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Literacka dziaäalnoĈè Mieczysäawa Karäowicza
w Ĉwietle jego estetyki twórczej, stylistyki kompozytorskiej
oraz cech osobowoĈci
Mieczysäaw Karäowicz’s literary activities in light of his creative aesthetics,
his style as composer and his personality traits

Rzadko zdarza siĊ na przestrzeni dziejów muzyki spotkaü twórcĊ tak dobrze
wpisującego siĊ w kulturowy pejzaĪ swych czasów jak Mieczysáaw Karáowicz.
Ekspresywne atrybuty jego przepojonej melancholią muzyki, krótkie, naznaczone piĊtnem tragizmu Īycie, jak i swoiste fatum wiszące nad caáą rodziną Karáowiczów – wszystko to przyczyniáo siĊ do czĊsto wyraĪanego w polskich krĊgach
muzycznych przekonania, iĪ trudno wyobraziü sobie postaü Karáowicza w innym,
niĪ centralno-europejski ¿n de siecle i Máoda Polska, kontekĞcie dziejów kultury1. Przekonanie to ma swoje racjonalne przesáanki. Albowiem w przeciwieĔstwie do Karola Szymanowskiego i pozostaáych reprezentantów muzycznej Máodej Polski nie dane byáo Karáowiczowi przeĪyü belle epoque i – w konsekwencji
– dokonaü zmian stylistycznych, które pozwoliáyby na unikniĊcie jednoznacznej
1
OpiniĊ powyĪszą podziela równieĪ Alistair Wightman w syntetycznym omówieniu znaczenia
Karáowicza dla polskiego i europejskiego modernizmu. Jest to szczególnie cenne, zwaĪywszy, iĪ
opinia ta ¿nalizuje monogra¿Ċ bĊdącą pierwszym spojrzeniem na twórczoĞü kompozytora z perspektywy innej niĪ tradycja polskiej kultury muzycznej. Por. A. Wightman, Karáowicz, Máoda Polska i muzyczny ¿n de siecle, przeá. E. GabryĞ, Kraków 1996, s. 131.
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klasy¿kacji w oczach potomnych. Co wiĊcej – z wyjątkiem zmaráego w 1907
roku Stanisáawa WyspiaĔskiego – przeĪyáa Karáowicza równieĪ caáa plejada
wybitnych reprezentantów polskiego modernizmu literackiego, w tym poetów
tworzących zrĊby máodopolskiej ideologii w czasach, gdy Karáowicz byá jeszcze
dorastającym máodzieĔcem. Urastająca do rangi symbolu tragiczna Ğmierü Karáowicza pod lawiną tatrzaĔską w oczywisty sposób kierowaáa uwagĊ potomnych
na niesamowitą wrĊcz zbieĪnoĞü pomiĊdzy twórczoĞcią a Īyciem kompozytora-taternika. ĝmierü ta niejako uwiarygodniaáa jego panteistyczną tĊsknotĊ za „rozpáyniĊciem siĊ we wszechistnieniu”, prowokując zarazem spekulacje w związku
z dwukrotnie wystĊpującym w programach jego poematów symfonicznych wątkiem samobójczym, zwracaáa równieĪ uwagĊ na osobliwą paralelĊ pomiĊdzy ideowo-fabularnymi osnowami Karáowiczowskich poematów symfonicznych a zewnĊtrzną rzeczywistoĞcią. W przeciwieĔstwie bowiem do wielu dobrze znanych
w historii muzyki przykáadów wpáywu biogra¿i kompozytora na jego twórczoĞü
(co moĪemy rejestrowaü począwszy od madrygaáów Gesualdo da Venosa) tym
razem spotykamy sytuacjĊ odwrotną: zdaje siĊ, jakby ideowo-fabularna osnowa
poematów symfonicznych Karáowicza zawieraáa w stosunku do zewnĊtrznej rzeczywistoĞci swoisty element profetyczny, jakby wszechobecne w jego twórczoĞci symfonicznej przeczucie „záowrogiego przeznaczenia” zaczĊáo speániaü siĊ
na jawie, antycypując to, co spotkaáo kompozytora i caáą rodzinĊ Karáowiczów.
Trudno oprzeü siĊ wraĪeniu, iĪ relacjonowane przez Samuela Adalberga ostatnie
spotkanie z osamotnioną, pogrąĪoną w nĊdzy i otoczoną portretami nieĪyjących
juĪ dzieci2 Ireną Karáowiczową wprowadza w aurĊ depresji i psychicznego odrĊtwienia bliską tej, jaką znajdujemy w Powracających falach czy teĪ w Smutnej
opowieĞci. Bezgranicznie wielbiąca swego najmáodszego syna, od dzieciĔstwa
chroniąca go przed wszelakimi zagroĪeniami, Irena – ta prawdziwa, wedle obrazowego okreĞlenia Andersa3, „Niobe rodziny Karáowiczów” – znalazáa siĊ w lutym 1909 roku w sytuacji Karáowiczowskiego Stanisáawa OĞwiecima, którego
energia, walka i dziaáanie na nic siĊ zdaáy w konfrontacji z ową niezwyciĊĪoną
potĊgą, jaką w oczach dekadentów tego pokolenia byá „Ğlepy los”. Przychodzi tu
na myĞl poetycka wizja czoáowego polskiego modernisty, z którym Karáowicz –
2
Spotkanie to miaáo miejsce w Warszawie w 1919 roku. Adalberg zwraca uwagĊ na „podziwu
godne, jakieĞ skamieniaáe opanowanie siebie”, wyjaĞnia równieĪ okolicznoĞci (zawierucha wojenna, testament Mieczysáawa), które doprowadziáy tĊ niegdyĞ majĊtną arystokratkĊ do zupeánej
nĊdzy. Warto tu przypomnieü, iĪ pierwsza córka Ireny i Jana Karáowiczów – Stanisáawa – zmaráa
w roku 1881, mąĪ i druga córka – Wanda Wasilewska – w roku 1903, Mieczysáaw zginąá w roku
1909, drugi zaĞ syn – Edmund – w roku 1919. Por. H. Anders, Karáowicz w listach i wspomnieniach, Kraków 1960, s. 653-656.
3
Ibid., s. 636.
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jak stwierdzimy w dalszych rozwaĪaniach – związany byá duchowo przez caáe
Īycie: Kazimierza Przerwy Tetmajera; wizja przedstawiająca czáowieka koĔca
wieku, który w walce z losem zdawaá siĊ byü jak mrówka rzucona na szyny
w konfrontacji z nadjeĪdĪającym pociągiem. Fatalistyczna siáa sprawcza, jako
mechanizm ludzkich tragedii, oraz trafnie podkreĞlona przez Wightmana4 prawda psychologiczna, iĪ wspomnienie dawnego szczĊĞcia tylko potĊguje depresjĊ
w czasach nieszczĊĞcia – wszystko to nieuchronnie kojarzy siĊ zarówno z peáną
blasku historią rodziny Karáowiczów, jak i jej tragicznym ¿naáem.
PowyĪszy kontekst skojarzeniowy, jednoznacznie przyczyniający siĊ do postrzegania Karáowicza w kategoriach typowo máodopolskiego modernisty, neoromantyka ze szkoáy Wagnera, Straussa i Czajkowskiego, nie przekreĞlaá wszakĪe
czĊstych w literaturze przedmiotu odniesieĔ do innych aspektów jego osobowoĞci, ideologii twórczej czy poglądów estetycznych5. O ile bowiem gáówne pole
dziaáalnoĞci Karáowicza – a wiĊc twórczoĞü muzyczna – istotnie pozostawaáo
w krĊgu ekspresyjno-estetycznych ideaáów epoki, o tyle w jego zainteresowaniach
pozamuzycznych (taternictwo, fotogra¿a, twórczoĞü literacka i publicystyczna,
dziaáalnoĞü spoáeczna) czĊstokroü manifestują siĊ motywacje o charakterze pozytywistycznym – wszak oczywiste w przypadku syna Jana Karáowicza, wybitnego
naukowca i Īarliwego orĊdownika pozytywizmu. Jak wiadomo, zainteresowania
obu Karáowiczów – ojca i syna – byáy niezmiernie wszechstronne. Jan – historyk,
¿lolog, jĊzykoznawca, teoretyk muzyki – znany byá ze swych szerokich horyzontów umysáowych, a takĪe pasji wynalazczej, która przejawiáa siĊ, miĊdzy innymi,
w jego projekcie nowej notacji muzycznej, bĊdącej u schyáku XIX wieku przedmiotem Īywych dyskusji w warszawskich krĊgach muzycznych6. Mieczysáaw od
dzieciĔstwa Īywo interesowaá siĊ Ğwiatem techniki, najnowszymi wynalazkami,
przejawiaá zarówno zdolnoĞci humanistyczne, jak i w zakresie nauk Ğcisáych, co
znalazáo swój wyraz w programie jego studiów w Berlinie, gdzie oprócz kompozycji studiowaá równieĪ psychologiĊ, ¿lozo¿Ċ i ¿zykĊ. Rozlegáe zainteresowania
Wightman, op. cit., s. 111.
Por.: L. Polony, Poetyka muzyczna Mieczysáawa Karáowicza, Kraków 1986; H. Anders, Mieczysáaw Karáowicz. ĩycie i dokonania, PoznaĔ 1998; Wightman, op. cit.
6
Por. M. Goáąb, O Jana Karáowicza próbach reformy notacji muzycznej, „¿lologicznej” transkrypcji Preludium h-moll Chopina i kilku wokóá tych faktów polemikach, [w:] Complexus effectuum
musicologiae, red. T. JeĪ, Kraków 2003, s. 411-24. Interesującym dokumentem poĞwiadczającym
Īywe zainteresowania Jana Karáowicza najnowszymi osiągniĊciami techniki jest jego artykuá na
áamach „Echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” z 6 grudnia 1883 (nr 10) poĞwiĊcony
rewolucyjnym innowacjom technicznym zastosowanym w Operze Frankfurckiej. Autor opisuje
wewnĊtrzny system telegrafów i telefonów, urządzenia wentylacyjne, a takĪe jeden z najstarszych
prototypów „klimatyzacji”, funkcjonujący na zasadzie rozbijania wody w pyá i pompowania do
przewodów wentylacyjnych celem obniĪenia temperatury.
4
5

