptyków45.  

Da się zauważyć, że siła i zasięg oddziaływania wiersza była nieprawdopodobna. Dziś 

z perspektywy historycznej i socjologicznej dostrzegamy, że nadzieja niesiona rodakom przez 

słowika okazała się płonnym owocem fanatyzmu rodzącego się w zdesperowanych umysłach 

emigrantów. Wiersz Mickiewicza wywarł jednak ogromne wrażenie na ówczesnej społeczności 

polskiej. Potęga oddziaływania jednego z Liryków lozańskich jest w polskiej na tyle znacząca, 

że niemal 100 lat po publikacji sięgnął doń Stanisław Niewiadomski, tworząc swoją muzyczną 

interpretację tekstu, w czasach nie mniej ważnych dla Polski – w czasach odradzającej się 

po odzyskaniu niepodległości polskiej kultury. Pieśń Niewiadomskiego jest pomnikiem 

wybudowanym samemu Mickiewiczowi, jego utworowi i wydarzeniom towarzyszącym jego 

powstaniu. Pisząc refleksyjną pieśń o tym samym tytule, kompozytor obdarował dzieło nowym 

wymiarem nieśmiertelności – tym bardziej znamiennej, że w tamtym czasie, w 1928 roku, pieśń 

mogła się już cieszyć pełnią triumfalnego wyrazu. 

 
44 Z. Sudolski, Wokół Mickiewiczowskiego wiersza… passim. 
45 Ibidem. 
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3.7. Złodziej dziecięcych serc 

 

Spóźniony słowik Witolda Lutosławskiego 

Ze zbioru Spóźniony słowik. O panu Tralalińskim (1947) 

sł. Julian Tuwim 
 

Płacze pani słowikowa w gniazdku na akacji, 

Bo pan słowik przed dziewiątą miał być na kolacji. 

Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, 

A tu już po jedenastej - i słowika nie ma! 

Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, 

Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, 

Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, 

A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku. 

Może mu się co zdarzyło? Może go napadli? 

Szare piórka oskubali, srebrny głosik skradli? 

To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! 

Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek! 

Nagle zjawia się pan słowik, poświstuje, skacze... 

„Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę!” 

A pan słowik słodko ćwierka: „wybacz, moje złoto, 

Ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą!” 

Zaklęty w muzyce świat dziecięcej wyobraźni46 – taki właśnie jest niezwykły dorobek 

artystyczny Witolda Lutosławskiego w zakresie twórczości dedykowanej najmłodszym. 

Lutosławski otwarcie przyznawał, że znajduje szczególne upodobanie w tworzeniu muzyki 

dziecięcej47. Napisał ponad 40 takich pieśni, zarówno tych przeznaczonych do wykonania 

przez młodych melomanów, jak i tych dedykowanych dojrzalszym śpiewakom – bardziej 

 
46 Oficjalna strona projektu „Lutosławski dzieciom” [@:] http://lutoslawskidzieciom.pwm.com.pl/ (dostęp: 
29.05.2020). 
47 G. Darłak, Śpiewa słowik, a z nim dzieci, siedem słowiczątek"… O pieśniach Witolda Lutosławskiego dla dzieci. 
[w:] Studia Artystyczne, 1/2014, s. 97. 
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złożonych, o większym ambitusie i bogatszej różnorodności zastosowanych środków 

kompozytorskich, przeznaczonych do wykonania przed młodą publicznością. 

Zamiłowanie Lutosławskiego do muzyki dziecięcej jest wyraźnie wyczuwalne. 

Odczytana ze szczególną wrażliwością dziecięca percepcja świata została wnikliwie 

sportretowana w poszczególnych pieśniach, mieniąc się mnogością barw i nastrojów. W tych 

błyskotliwie prowadzonych miniaturach wokalnych, względna prostota melodyczna 

i wykonawcza splata się z artyzmem muzycznego opracowania48. Melodyka z pozoru prosta, 

nie jest bynajmniej banalna; wyraźnie koresponduje bowiem z przedstawianą sytuacją liryczną, 

rysując ją w sposób pobudzający dziecięcą wyobraźnię. Sam kompozytor prezentuje z kolei 

imponującą paletę środków muzycznych, którymi zręcznie operuje, prowadząc uwagę 

i wrażliwość słuchacza przez fabuły kolejnych muzycznych opowieści. 

Szczególnie warte zauważenia są sugestywność i wyrafinowany humor, wynikające 

zapewne ze zrozumienia świata młodych odbiorców, którym utwory są dedykowane. Słowo ma 

dla Lutosławskiego wartość nadrzędną. Duże wrażenie robi godna uznania wrażliwość 

dramaturgiczna kompozytora, świetne wyważenie proporcji między skupioną na treści linią 

głosu a klarowną i jednocześnie bogatą w niuanse partią fortepianu. Te dwa aspekty tworzą 

w swojej współpracy swoisty kształt brzmieniowy i unikalny charakter tych urokliwych 

utworów. Lutosławski to genialny malarz muzycznych obrazów – posługując się mniej 

lub bardziej bezpośrednią ilustracją, precyzyjnie oddaje sytuację liryczną i jej emocjonalny 

koloryt. 

Kompozytor w swoich dziecięcych kompozycjach przejawia duży szacunek dla uwagi 

słuchacza. Da się odczuć, że szuka kontaktu z odbiorcą, buduje z nim uważnie relację, co jest 

szczególnie ważne w przypadku muzyki wymykającej się prawidłom systemu tonalnego. 

Zdaje się, że przystępność melodyczna stanowi świadomie zbudowany przez kompozytora 

pomost, łączący wyrafinowany świat muzyki modernistycznej ze światem dziecięcej 

wyobraźni muzycznej. Przedstawia to dużą wartość edukacyjną, kształtując umiejętności 

odbioru muzyki współczesnej w najmłodszych słuchaczach, poprzez wykształcenie w nich 

wrażliwości na kolorystyczne walory współczesnej harmoniki. To wszystko przyczyniło się 

do powstania niepowtarzalnego stylu dziecięcych kompozycji Witolda Lutosławskiego.  

 
48 M. Renat, Związki słowno-muzyczne w pieśniach dziecięcych Witolda Lutosławskiego [w:] Prace Naukowe 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Muzyczna 1 (2005), s. 108. 
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Spóźniony słowik oparty jest o błyskotliwy tekst poezji dziecięcej Juliana Tuwima. 

Pieśń ta jest doskonałym materiałem, na podstawie którego poczynić można zajmującą 

obserwację spotkania dwóch wybitnych twórców. Ich talenty wspaniale ze sobą korespondują, 

uwypuklając nawzajem swoje najlepsze jakości. Muzyka Lutosławskiego wyostrza wyrazowo 

treść Tuwima; tekst z kolei stanowi główny stelaż kompozycji muzycznej. Następująca forma 

pieśni: a a1a a1b a coda podyktowana jest budową wiersza – wynika z jego struktury i budowy 

fraz49. Elementy ilustracyjne w sugestywny sposób obrazują fabułę; zarówno zastosowanie 

appoggiatur jak i wprowadzenie prezentowanego poniżej dynamicznego motywu w partii 

fortepianu prowadzą bezpośrednio do dwóch skojarzeń: atmosfery zniecierpliwienia, 

towarzyszącej wypowiedzi lirycznej podmiotu (pani słowikowej) oraz konotacji z charakterem 

ruchu ptaków (przykładowo: prędkie podfrunięcie z gałązki na gałązkę czy nagłe obracanie 

głowy w geście czujnej obserwacji otoczenia).  

 

 

 

Ciekawym zabiegiem kompozytora jest zastosowanie w dwóch pierwszych taktach 

utworu skali pentatonicznej i późniejsze nabudowywanie na niej bogactwa środków harmoniki 

dwunastotonowej. Zabieg ten, wraz z charakterystycznymi zmianami metrum, dodaje pieśni 

ludowego kolorytu.  

Wykorzystanie zwierzęcych postaci w literaturze dziecięcej, w roli alegorycznego 

nośnika pewnych wartości czy cech, jest powszechnym zabiegiem. Rola słowika w tym 

kontekście może nie wydawać się nazbyt doniosła, a jednak rodzina słowików nie mogłaby 

zostać zastąpiona żadną inną rodziną zwierząt bez szkody dla utworu. Baśniowe przedstawienie 

ptasiego jadłospisu, charakterystyczne prowadzenie melodii w sposób podkreślający „ptasie 

poruszenie”, czy wreszcie humorystyczne podkreślenie znanych nam wokalnych konotacji 

słowika („[…] ale głos – majątek!”) – wszystkie te błyskotliwe zabiegi, tak po stronie 

literackiej, jak i muzycznej, nie miałyby szans zaistnieć w żadnej innej zwierzęcej rodzinie. 

 
49 M. Renat, Pieśni dla dzieci w muzyce polskiej [w:] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Edukacja Muzyczna 3 (2009), s. 64. 

Fig. 6 Naśladownictwo dynamiki ruchu ptaków w pieśni Lutosławskiego 
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3.8. Śladami prasłowiańskich brzmień 
 

Słowisień Karola Szymanowskiego, op. 46 bis, nr 1 

Z cyklu Słopiewnie (1921) 

sł. Julian Tuwim 
 

W białodrzewiu jaśnie dzni słoneczko, 

Miodzie złoci białopałem żyśnie, 

Drzewia pełni pszczelą i pasieczną, 

A przez liście kraśnie pęk słowiśnie. 