116

Andrzej Tuchowski

techniczne – od stolarki po nowoczesny sprzĊt elektrotechniczny i fotogra¿czny
– w pewnym sensie rzutowaáy na twórczoĞü muzyczną, znajdując odbicie w precyzji, jaka cechowaáa instrumentacjĊ Karáowicza opartą na gruntownej znajomoĞci tajników technicznych kaĪdego instrumentu orkiestry. PodkreĞlana przez biografów i znajomych kompozytora jego systematycznoĞü, zamiáowanie do pedantycznego wrĊcz porządku i precyzji, narzucanie sobie rygorystycznej dyscypliny
w zakresie üwiczeĔ sportowych, które przeobraziáy wątáego, chorowitego máodzieĔca w sprawnego ¿zycznie mĊĪczyznĊ – wszystko to dopeánia obraz bogatej,
záoĪonej osobowoĞci, trudno mieszczącej siĊ w stereotypowych wyobraĪeniach
máodopolskiego artysty. Jak wiadomo, Karáowicz byá czáowiekiem majĊtnym,
uznaü wiĊc moĪna, Īe wszystkie wymienione obszary jego aktywnoĞci wyrastaáy
nie z koniecznoĞci Īyciowej, a z wolnego wyboru, wyraĪając w ten sposób jakąĞ
czĊĞü jego osobowoĞci. I wáaĞnie szeroko pojĊta twórczoĞü literacka Karáowicza,
w której znajdujemy odbicie najwaĪniejszych jego Īyciowych pasji, zdaje siĊ
w tym kontekĞcie stanowiü swoistą wspólną páaszczyznĊ dla caáej jego dziaáalnoĞci, odzwierciedlając tym samym ideologiczne, psychologiczne i estetyczne
jej aspekty. ZagáĊbiając siĊ w tĊ twórczoĞü, uzyskaü moĪemy peáną panoramĊ
cech osobowoĞci kompozytora, a takĪe powiązania jej poszczególnych aspektów
z okreĞlonymi dziedzinami jego dziaáaĔ. ZwaĪmy bowiem, iĪ – nie licząc Koncertu skrzypcowego A-dur i Serenady na smyczki – wszystkie wáaĞciwie kompozycje Karáowicza oparte są na okreĞlonych osnowach literackich, barwny zaĞ,
peáen polotu tok narracji jego artykuáów tatrzaĔskich czy teĪ tekstów o charakterze publicystycznym skáania ku reÀeksji na temat punktów stycznych pomiĊdzy
stylistyką jego wypowiedzi sáownych a muzycznych, zwáaszcza w kontekĞcie
związków z máodopolską ideologią artystyczną.

***
Ogólnie rzecz biorąc, caáą, szeroko pojĊtą twórczoĞü literacką Karáowicza
podzieliü moĪemy na autonomiczną (funkcjonującą samoistnie) oraz nieautonomiczną (tzn. podporządkowaną okreĞlonym dzieáom muzycznym, jako ich ideowo-ekspresyjna kanwa). Pierwsza obejmuje szeĞü artykuáów tatrzaĔskich7 i sie-