 

A gdy sierpiec na nabłoczu łyście, 

W cieniem ciemnie jeno niedośpiewy: 

W białodrzewiu ćwirnie i srebliście 

Słodzik słowi słowisieńskie ciewy. 

 

Słopiewnie op. 46 to cykl niezwykły, zarówno w warstwie muzycznej, jak i literackiej. 

Dla Szymanowskiego stanowił przełom artystyczny, otwierając w jego twórczości okres 

folklorystyczno-narodowy50. Cykl ten dokumentuje fascynujące poszukiwania artystyczne 

dwóch wybitnych twórców początku XX wieku. Ich wspólna praca to powrót do źródeł, zwrot 

w stronę kultury prasłowiańskiej.  

Dla Tuwima Słopiewnie to przed wszystkim przekroczenie granic semantyki słów, 

zbliżenie się do idei języka pozarozumowego Chlebnikowa51. Już samo brzmienie słów miało 

podług tej koncepcji być żywiołem kształtującym odbiór poezji, niosąc wraz ze swoją 

różnorodnością całe palety wrażeń, skojarzeń i nastrojów52. Jednocześnie Julian Tuwim, 

jak i reszta Skamandrytów, oddziela się od nurtu modernistycznego, a jego odpowiedzią 

na modne podówczas wśród futurystów „spojrzenie w przyszłość” jest zwrot w kierunku 

przeciwnym – poszukiwanie prasłowiańskich korzeni języka. Zamiłowanie językoznawcze 

poety pozwoliło mu czerpać z bogactwa języków polskiego, rosyjskiego i ukraińskiego, śledząc 

ich rozwój poprzez obserwację ich wzajemnych relacji. Wyrafinowana, słowotwórcza zabawa, 

w której to lubował się autor, okazała się przynieść owoce o niezwykłej głębi i uroku.  W ten 

 
50 P. Deptuch, Karol Szymanowski, „Słopiewnie” [w:] Culture.pl [@:] https://culture.pl/pl/dzielo/karol-
szymanowski-slopiewnie, (dostęp: 29.05.2020). 
51 Stworzona przez rosyjskich futurystów idea „języka pozarozumowego” mówi o istnieniu języka pierwotnego, 
który istnieje w podświadomości każdego człowieka. 
52 J. Mueller, Mój Chlebnikow powszedni. Abecediariusz będziański w języku gwiezdnym spisany (fragmenty) [w:] 
Wakat [@:] http://wakat.sdk.pl/moj-chlebnikow-powszedni-abecediariusz-bedzianski-w-jezyku-gwiezdnym-
spisany-fragmenty, (dostęp: 29.05.2020). 
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oto sposób, odnajdując złoty środek między tworzeniem neologizmów a archaizacją, osiągnął 

cel niezwykły – opisując sytuację liryczną zupełnie nowymi środkami sprawił, że przyroda 

niejako samodzielnie przemawia poprzez poezję.  

Równie niezwykłe rezultaty osiągnął Karol Szymanowski w swojej muzycznej 

interpretacji cyklu. Jako reformator polskiej muzyki, pragnął wpłynąć na nią w sposób, 

który podkreśliłby jej unikalne cechy, a jednocześnie szczodrze wyposażył ją w środki 

sprzyjające indywidualizacji polskiego stylu muzycznej wypowiedzi. Oto jak scharakteryzował 

kierunek swoich poszukiwań w Uwagach w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce: 

 „Niech będzie »narodową« w rasowej swej odrębności, niech jednak dąży 

bez lęku tam, gdzie wnoszone przez nią wartości stają się już ogólnoludzkimi; 

niech będzie »narodową«, lecz nie »prowincjonalną«”53. 

Słopiewnie stanowią wspaniały wyraz powyższych życzeń. Szymanowski wyznaczył 

cyklem op. 46 bis zupełnie nowe spojrzenie na muzykę narodową, krystalizując jednocześnie 

swój unikalny styl kompozytorski. Dopatrując się śladów kultury prasłowiańskiej przede 

wszystkim w folklorze podhalańskim, podążył w kierunku prostoty i witalności melodii, 

nie zapominając o znamiennej lirycznej ekspresji muzyki ludowej. Stąd melodiom Słopiewni  

darowana jest duża swoboda, a przy tym, z zastosowaniem minimalistycznych środków, 

którymi operuje kompozytor, osiągane są charakterystyczne nastroje muzyki tradycyjnej. 

Pierwsza z pieśni cyklu, Słowisień, zachwyca liryką brzmienia i onirycznym 

charakterem. Stanowi ona niejako pomost między dawną a nową twórczością kompozytora. 