7
Wycieczka na króla tatrzaĔskiego i na Szczyt MiĊguszowiecki, „WĊdrowiec”, Warszawa 1895,
nr 7-10; Po „máodym” Ğniegu (dziewiĊü dni w Tatrach), „Taternik”, Lwów 1907, nr 4; W jesiennym
sáoĔcu, „Taternik”, Lwów 1908, nr 3; WĞród Ğniegów tatrzaĔskich, „Sáowo Polskie”, Lwów 7 lutego 1908; Rohacze, „Taternik”, Lwów 1908, nr 4; Z wĊdrówek samotnych, „PamiĊtnik Towarzystwa
TatrzaĔskiego” XXX, Kraków 1909.
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dem pomniejszych notatek8 publikowanych w prasie turystycznej w latach 1895-1909, recenzje i sprawozdania z berliĔskiego Īycia koncertowego9 z lat: 1896,
1897, 1905, cztery artykuáy publicystyczno-polemiczne w sprawie warszawskiego Īycia muzycznego10, cztery publikacje muzykologiczno-dokumentacyjne11,
jej ukoronowaniem zaĞ wydaje siĊ byü humorystyczno-groteskowe opowiadanie
Orfeum Warszawskie w roku 191012. Do tego dochodzą dwa artykuáy poĞwiĊcone
wybitnym berliĔskim pedagogom muzycznym zasáuĪonym dla kultury polskiej13
(wspomnienie po Henryku Urbanie i tekst poĞwiĊcony Karlowi Friedrichowi
Rungenhagenowi, nauczycielowi Stanisáawa Moniuszki) oraz dwie recenzje podrĊczników Ğpiewu Teo¿la Kowalskiego i Feliksa Konopaska14. Z kolei twórczoĞü
nieautonomiczna obejmuje programy literackie: prologu symfonicznego Bianka
z Moleny, Symfonii e-moll Odrodzenie oraz poematu symfonicznego Powracające fale15. Program poematu Stanisáaw i Anna OĞwiecimowie (czy raczej, jak sugeruje Anders, nota historyczna przypominająca sáuchaczowi dzieje tytuáowych
bohaterów) zostaá wydany juĪ po Ğmierci kompozytora, w pierwszym wydaniu
8
KoĞcielec, „Kurier ZakopiaĔski”, 1892, nr 2, Kominy, „Kurier ZakopiaĔski”, 1892, nr 6, TuryĞci – wáamywaczami, „Taternik”, Lwów 1907, nr 1, PrzejĞcie z Doliny Jaworowej do Zielonego
Stawu, „Taternik”, Lwów 1907, nr 2 , Droga na szczyt ĩáobisty, „Taternik”, Lwów 1907, nr 2,
W waĪnej sprawie, „Taternik”, Lwów 1907, nr 3 , MiĊdzynarodowa wystawa sportowa w Berlinie,
„Taternik”, Lwów 1907, nr 3. Wszystkie pisma taternickie Karáowicza oraz spory wybór jego ocalaáej z poĪogi wojennej twórczoĞci fotogra¿cznej zostaáy opublikowane w cennej pracy Ĩródáowej
Karáowicz w Tatrach, red. J. Máodziejewski, Kraków 1968.
9
Z Berlina, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, Warszawa 1896, nr 3, nr 6, nr 8, nr 10,
nr 13, Berliniana, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1897, nr 10, nr 18, Z notatek podróĪnych, „Lutnista” 1905, nr 4/5, nr 6.
10
Muzyka swojska w Filharmonii warszawskiej, „Gazeta Polska” 26 XI 1902 nr 334, W sprawie
muzyki swojskiej, „Gazeta Polska” 15 XII 1902 nr 340, Ruch muzyczny w Warszawie, „NowoĞci
Muzyczne” 1903 nr 1, Z zatargu o FilharmoniĊ warszawską, „Nowa Reforma” 15 VI 1908 nr 273.
11
„Moja bieda”. Listy rodziny WodziĔskich do Fryderyka Chopina, [w:] KsiĊga pamiątkowa na
uczczenie setnej rocznicy urodzin Adama Mickiewicza, t. 1, Warszawa 1898, s. 93-108; Nie wydane
dotychczas pamiątki po Chopinie, Warszawa 1904; Kobieta w muzyce. Jej twórczoĞü i zdolnoĞü odbiorcza, [w:] Kobieta wspóáczesna, Warszawa 1904, s. 82-88, Notatki o dawnych polskich skrzypcach, red. H. OpieĔski, „Kwartalnik Muzyczny” 1911.
12
Warszawa 1905.
13
Nauczyciel St. Moniuszki, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 19, nr 20; Henryk Urban, „Echo
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1900, nr 52.
14
Kowalski Teo¿l: Nauka Ğpiewu. PodrĊcznik do uĪytku domowego w szkoáach i seminariach,
„KsiąĪka” 1902, nr 3; Konopasek Feliks: PodrĊcznik szkolny na 3 gáosy mĊskie lub ĪeĔskie, „KsiąĪka” 1902, nr 11.
15
Bianka z Moleny. Prolog symfoniczny do dramatu Józefata NowiĔskiego „Biaáa goáąbka”,
[w:] Program koncertu symfonicznego w Teatrze Wielkim, Warszawa 7 XII 1900; „Odrodzenie”
– symfonia w czterech czĊĞciach Mieczysáawa Karáowicza, „Sáowo Polskie”, Lwów 1903, nr 161.
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partytury dzieáa w 1912 roku, program zaĞ Smutnej opowieĞci ukazaá siĊ drukiem
w formie impresji z wywiadu prasowego16.
Jak wynika z powyĪszego zestawienia, caáa piĞmiennicza dziaáalnoĞü Karáowicza koncentruje siĊ na muzyce, taternictwie i wokóá nich, nie przejawiając
wiĊkszych ambicji literackich, których nie brakowaáo choüby Karolowi Szymanowskiemu, próbującemu swych siá na polu powieĞci historycznej17. Z kolei
Karáowicz górowaá nad Szymanowskim pod wzglĊdem ambicji naukowych, co
poĞwiadczają jego dwie publikacje korespondencji Chopina, artykuá o twórczoĞci i sztuce wykonawczej kobiet oraz o historii polskiej wiolinistyki – teksty
oparte na pracocháonnych badaniach dokumentacyjno-Ĩródáowych i wskazujące na, zapewne przejĊtą po ojcu, pozytywistyczną pasjĊ badawczą. W tekstach
tych, pisanych precyzyjnym, typowym dla dyskursu naukowego jĊzykiem, stara
siĊ Karáowicz o zachowanie obiektywizmu i dystansu wobec przedmiotu badaĔ,
demonstruje równieĪ skrupulatnoĞü i precyzjĊ, które to cechy prawdopodobnie
niezbyt odpowiadaáy temperamentowi Szymanowskiego. Interesujące jest równieĪ porównanie doboru tekstów poetyckich w pieĞniach Karáowicza oraz pochodzących z początków XX wieku pieĞniach Szymanowskiego. Znamienne,
iĪ Karáowicz pozostaá obojĊtny wobec dominującej w twórczoĞci pieĞniarskiej
máodopolskich kompozytorów silnie ekspresywnej, dynamicznej poezji Tadeusza MiciĔskiego. Pod wzglĊdem liczebnym18 liryki MiciĔskiego przewyĪszają
wiersze innych polskich poetów tego czasu, zajmując poczesne miejsce w twórczoĞci Szymanowskiego (10 pieĞni), RóĪyckiego (15 pieĞni), Fitelberga (4 pieĞni) i Szeluto (2 pieĞni). Podczas gdy peáne ostrych kontrastów, áączące smutek
z ekstatycznym szaáem teksty MiciĔskiego silnie dziaáają na wyobraĨniĊ Szymanowskiego, Karáowicz zdecydowanie wybiera skáonnego do melancholijnej
reÀeksji, marzycielstwa i pasywnoĞci Tetmajera.
Nie wszystkie jednak motywy i tematy Tetmajerowskie są jednako bliskie
Karáowiczowi. Jak zauwaĪa Mieczysáaw Tomaszewski, „Tetmajer Karáowicza
wáaĞciwie przestaje byü Tetmajerem: nie jest peány. O charakterze wyboru kompozytorskiego niech zaĞwiadczy najpierw to, co pominąá”19. OtóĪ Karáowicz pominąá szokujące wówczas Ğmiaáymi opisami wiersze erotyczne, teksty skrajnie
Smutna opowieĞü op. 13, „Scena i sztuka” 1908, nr 46.
W latach 1917-1919 ukoĔczyá Szymanowski powieĞü Efebos, w której daá wyraz swemu
uwielbieniu antycznej kultury basenu Morza ĝródziemnego. RĊkopis powieĞci spáonąá w Warszawie podczas II wojny Ğwiatowej, pozostaáy jedynie fragmenty.
18
Por. à. Piejko, Motywy i symbole máodopolskie w pieĞniach kompozytorów Máodej Polski,
praca magisterska, Akademia Muzyczna im. K. LipiĔskiego, Wrocáaw 2005.
19
M. Tomaszewski, Nad pieĞniami Karáowicza, [w:] Muzyka polska a modernizm, red. J. Ilnicka, Kraków 1981, s. 126-127.
16
17
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nihilistyczne i antyintelektualne, klasycystyczne stylizacje, liryki okreĞlane przez
Tomaszewskiego, jako „dziwaczne aĪ do makabrycznoĞci” oraz – co moĪe zaskakiwaü – pejzaĪe tatrzaĔskie, jako teksty nazbyt opisowe. W tych przejawach
dziaáania owej swoistej „cenzury wewnĊtrznej” upatruje Tomaszewski – mówiąc
jĊzykiem freudystów – przewagi superego nad id, co wskazywaáoby na specy¿czne, osobiste preferencje kompozytora. JednakĪe do odmiennych wniosków
prowadzą badania àucji Piejko20 – Tetmajerowskie motywy i tematy odrzucone przez Karáowicza nie pojawiają siĊ równieĪ w pieĞniach Szymanowskiego,
wszak artysty o zdecydowanie wiĊkszej swobodzie obyczajowej niĪ Karáowicz.
Unikają ich równieĪ pozostali kompozytorzy Máodej Polski. Byü moĪe muzycy
tej epoki obawiali siĊ umuzycznieĔ tekstów zbyt szokujących dla wspóáczesnych
i zbyt odrywających uwagĊ od samej muzyki – tym bardziej, Īe o ile obcowanie
z drukowaną poezją jest na ogóá czynnoĞcią intymną, o tyle pieĞĔ, jej wykonanie
publiczne, czyni te same sáowa znacznie dobitniejszymi.
JednakĪe, jak wiadomo, Karáowicz traktowaá swą twórczoĞü pieĞniarską jako
przejĞciowy epizod na drodze ewolucji ku „wyĪszym” formom sztuki muzycznej, które – jego zdaniem – prezentowaáa twórczoĞü symfoniczna. Pisze o tym
w liĞcie do Heleny Eger, przedstawiając wáasną koncepcjĊ estetyczną, w której
nie byáo juĪ miejsca na wspóádziaáanie poezji i muzyki:
„Gdy ludzkoĞü stanie na doĞü wysokim poziomie estetycznym, bĊdzie
musiaáa oddaü czeĞü przynaleĪną i pierwszeĔstwo muzyce czystej, uniezaleĪnionej od okowów poezji, która bądĨ co bądĨ, jako sztuka bardziej konkretna, gwaátem wstrzymuje muzykĊ w punkcie, do którego sama zdolna
jest dolecieü. MoĪe muzyka wyĪej nie potra¿ siĊ wzbiü niĪ poezja, z pewnoĞcią jednak moĪe polecieü gdzie indziej, w innym kierunku”21.

W Ğwietle powyĪszych zaáoĪeĔ estetycznych wnioskowaü moĪna, iĪ poemat
symfoniczny – jakkolwiek niezupeánie zasáugujący na okreĞlenie go mianem
„muzyki czystej” – tak wáaĞnie jawiá siĊ w oczach Karáowicza ze wzglĊdu na
opisaną niezaleĪnoĞü „od okowów poezji”. Jest to pogląd o tyle uzasadniony,
iĪ wszystkie poematy symfoniczne Karáowicza doskonale mogą siĊ obejĞü bez
doáączonych do nich programów, które – jak trafnie stwierdza Leszek Polony –
„w ich ostatecznym sformuáowaniu literackim nie stanowią integralnej warstwy
utworu. Są komentarzem poetyckim, ujmującym wáaĞciwą treĞü muzyki w formie jĊzykowej”22. Tą treĞcią jest najczĊĞciej – tak jak w przypadku Wagnera
Piejko, op. cit.
List z dnia 4 lipca 1907 roku. Cyt [za:] Anders, Karáowicz w listach…, s. 265.
22
Polony, op. cit., s. 79.
20
21
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i Straussa – próba uchwycenia prawdy o Ğwiecie i czáowieku, lokowanej najchĊtniej „w gáĊbokich, nie zdeformowanych przez kulturĊ warstwach psychiki
ludzkiej”23. Zwróümy zatem uwagĊ, iĪ mimo artystycznej samowystarczalnoĞci
Karáowiczowskiej muzyki symfonicznej i deklarowanego przekonania o wyĪszoĞci „muzyki czystej”, począwszy od roku 1904, konsekwentnie zaopatrywaá
kompozytor swe dzieáa w programy, komentarze sáowne bądĨ przynajmniej – jak
w przypadku PieĞni odwiecznych – w tytuáy, które przypominaáy sáuchaczowi, iĪ
jest to zawsze muzyka „o czymĞ”. Fakt ten Ğwiadczy – z jednej strony – o rozwiniĊtej literackiej wyobraĨni Karáowicza i jej silnym sprzĊĪeniu z wyobraĨnią
muzyczną, z drugiej zaĞ – o potrzebie wielokierunkowego oddziaáywania dzieáa zgodnie z deklarowanym poglądem estetycznym o odmiennoĞci kierunków
wzlotu sztuki sáowa a sztuki dĨwiĊku. I rzeczą charakterystyczną jest, iĪ sáowo
– wszak bardziej „konkretne” od dĨwiĊku – sáuĪy Karáowiczowi do penetracji
tych rejonów semantycznych, które pokrywają siĊ z jego wczeĞniejszą selekcją
typowo Tetmajerowskich tematów i motywów, tak jakby kompozytorowi bardzo
zaleĪaáo na precyzyjnym ukierunkowaniu wyobraĨni sáuchacza.
Charakterystyczne dla Tetmajera nastroje smutku, depresyjnego „odrĊtwienia” , wyraĪone typową dlaĔ symboliką szaroĞci24 i mroku, poczucie bezsensu egzystencji czy wrĊcz uwiĊzienia w Īyciu – wszystko to znajduje wyraĨne
odbicie w programach Symfonii e-moll Odrodzenie, Powracających fal czy teĪ
w fabularnej kanwie Smutnej opowieĞci. „Wszystko zdruzgotane: wszystko, na
czym istnienie dotychczasowe siĊ opieraáo; Īal i nieskoĔczony smutek zalewają
na wpóá omdlaáą duszĊ. Co począü, w którą iĞü stronĊ?...” – zadaje retoryczne pytanie Karáowicz w programie I czĊĞci Odrodzenia. I choü NietzscheaĔskie
„wszechwáadne prawo Īycia” budzi duszĊ z omdlenia, to jednak przed jej oczami
otwiera siĊ „bezkreĞnie dáuga, szara droga do podwalin przyszáego istnienia...”
O ile – jak zauwaĪyáa ElĪbieta DziĊbowska25 – program towarzyszący tej máodzieĔczej symfonii charakteryzuje siĊ ideologicznym eklektyzmem, zawierając
wątki typowo máodopolskie i romantyczne obok pozytywistycznych („mrówcza,
powolna praca u podstaw”), o tyle zrozumiaáe staje siĊ wyjątkowe u Karáowicza optymistyczne zakoĔczenie dzieáa mistyczną wizją duszy „triumfującej i pogodnej”, która stoi „zapatrzona w zaĞwiaty i wskazuje ludom wszystkim drogĊ
Ibid., s. 79.
O ile MiciĔski preferowaá ostre zestawienia kolorów: biele, czerwienie, ¿olety (charakterystycznym dlaĔ motywem jest np. skrwawiona mewa), o tyle Tetmajer woli barwy pastelowe, báĊkit,
zieleĔ i wáaĞnie szaroĞü. Por. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Máodej
Polski, teoria i praktyka, Kraków 1975.
25
E. DziĊbowska, Postawa ideowo-artystyczna Mieczysáawa Karáowicza, [w:] Z Īycia i twórczoĞci Mieczysáawa Karáowicza, Kraków 1970, s. 20-21.
23
24
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do odrodzenia”. JednakĪe w literackich programach jego dojrzaáych poematów
symfonicznych optymizm ten juĪ siĊ nie powtórzy. W ukoĔczonych w 1904 roku
(a wiĊc dwa lata po Symfonii) Powracających falach typowo Tetmajerowska metaforyka báĊdnego koáa depresyjnej szaroĞci, wzbogacona o zaczerpniĊtą z twórczoĞci Turgieniewa26 symbolikĊ lodowych kwiatów, zdecydowanie juĪ dominuje,
powracając – jak owe tytuáowe fale – w ¿nale dzieáa:
„[...] Siedziaá gáĊboko zadumany, wpatrzony w martwe lodowe kwiaty na szybach. MyĞli jego krĊciáy siĊ w szarym kole bezuroczej powszednioĞci. Jedynie brak woli powstrzymywaá go od przeciĊcia wstĊgi Īycia.
Nie czekaáo go juĪ nic. Chwilami gorycz zaciskaáa mu gardáo, gdy myĞlaá
o skuwającym go áaĔcuchu dni minionych i tych, co go jeszcze czekaáy.
Potem zapadaá znowu w odrĊtwienie i wpatrywaá siĊ w martwe kwiaty
z lodu [...]”27.

Jak wiadomo, tematyka depresji psychicznej w znacznie drastyczniejszej,
bliskiej juĪ ekspresjonistycznemu wstrząsowi postaci powraca w przedostatnim
poemacie Karáowicza – ukoĔczonej w 1908 roku Smutnej opowieĞci, powstaáej
najprawdopodobniej pod wpáywem szoku na wieĞü o samobójczej Ğmierci Józefata NowiĔskiego. Choü w tym przypadku program znany jest jedynie dziĊki wywiadom prasowym, zauwaĪyü moĪna, iĪ podstawowa osnowa dramaturgiczna,
oparta na psychologicznym schemacie: tragiczna teraĨniejszoĞü – wspomnienia
z przeszáoĞci – powrót do teraĨniejszoĞci, jest niezmieniona. Tym jednak razem
Karáowicz przekracza barierĊ Tetmajerowskiego „odrĊtwienia” – krótki moment
rozpaczy doprowadza do desperackiego dziaáania. Finalizujący dzieáo samobójczy strzaá i dĨwiĊkowy obraz „pogrąĪania siĊ w nicoĞci” wydają siĊ bliĪsze katastro¿cznemu dynamizmowi MiciĔskiego, choü najbardziej prawdopodobnym
Ĩródáem Karáowiczowskich inspiracji do muzycznego ujĊcia stanów depresyjnych byáa zapewne VI Symfonia Patetyczna Czajkowskiego – dzieáo, o którym
wyraĪaá siĊ z najwyĪszym uznaniem. Echa Tetmajerowskich skarg i melancholii
pobrzmiewają w sáownych komentarzach kompozytora do Odwiecznych pieĞni
i Rapsodii litewskiej. Tytuáowa „wiekuista tĊsknota”, a takĪe motto, którym –
wedle relacji Marcelego Liebeskinda – opatrzony byá wstĊp do pierwszego z poematów tryptyku („stojĊ przed wami aby nieĞü skargĊ na mój los”), przywodzą na myĞl charakterystyczne cechy ekspresywne dobrze znanej Karáowiczowi
wczesnej twórczoĞci poety. Jest to niezmiernie wymowne, gdy zwaĪymy „profetyczną” funkcjĊ owego wstĊpu, którego motywika zapowiada juĪ cel wszelkich
26
27

Zwróciá na to uwagĊ Polony, op. cit., s. 80.
Cyt. [za:] ibid., s. 87.
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transformacji motywicznych pierwszej z Odwiecznych pieĞni – tym celem jest
temat Ğmierci-fatum. Z kolei zawarte w korespondencji kompozytora komentarze
do Rapsodii litewskiej wskazują, iĪ jakkolwiek dzieáo to pozornie bardziej wyrasta z tradycji romantyczno-narodowego malarstwa dĨwiĊkowego niĪ z ideologii
máodopolskiej, to jednak i tu sáownie wyraĪone intencje kompozytora objawiają typowo Tetmajerowskie cechy. Objawiają siĊ one w postaci charakterystycznej dla poety, a trafnie okreĞlonej przez Mariana StalĊ „ontologizacji” smutku28.
Albowiem – twierdzi Stala – w odróĪnieniu od innych poetów máodopolskich
smutek jest w twórczoĞci Tetmajera czymĞ wiĊcej niĪ uczuciem: jest aspektem
rzeczywistoĞci. W podobny sposób ujmuje smutek Karáowicz. Stanowi on dlaĔ
obiektywną cechĊ pejzaĪu litewskiego, gdzie „roztopiony jest w lesie i powietrzu
jakiĞ niedomówiony Īal, jakaĞ boleĞü nie uĞwiadomionych i nie ziszczonych tĊsknot...”29.
WyraĨne wpáywy Tetmajera odnajdujemy równieĪ w drugiej z najczĊĞciej
podejmowanych przez Karáowicza sfer tematycznych, jaką jest miáoĞü. Szaá
miáosnego upojenia, jako remedium na bezsens egzystencji, jako chwilowe zapomnienie skazane na nieuchronne przemijanie, Ğmierü jako ostateczna i naturalna konsekwencja zatracenia siĊ w miáosnej ekstazie – wszystko to przewija
siĊ w wiĊkszoĞci Karáowiczowskich programów. Niezmiernie w tym wzglĊdzie
charakterystyczny jest program III czĊĞci Symfonii Odrodzenie:
„Dalej w Īycie! Zapomnieü o wszystkim, zapamiĊtaü siĊ! Kochaü,
szaleü! Dalej i dalej, bez pamiĊci i zastanowienia. Niech migają przelotne
wraĪenia po wraĪeniach, niech Īycie pieni siĊ i szumi jak wino... Lecz
tutaj chwilkĊ dáuĪej przystanąü! DáuĪej popatrzeü w te oczy, piü bez koĔca
z tych ust wiĞniowych! To ona, ta upragniona, ta wyĞniona kobieta. Niech
zabrzmi dla niej szeroka, namiĊtna pieĞĔ miáosna; prócz niej nic nie ma
na Ğwiecie! Ale nie! JuĪ dosyü! Dalej, znowu dalej! Wir porywa w dal;
wszystko maleje, przepada, czeĨnie, gaĞnie...”30.