Odnajdziemy w niej motywy sugerujące subtelne nawiązania do orientu czy śmiałe operowanie 

dysonansami. Z drugiej jednak strony spotkamy się też z naśladownictwem przyrody 

oraz wyróżnianiem skali ludowej spośród podstawy harmonicznej wyznaczonej przez materiał 

dwunastodźwiękowy. Zastosowanie figur ostinatowych sprzyja rozkwitowi malowniczego, 

baśniowego nastroju i tworzy przestrzeń dla jednoczesnego współistnienia planów 

dźwiękowych.  Elementy ilustracyjne pieśni splatają się z wprowadzeniem motywów typowych 

dla muzyki tradycyjnej; przykładowo poprzez zastosowanie appoggiatur – kojarzonych 

skądinąd ze słowiczym trelem – nawiązujących do ludowego zaśpiewu słyszanego u rdzennych 

wykonawców. Uzyskane brzmienie jest urzekająco piękne pomimo swej surowości. 

 
53 K. Szymanowski, Uwagi w sprawie współczesnej opinii muzycznej w Polsce [w:] Nowy Przegląd Literatury 
i Sztuki 2 (lipiec, 1920). 
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Niesamowite wrażenie kształtuje owocna współpraca warstwy tekstowej i muzycznej 

utworu. W ascetycznej subtelności pieśni kryją się ogromne pokłady uczuciowości. Każde 

ze słów Tuwima Szymanowski uważnie otacza szczególną czułością. Wyjątkowa śpiewność 

wiersza podkreślana jest tym bardziej jeszcze przez walory brzmieniowe, barwność faktury 

i swobodę harmoniki. Muzyka wiąże się w Słowiśniu z tekstem w sposób przejawiający 

wyjątkowy potencjał tworzenia złożonych zespołów wrażeń emocjonalnych i nastrojów, 

których doświadczenie możliwe jest także dla odbiorcy mniej doświadczonego. 

Wzajemne oddziaływanie słowa i dźwięku, tak misternie wyważone przez Szymanowskiego, 

jest świadectwem jego wrażliwości na brzmieniowe walory słowa, umiejętności celnego 

odczytywania znaczeń i tłumaczenia ich na język muzyki oraz zrozumienia dynamiki rządzącej 

podświadomością człowieka. Tak podsumowuje cykl pieśni Tadeusz Zieliński w swojej książce 

Liryka i ekstaza: 

„W »Słopiewniach« mamy do czynienia z artyzmem najwyższego lotu, tak pod 

względem oryginalności przeżycia, jak i misterności budowy. W swej 

miniaturowej formie należą one z pewnością do najciekawszych arcydzieł sztuki 

pieśniowej XX wieku, a także - do najbardziej odkrywczych, »awangardowych« 

kompozycji swojej epoki w zakresie środków harmonicznych oraz charakteru 

ekspresji”54. 

W eksperymentalny sposób, słowik, zespolony symbiotycznie z wiśnią, przekształca się 

w symbol uniwersalny. Jest to symbol o zasięgu szerszym, niż każdy z dotychczasowo 

omówionych; o zasięgu absolutnym. Tak bowiem postać niewielkiego ptaka o słodkim głosie 

staje się wyrazem piękna całej przyrody, wraz nieustającym biegiem jej cykli, obfitością  

porozwieszaną na jej gałęziach i prawdami, które przez całą wieczność leżą u jej stóp. 

Słuchacz zaś, ukryty wraz z całą naturą w słowiczej postaci, w jednej chwili odnajduje w sobie 

wszystko to, co dzikie i pierwotne. 

 
54 T. A. Zieliński, Szymanowski. Liryka i ekstaza, PWM, Kraków 1997, s. 212. 

Fig. 7 Appoggiatury będące wyrazem nawiązań do muzyki tradycyjnej 
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Zakończenie 

 

Role, jakimi kultura obdarowała słowika, okazują się być wyjątkowo liczne 

i różnorodne jak na jedno niewielkie stworzenie. Ten znamienny symbol ten okazuje się brać 

udział w kształtowaniu wizerunku artystycznego,  stanowić metaforę pragnienia twórczego 

wyrazu, uosabiać kochanków – tych spełnionych i tych odrzucanych. Innym razem bierze 

na barki cierpienie całych narodów bądź zwiastuje im wyzwolenie. Wreszcie stara się zaskarbić 

współczesnej muzyce sympatię najmłodszych odbiorców czy też staje się głosem całej 

pierwotnej przyrody.  

Moje poszukiwania dobiegły wprawdzie końca, jednak niezwykła mnogość przykładów 

na wykorzystanie motywu słowika w pieśniach słowiańskich stwarza ogromne pole do dalszych 

badań. Bogactwo symbolicznego uniwersum przewidziało z pewnością dla słowika jeszcze 

niejedną rolę. Kolejne pokolenia mogą przeminąć, ale trwała obecność słowika w kulturze 

bez wątpienia sprawi, że niewielki ptak o słodkim głosie, wraz z całym bogactwem niesionych 

znaczeń, pozostanie z nami na zawsze. 
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