Podobny obraz „wiru szaleĔczych upojeĔ”, wzbogacony o typowy dla ¿n de
siecle’u motyw la femme fatale, odnajdujemy w Powracających falach:
„BáysnĊáy czarne brylanty oczu, za którymi – niepamiĊtny o Ğwiecie
caáym – rzuciá siĊ w wir poĪądaĔ, mąk i szaleĔstw. Gdy szpony biaáych rąk
precz go odrzuciáy, dusza jego zniweczona byáa na zawsze”.

M. Stala, Metafora w liryce Máodej Polski, Warszawa 1988, s. 176-182.
Cyt. [za:] Anders, Karáowicz w listach…, s. 171.
30
Cyt. [za:] Polony, op. cit. s. 86.
28
29
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Ten sam motyw bezpowrotnego przemijania miáosnych uniesieĔ pojawia siĊ
w naszkicowanym przez kompozytora na karcie rĊkopisu partytury krótkim monologu stanowiącym literacką kanwĊ ostatniego, nieukoĔczonego poematu Epizod na maskaradzie:
„ONA (gáoĞno): «Ja pana nie znam» (póágáosem): «IdĨ!... Co minĊáo
nie wróci...Sáyszysz?...OdejdĨ – zapomnij!...»”31.

Wydaje siĊ wiĊc, iĪ wáaĞnie nieuchronne przemijanie, fatalistyczne piĊtno bezlitosnego biegu wydarzeĔ, skutkiem którego wszystko „przepada, gaĞnie”, jest
charakterystyczną cechą wszystkich Karáowiczowskich tematów miáosnych, bez
wzglĊdu na to, czy dotyczą one máodzieĔczych wspomnieĔ „wioĞnianej postaci
dziewczyny”, demonicznych „poĪądaĔ, mąk i szaleĔstw”, czy teĪ romantycznej
(choü naznaczonej typowo modernistycznym piĊtnem patologii) miáoĞci rodzeĔstwa OĞwiecimów. Filozo¿czne ujĊcie tego zagadnienia odnajdujemy w PieĞni
o miáoĞci i Ğmierci, nieprzypadkowo wpisanej w tryptyk symfoniczny traktujący
o „odwiecznych” kolejach ludzkiej drogi Īycia. Na wyraĨnie Tetmajerowską proweniencjĊ Karáowiczowskiego zestawienia miáoĞci i Ğmierci zwróciá juĪ uwagĊ Leszek Polony32. Innym – nieuchronnie przychodzącym na myĞl – Ĩródáem inspiracji w tym zakresie jest oczywiĞcie Wagnerowski Tristan i Izolda, dzieáo, o którym
wyraĪaá siĊ Karáowicz z najwyĪszym entuzjazmem, oraz równie przezeĔ ceniona
uwertura-fantazja Czajkowskiego Romeo i Julia. O ile jednak miáosna Ğmierü Izoldy ma posmak bardziej wyzwolenia niĪ tragedii, ¿naá zaĞ dzieáa Czajkowskiego
muzycznymi Ğrodkami sugeruje jakąĞ formĊ poĞmiertnego rozkwitu uczuü w innym, lepszym Ğwiecie, o tyle temat Karáowiczowskiej Anny, kontrapunktycznie
spleciony z pochodną tematu fatum-Ğmierci, istotnie gaĞnie i zanika. Lakoniczny
komentarz kompozytora potwierdza w zasadzie to, co komunikuje nam muzyka:
Stanisáaw i Anna nie zaznali szczĊĞcia na ziemi, dopiero Ğmierü poáączyáa ich na
zawsze – Ğmierü rozumiana jako kres wszelkiego istnienia.
Egzystencjalny problem przemijania prowadzi do kolejnego Tetmajerowskiego
wątku u Karáowicza: Ğmierü jako tragiczne przeznaczenie, ostateczny i przeraĪający kres wĊdrówki ziemskiej. LĊkom, ale i tĊsknotom za kresem istnienia, poĞwiĊciá
Tetmajer znaczną czĊĞü swych poetyckich reÀeksji. Niezmiernie znamienny jest
w tym wzglĊdzie opublikowany w serii z 1910 roku wiersz pod tajemniczym tytuáem „1909”, jakby pisany z myĞlą o tragicznie zmaráym Karáowiczu:

31
G. Fitelberg, Dzieje „Epizodu na maskaradzie”, „Muzyka” 1926, nr 3. Cyt. [za:] Anders,
Karáowicz w listach…, s. 632.
32
Polony, op. cit., s. 81.
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„Przeminąá czas, przeminąá czas máodoĞci tĊsknych pieĞni,
co siĊ nie staáo Īyciem w nas, juĪ siĊ nie ucieleĞni
[...]
Lecz duszy siĊ nie zmienia gáos czym rodzisz siĊ, tym giniesz,
a komu tak przeznaczyá los: ujrzysz, zrozumiesz – miniesz”.

Jak wiadomo, Karáowicz stworzyá swą wáasną wizjĊ Ğmierci rozumianej jako
panteistyczne rozpáyniĊcie siĊ w naturze. W literaturze poĞwiĊconej Karáowiczowi czĊsto podkreĞla siĊ, iĪ wizja ta wypáywaáa z rozterek Ğwiatopoglądowych,
które wyniósá jeszcze z domu rodzinnego. Ojciec byá zdecydowanym ateistą,
opierającym swój Ğwiatopogląd na typowej dla pozytywizmu scjentystycznej wizji poznania, matka wywodziáa siĊ z rodziny o silnie zakorzenionych tradycjach
katolickich i narodowych. Karáowicz wahaá siĊ pomiĊdzy jednym a drugim, aby
ostatecznie pozostaü na pozycjach agnostycznych ze skáonnoĞciami do panteizmu
– tak przynajmniej jawi siĊ ewolucja jego przekonaĔ w Ğwietle korespondencji,
wspomnieĔ, jak i twórczoĞci literackiej. I znamienne – Karáowiczowskie rozterki
Ğwiatopoglądowe i jego ¿lozo¿a natury nie znajdują odzwierciedlenia w Īadnym
z jego programów literackich. Objawia je symbolika Odwiecznych pieĞni poprzez
semantyczne odniesienia poszczególnych muzycznych myĞli, ich transformacji,
a takĪe hierarchiczną strukturĊ warstwową, która – na ksztaát utajonych pokáadów ludzkiej nieĞwiadomoĞci – skrywa w gáĊbi drĊczącą ĞwiadomoĞü nieuchronnoĞci wáasnego koĔca. Ten wáaĞnie Schopenhauerowski aspekt, ujawniony przez
Polonego33 w wyniku zastosowania analizy postschenkerowskiej, jest szczególnie znaczący: wszystkie myĞli muzyczne Odwiecznych pieĞni opierają siĊ na tej
samej konstrukcyjnej podstawie utworzonej przez temat fatum-Ğmierci, który ze
szczególną mocą ujawnia siĊ w dramatycznych kulminacjach pierwszej i drugiej
czĊĞci tryptyku, aby ostatecznie „roztopiü siĊ” w szeregu alikwotów potĊĪnego,
gáównego tematu czĊĞci ostatniej – hymnu na czeĞü triumfującej natury.
Jak wspomniano, poza tytuáowymi „sáowami-kluczami” oraz relacjonowanymi przez Liebeskinda inskrypcjami na rĊkopisie partytury nie znajdujemy w nieautonomicznej twórczoĞci literackiej Karáowicza Īadnych odniesieĔ do sugerowanego symboliką Odwiecznych pieĞni panteizmu. Odniesienia te znajdujemy
w twórczoĞci autonomicznej i to – co szczególnie znamienne – w artykuáach
tatrzaĔskich. Uderzającą bowiem zbieĪnoĞcią jest, Īe równieĪ i Tetmajer przeĪywaá podobne do Karáowiczowskich rozterki Ğwiatopoglądowe, równieĪ i jego
zaprowadziáy one ku panteistycznym tĊsknotom, wyraĪanym wáaĞnie na kartach
jego poezji tatrzaĔskiej.
33
L. Polony, Program literacki i symbolika muzyczna w twórczoĞci symfonicznej Karáowicza,
[w:] Muzyka polska a modernizm…, s. 141-155.
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Jakkolwiek zwątpienie w tradycyjne systemy religijne jest cechą charakterystyczną owego pokolenia dekadentów przeáomu stuleci, obserwujemy wówczas
wzmoĪone zainteresowanie meta¿zyką. W centrum uwagi zdaje siĊ pozostawaü problem duszy, któremu wiele uwagi poĞwiĊciá jeden z najwybitniejszych
wówczas ¿lozofów polskich – Wincenty Lutosáawski. RównieĪ i Tetmajerowska
reÀeksja o czáowieku koncentruje siĊ – jak podkreĞla Marian Stala34 – na tym
samym problemie. Czáowiek Tetmajera jest nieustannie otwarty, ale otwarcie to
pozostaje wiecznie niedopeánione, albowiem „w miejscu Boga tkwi pustka, ona
teĪ przeĞwieca przez ksztaáty natury”35. Jakkolwiek wiĊc natura nie jest w stanie
owej pustki zapeániü do koĔca – zbyt bowiem jest zdeterminowana bezwzglĊdna
koniecznoĞcią, co obrazuje Tetmajerowska metafora „wszechistnienia okutego
w wieczystą obroĪĊ”36 – to jednak przeĪywanie natury, jak pisze Maria Podraza-Kwiatkowska37, nasuwa myĞl o wspólnym prapoczątku i wywoáuje tĊsknotĊ
do ponownego zespolenia. Tetmajer wyobraĪaá sobie ową pierwotną jedniĊ jako
wspóáistnienie z górami i naturalnym porządkiem rzeczy byáo dlaĔ, iĪ dusza dąĪy
do tego, aby staü siĊ „cząstką gry sáoĔca na górskiej dolinie”. W znanych zapewne Karáowiczowi poematach Psyche i Do Nirwany znajdujemy ogromną tĊsknotĊ
za odwiecznym, kosmicznym áadem. Wizja ta konkretyzuje siĊ w wierszu Podczas wiatru z Tatr, w którym poeta przedstawia trzy skáadniki bytu idealnego –
Ğwiatáo, przestrzeĔ, ciszĊ. PrzeĪywane w Tatrach, tworzą one swoisty przedsmak
raju wiodący Tetmajera ku ekstatycznym okrzykom: „Kocham ciĊ, ty natury naciągniĊta struno, na której gra Ruch, Wszechbyt, Czas i PrzestrzeĔ wieczna...”.
Rzecz jasna, artykuáy tatrzaĔskie Karáowicza wolne są od podobnej egzaltacji.
Niemniej, pojawiają siĊ w nich fragmenty, z których emanuje cichy zachwyt nad
piĊknem tatrzaĔskiego pejzaĪu, w nim zaĞ wyraĨnie wyróĪnia Karáowicz ciszĊ,
Ğwiatáo i przestrzeĔ. Niejednokrotnie zachwyty te prowadzą do zwierzeĔ i reÀeksji, wĞród których pojawiają siĊ charakterystyczne – zarówno dla Tetmajera, jak
i Karáowicza – metafory „wzlotu”, tĊsknoty za przeĪyciem nirwanicznym oraz
panteistyczne odniesienia do „roztopienia siĊ we wszechistnieniu”.
Lektura szeĞciu artykuáów tatrzaĔskich Karáowicza prowokuje nieuchronne
pytanie: czy jest jakiĞ punkt styczny, jakaĞ wspólna páaszczyzna áącząca jego
twórczoĞü muzyczną i literacką? Jakkolwiek problematyczne są tego rodzaju poM. Stala, PejzaĪ czáowieka, Kraków 1994, s. 163-164.
Ibid., s. 164.
36
K. Przerwa Tetmajer, Wszechmocny Bóg, w cyklu: Preludia, III seria, [w:] K. P. Tetmajer,
Poezje, Warszawa 1980. Uderzające są w tym kontekĞcie sáowa Karáowiczowskiego motta trzeciej
z Odwiecznych pieĞni: „wielkoĞü, potĊga, majestat, wiecznoĞü, bezwzglĊdnoĞü, koniecznoĞü”.
37
M. Podraza-Kwiatkowska, Kazimierz Tetmajer – meta¿zyk, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera, red. A. Czebanowska-Wróbel, Kraków 2003, s. 9-17.
34
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równania, to jednak zauwaĪyü moĪna, Īe zarówno dyskurs muzyczny, jak i literacki cechuje u Karáowicza podobna wartkoĞü, ĪywoĞü – nie ma u niego dáuĪyzn
ani niczego, co moĪna by okreĞliü mianem „pustej retoryki”. Teksty literackie
Karáowicza wskazują, iĪ trafnie wskazana przez Wightmana38 umiejĊtnoĞü komponowania szerokimi áukami, jako cecha dojrzaáego stylu symfonicznego Karáowicza, dotyczy nie tylko muzycznej twórczoĞci tego artysty. W przeciwieĔstwie
do „krótkooddechowego” – jak okreĞla Wightman – jakby mozaikowego traktowania formy muzycznej przez Szymanowskiego rozwinąá Karáowicz umiejĊtnoĞü
operowania formą jako caáoĞcią, i wydaje siĊ, Īe i w podobny sposób ksztaátuje
swe utwory literackie39. Wartka narracja Karáowiczowskich artykuáów buduje
wyraziste napiĊcia i odprĊĪenia, wprowadza kontrasty, prowadzi do kulminacji
i ich rozwiązaĔ. Charakterystyczne dla reportaĪu zwiĊzáe relacje wysokogórskich
wĊdrówek i wspinaczek przeplatane są barwnymi opisami przyrody, pojawiają
siĊ równieĪ elementy akcji trzymającej czytelnika w napiĊciu poprzez opisy niebezpieczeĔstw czy teĪ grozy pejzaĪu tatrzaĔskiego, te z kolei są równowaĪone
fragmentami humorystycznymi, prawie zawsze opartymi na satyrycznej obserwacji turystów. W to wszystko wplecione są praktyczne rady dla amatorów wspinaczek, opisy tras, schronisk i sprzĊtu wysokogórskiego, a takĪe – co szczególnie
waĪne – osobiste reÀeksje. Te momenty reÀeksji nie są ani czĊste, ani szczególnie rozbudowane. WystĊpują one jedynie w trzech spoĞród szeĞciu tatrzaĔskich
artykuáów Karáowicza. Stanowią jednak cenne Ĩródáo informacji na temat osobowoĞci kompozytora oraz celu i sensu jego wysokogórskich wĊdrówek. I rzecz
charakterystyczna – zarówno niektóre opisy przyrody, jak i fragmenty poĞwiĊcone reÀeksjom przywracają charakterystyczną dla nieautonomicznej twórczoĞci
literackiej Karáowicza tendencjĊ do máodopolskich sformuáowaĔ i metafor, oddalają na chwilĊ dominujący w artykuáach rzeczowy ton jakby przejĊty z prozy
pozytywistycznej. NajczĊĞciej cytowaną tego rodzaju Karáowiczowską reÀeksją
jest powszechnie kojarzony z Odwiecznymi pieĞniami fragment z artykuáu Po
máodym Ğniegu (1907):
„[...] I gdy znajdĊ siĊ na stromym wierzchoáku, sam, mając jedynie
lazurową kopuáĊ nieba nad sobą, a naokoáo zatopione w morzu równin
zakrzepáe baáwany szczytów – wówczas zaczynam rozpáywaü siĊ w otaczającym przestworzu, przestajĊ siĊ czuü wyosobnioną jednostką, owiewa mnie potĊĪny, wiekuisty oddech wszechbytu. Tchnienie to przebiega
Wightman, op. cit., s. 131.
Warto nadmieniü w tym kontekĞcie, Īe w artykule na temat Henryka Urbana wyraziá Karáowicz opiniĊ, iĪ zasadniczym prawem wspólnym wszystkim sztukom jest prawo kontrastu. Por.
Anders, Karáowicz w listach…, s. 286.
38
39
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przez wszystkie ¿bry mej duszy, napeánia ją áagodnym Ğwiatáem i siĊgając
do gáĊbin, gdzie leĪą wspomnienia trosk i bólów przeĪytych, goi, prostuje
i wyrównywa. Godziny przeĪyte w tej póáĞwiadomoĞci są jakby chwilowym powrotem do niebytu; dają one spokój wobec Īycia i Ğmierci, mówiąc
o wiecznej pogodzie roztopienia siĊ we wszechistnieniu”40.

Istotnie, zbieĪnoĞü z symbolicznym przesáaniem Odwiecznych pieĞni jest tu
uderzająca, co zresztą – jak juĪ nadmieniono – zostaáo niejednokrotnie zauwaĪone w literaturze przedmiotu. Zbyt maáo natomiast uwagi poĞwiĊcono przebijającemu w cytowanym wyznaniu pokrewieĔstwu ideologii tatrzaĔskiej Karáowicza
i Tetmajera. Obu artystów áączyáa bowiem podobna tĊsknota za nirwaną, podobna wraĪliwoĞü i typ wyobraĨni, podobne rozterki egzystencjalne, a nawet pewne
tendencje do mizantropii. Obaj szukali w górach tych samych wraĪeĔ i przeĪyü
– a gáównie poczucia sensu istnienia poprzez samotny kontakt z pierwotną, dziką
naturą. ĝwiadczą o tym równieĪ Karáowiczowskie reÀeksje z pozostaáych artykuáów. W pierwszym z nich, opublikowanym w 1895 roku, poĞwiĊconym wycieczce na króla tatrzaĔskiego i Szczyt MiĊguszowiecki, znajdujemy wielokrotne zachwyty nad tatrzaĔską ciszą i spokojem oraz opis wraĪeĔ i reÀeksji – nie wolnych
od máodzieĔczego entuzjazmu – w czasie pobytu na Polanie Waksmundzkiej:
„Cisza byáa cudowna, uroczysta. ĩaden szmer ludzki nie dochodziá do
nas [...] LeĪąc tak na wonnej áące, w cudowny dzieĔ lipcowy, doznaáem
wraĪenia tak obcego mieszkaĔcom równin: uczucia nieograniczonej wolnoĞci. Zapomniaáem o drobiazgach Īycia codziennego, o drobnych nadziejach, zawodach. Tutaj wobec otaczających miĊ gór, czuáem siĊ tak maáym,
takim pyákiem, Īe opanowaáa miĊ Īądza dąĪenia do rzeczy wielkich i szlachetnych. W tej dziwnej ciszy czerpaáem siáy na przyszáe nieuniknione
zapasy z losem [...]”41.

Z tego samego artykuáu pochodzi urzekający, bardzo máodopolski opis zachodu
sáoĔca nad jednym z najpiĊkniejszych jezior tatrzaĔskich, jakim jest Morskie Oko:
„Przede mną leĪaáo jezioro, które w swym áonie krysztaáowym odbijaáo niebo, Ğwierki nadbrzeĪne i szczyty okoliczne, miĊszając barwy ich
w kolor szmaragdu. Po brzegach barwa ta byáa ciemniejsza, a na Ğrodku
záociáa siĊ jeszcze odbitymi promieniami sáonecznymi. [...] SáoĔce chylące
siĊ ku zachodowi záociáo Rysy i MiĊguszowiecki, a muskając powierzchniĊ
Morskiego nadawaáo mu barwĊ mieniącego siĊ opalu. W miarĊ zniĪania
40
41

Cyt. [za:] Karáowicz w Tatrach…, s. 63-64.
Cyt. [za:] ibid., s. 18-19.
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siĊ tarczy sáonecznej gasáy blaski w Morskim Oku, a okoliczne szczyty
przybieraáy od spodu ciemniejszą barwĊ. Tylko biaáe obáoczki, bujające
na wysokoĞciach, cieszyáy siĊ jeszcze Ğwiatáem sáonecznym. Morskie Oko
szarzaáo, a lasy Ğwierkowe po brzegach traciáy zielonoĞü i mieszaáy siĊ ze
szczytami w szare plamy [...]”42.

I w tym przypadku kolorystyczne efekty, a zwáaszcza przechodzenie zieleni
i szmaragdu w szaroĞü przypominają charakterystyczne cechy impresjonistycznych opisów natury w poezji Tetmajera, budząc równieĪ skojarzenia z wraĪliwoĞcią na kolorystykĊ brzmienia w póĨniejszych Karáowiczowskich dzieáach symfonicznych. JednakĪe najsilniejsze piĊtno Tetmajera odnajdujemy w zakoĔczeniu
caáej tej opowieĞci. Powrót do Zakopanego sprowadza Karáowicza miĊdzy ludzi,
przynosząc konfrontacjĊ wspomnieĔ przedsmaku owego „bytu idealnego” z banalnoĞcią codziennych ludzkich spraw zdominowanych „myĞlami poziomymi”:
„DziĞ, kiedy to piszĊ, przysáuchując siĊ od czasu do czasu monotonnemu kapaniu deszczu, kiedy wyjrzĊ przez okno na góry, oblegáe mgáą
oáowianą, dziĞ wydaje mi siĊ wycieczka moja marzeniem sennym: zdaje
mi siĊ, Īem bujaá w przestworzu, gdzie wiecznie sáoĔce Ğwieciáo, gdzie nie
dochodziáy dĨwiĊki mowy ludzkiej, gdzie zapomniaáem o moich nadziejach, rojeniach na przyszáoĞü i o namiĊtnoĞciach, co ludzką dusza miotają.
[...] Czy wrócĊ tak kiedy jeszcze? Nie wiem. JeĪeli los Ğlepy pchnie áódĨ
moją w tĊ stronĊ, bĊdĊ moĪe tam jeszcze. Lecz któĪ zarĊczy, Īe bĊdĊ wówczas mógá odczuwaü piĊkno, tak jak je dzisiaj odczuwam, i Īe nieubáagane
koleje Īyciowe nie zatrą we mnie tego uczucia estetycznego, zamieniając
je w martwą obojĊtnoĞü?”43

To retoryczne pytanie, poprzedzane typowo Tetmajerowską metaforą áodzi
miotanej przez „los Ğlepy”, wyraĪa máodzieĔcze niepokoje dziewiĊtnastoletniego
kompozytora-taternika, pragnącego zachowaü swą wraĪliwoĞü i wyraĨnie poszukującego w górach wraĪeĔ estetycznych prowadzących zarówno do reÀeksji ¿lozo¿cznych, jak i dziaáania.
Jak wiadomo, obawy te okazaáy siĊ bezpodstawne. Wprawdzie w artykuáach
tatrzaĔskich publikowanych w latach 1907-1909 mniej odnajdujemy máodzieĔczego entuzjazmu, a wiĊcej trzeĨwej, pragmatycznej rzeczowoĞci, nie zmienia to
jednak faktu, iĪ zasadniczą motywacją Karáowiczowskich wypraw wysokogórskich do koĔca Īycia pozostaá moment estetyczno-ideologiczny. Wedle relacji

42
43

Cyt.[za:] ibid., s. 42.
Cyt. [za:] ibid., s. 43.

Literacka dziaäalnoĈè Mieczysäawa Karäowicza ...

129

Jerzego Máodziejewskiego44 Karáowicz o¿cjalnie przedstawiaá swe poglądy na
zebraniach powstaáej w 1903 roku Sekcji Turystycznej Polskiego Towarzystwa
TatrzaĔskiego, nakáaniaá równieĪ kierownictwo Towarzystwa do wiĊkszej aktywnoĞci w propagowaniu estetyzmu w taternictwie, pozostaá jednak w tym wzglĊdzie samotny. RównoczeĞnie jednak – w Ğwietle wypowiedzi samego kompozytora – trudno okreĞliü jego postawĊ taterniczą mianem czystego „estetyzmu”.
W artykule W jesiennym sáoĔcu wyraĨnie precyzuje swój ideaá turysty mieszczący siĊ pomiĊdzy dwiema skrajnoĞciami, okreĞlanymi przezeĔ obrazowo jako
„wygodnie estetyzujący ¿lister” oraz „zakuty sportsmen”. Dla Karáowicza takim
ideaáem jest turysta, który ruszając w góry, kieruje siĊ „jasno okreĞlonym pragnieniem szukania wraĪeĔ w pierwszym rzĊdzie estetycznych”45, niemniej posiada taką sprawnoĞü ¿zyczną i odwagĊ, aby sprostaü wymogom i trudom wspinaczek na szczyty. Rzec moĪna, iĪ techniczno-sportowe aspekty wysokogórskich
wypraw jako podstawa do realizacji wyĪszych, estetycznych celów byáy dlaĔ tak
istotne, jak solidny warsztat kompozytorski. Z taką samą powagą i solidnoĞcią,
z jaką studiowaá techniczne szczegóáy instrumentacji orkiestrowej, oddawaá siĊ
Karáowicz treningom sportowym, a takĪe poznawaniu technicznych tajników nowoczesnego sprzĊtu fotogra¿cznego. Jego fotogra¿e krajobrazów tatrzaĔskich są
nie tylko dokumentem utrwalającym topogra¿czne szczegóáy dzikiego pejzaĪu
górskiego – widaü w nich dzieáo artysty kierującego siĊ zaáoĪeniami logiki kompozycyjnej. Demonstrują taką samą nieskazitelnoĞü techniczną i dbaáoĞü o formĊ, jak jego dojrzaáe poematy symfoniczne, widaü teĪ wieloplanowoĞü nieáatwą
do zrealizowania na ówczesnym sprzĊcie46, a nasuwającą na myĞl analogiĊ do
wieloplanowoĞci brzmienia w jego symfonice. Tak wiĊc przeĪycia estetyczne,
jakich dostarczaá kontakt z pierwotną, nieskaĪoną przez cywilizacjĊ przyrodą,
wynikáe z nich reÀeksje ¿lozo¿czne i uformowana przezeĔ ideologia znalazáy
swe odbicie w twórczoĞci fotogra¿cznej i literackiej. Nasuwa siĊ jednak pytanie:
jak w twórczej estetyce Karáowicza przedstawiaáa siĊ relacja pomiĊdzy ideologią
tatrzaĔską a muzyką?
Wielokrotnie zwracano uwagĊ na – wydawaáoby siĊ – dziwną nieobecnoĞü jakichkolwiek odniesieĔ do pejzaĪu tatrzaĔskiego w muzycznej twórczoĞci Karáowicza. W latach máodzieĔczych, gdy pisaá pieĞni do tekstów Tetmajera, wyraĨnie
unikaá tatrzaĔskich liryków poety (choü przecieĪ pejzaĪ morski wystĊpuje wĞród
jego umuzycznieĔ dwukrotnie), w dojrzaáych poematach symfonicznych równieĪ
Ibid., s. 11.
Cyt. [za:] ibid., s. 80.
46
PragnĊ tu wyraziü wdziĊcznoĞü Panom Profesorom: Janowi Gawronowi i Leszkowi Krutulskiemu za fachowe uwagi w odniesieniu do technicznych realiów moĪliwoĞci ówczesnego sprzĊtu
fotogra¿cznego oraz technik sztuki plastycznej.
44
45
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trudno dopatrzeü siĊ jakichkolwiek odniesieĔ tatrzaĔskich. PotĊĪny alikwotowy
temat PieĞni o wszechbycie jest symbolem natury w najszerszym, ¿lozo¿cznym
pojĊciu i choü dziĊki artykuáom tatrzaĔskim wiemy, iĪ „tchnienie wszechbytu”
kojarzyá Karáowicz wáaĞnie z majestatem szczytów górskich, to jednak nie uznaá
za stosowne zamieĞciü tego wprost w jakimkolwiek komentarzu literackim, których przecieĪ na ogóá nie unikaá. Ponadto: znajdujemy w jego twórczoĞci RapsodiĊ litewską, nie ma natomiast Rapsodii tatrzaĔskiej, której prĊdzej moĪna by
siĊ spodziewaü w dorobku kompozytora-taternika. Wydaje siĊ, iĪ wytáumaczenia
powyĪszego paradoksu szukaü naleĪy zarówno w objawionym w cytowanym liĞcie do Heleny Eger estetycznym credo, jak i specy¿ce osobowoĞci kompozytora. Wspomniana przez Karáowicza odmiennoĞü „kierunków wzlotu” muzyki
i poezji powodowana jest faktem, iĪ sztukĊ sáowa postrzegaá jako „bardziej konkretną” i prawdopodobnie tak samo okreĞliáby sztuki wizualne. A zatem muzyka
– jak wynika z tematyki jego programów literackich – jest sztuką najbardziej
odpowiednią do penetracji materii tak subtelnej, jak emocjonalne podáoĪe záoĪonych procesów psychicznych47, zwáaszcza w kontekĞcie najbardziej osobistych
przeĪyü i reÀeksji natury emocjonalnej i Ğwiatopoglądowej. Wydaje siĊ bowiem,
iĪ peáen arystokratycznej rezerwy i dystansu Karáowicz niezmiernie ceniá sobie
w muzyce równieĪ i to, Īe jest niewątpliwie sztuką najbardziej ze wszystkich
„dyskretną”. Zdaniem Andersa zwiĊzáoĞü i lakonicznoĞü noty programowej do
poematu Stanisáaw i Anna OĞwiecimowie wiąĪe siĊ z wysoce prawdopodobnym
autobiogra¿cznym kontekstem owego dzieáa – bolesnym wspomnieniem máodzieĔczej miáoĞci kompozytora do jego kuzynki. PodąĪając tropem tego rozumowania, zdaje siĊ logicznym, iĪ najbardziej osobiste dzieáo Karáowicza – Odwieczne pieĞni – zaopatrzone jest jedynie w tytuáy i to samo w zasadzie dotyczy Rapsodii litewskiej, przesyconej Tetmajerowską melancholią wspomnieĔ z dzieciĔstwa, jak i Smutnej opowieĞci – owego mistrzowskiego studium nieobcej przecieĪ
Karáowiczowi psychicznej depresji. Wymowny, jakby inspirowany Preludiami
Liszta podtytuá Preludia do wiecznoĞci nabiera w Ğwietle tragicznego ¿naáu dzieáa niemal ironicznej wymowy: ta muzyka sugeruje, iĪ ową „wiecznoĞcią” jest po
prostu nicoĞü – pogląd wyznawany przez Jana Karáowicza, a dla Mieczysáawa
problem ciągáych rozwaĪaĔ i rozterek. A zatem do ujĊcia wraĪeĔ estetycznych
generowanych przez wspaniaáoĞci tatrzaĔskiej przyrody odpowiednimi byáy –
w myĞl Karáowiczowskiej estetyki – Ğrodki wáaĞciwe sztukom „bardziej konkretnym”, wyksztaácone w znacznym stopniu na Tetmajerowskiej poezji czy prozie
47
Pierwszy zwróciá na to uwagĊ Adolf ChybiĔski, okreĞlając kierunek programowy dzieá Karáowicza mianem „kierunku psychologizującego”. Por. A. ChybiĔski, O symfonice Mieczysáawa
Karáowicza, [w:] Mieczysáaw Karáowicz – w dwudziestą piątą rocznicĊ Ğmierci, PoznaĔ 1934; cyt.
[za:] Anders, Mieczysáaw Karáowicz…, s. 237.
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Stefana ĩeromskiego48 metafory i opisy literackie oraz artystyczne ujĊcia fotogra¿czne. Natomiast emocje prowokowane przez powyĪsze wraĪenia, przesycone pierwiastkiem osobistym reÀeksje ¿lozo¿czne, wydają siĊ juĪ bardziej leĪeü
w domenie dziaáania muzyki.
Metafory, w których obserwujemy wtopienie muzyki w majestat pejzaĪu górskiego i odwoáanie do „wszechistnienia”, wystĊpują w caáej twórczoĞci literackiej
Karáowicza dwukrotnie. JeĞli chodzi o artykuáy tatrzaĔskie, reÀeksja tego rodzaju
pojawia siĊ w ostatnim z nich – opublikowanym w 1909 roku, a zatytuáowanym
Z wĊdrówek samotnych. „Czy rozsądnie czyni ten, kto chodzi samotnie po Tatrach, zwáaszcza po ich okolicach rzadko odwiedzanych?” – takim oto pytaniem
otwiera swój tekst Karáowicz, po czym przesądza kwestiĊ powyĪszą przecząco,
podając caáy szereg argumentów „skazujących samotną turystykĊ na potĊpienie”.
Czemu zatem Karáowicz – wytrawny znawca Tatr – sam decydowaá siĊ na tego
rodzaju wĊdrówki, z których ostatnia, w lutym 1909, skoĔczyáa siĊ tragicznie?
Albowiem wĊdrówki te – pisze kompozytor:
„[...] oblane są w mej pamiĊci jakimĞ szczególnym, czystym blaskiem.
Są to wspomnienia niezamącone Īadnym dysonansem, szereg przedziwnych zespoleĔ z odwiecznym duchem gór, szereg hymnów w zachwycie
odĞpiewanych na czeĞü wszechistnienia. Blask bijący od tych wspomnieĔ
topi we mnie wszystkie wątpliwoĞci co do turystyki samotnej. Wiem, co
mam do stracenia, i wiem co mam do zyskania; decyzja nie trwa dáugo!”49.

MoĪna wiĊc wnioskowaü, iĪ cena wáasnego Īycia nie byáa dlaĔ za wysoka
– zbyt silną czuá potrzebĊ owych „przedziwnych zespoleĔ”. OczywiĞcie metaforyczny „szereg hymnów w zachwycie odĞpiewanych na czeĞü wszechistnienia”
zbyt wyraĨnie kojarzy siĊ z muzyczną symboliką, ekspresją, jak i tytuáem ostatniej z Odwiecznych pieĞni, aby nie zostaü juĪ w literaturze przedmiotu w tym
wáaĞnie kontekĞcie odnotowanym. Zwróümy jednak uwagĊ, iĪ podobna metafora, choü odwrotnie skonstruowana (tzn. przedmiotem zachwytu staje siĊ dzieáo
muzyczne), wystĊpuje w opisie wraĪeĔ z Berlina opublikowanych w 1905 roku
pod tytuáem Z notatek podróĪnych. Wagnerowski Tristan i Izolda okreĞlony zostaá przez Karáowicza jako:

48
Stefan ĩeromski naleĪaá – obok Iwana Turgieniewa – do ulubionych pisarzy Karáowicza.
Podobnie jak Tetmajer oraz wiĊkszoĞü polskiej elity literackiej tamtych czasów, równieĪ i ĩeromski byá przez pewien czas związany z Zakopanem. Karáowicz niezmiernie sobie ceniá opowiadanie
O Īoánierzu tuáaczu ĩeromskiego, gdzie oprócz z pewnoĞcią poruszającego dla Karáowicza pozytywistycznego motywu krzywdy spoáecznej znajdujemy imponujące opisy alpejskiej przyrody.
49
Cyt. [za:] Karáowicz w Tatrach…, s. 98.
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„[…] najgáĊbsze i najpiĊkniejsze bodaj z dzieá genialnego twórcy,
a przy tym jeden z najdumniejszych wzlotów ducha ludzkiego do tych
wyĪyn wielkiej sztuki, co, iskrząc siĊ Ğniegiem swych szczytów w sáoĔcu
nadchmurnym, pozwalają nam uczuü «oddech wszechbytu»”50.

PoniewaĪ Karáowicz – podobnie zresztą jak wczeĞniej Czajkowski – dostrzegaá w Wagnerze przede wszystkim genialnego symfonika, sądziü moĪna, Īe
przedstawione tu subiektywne skojarzenia dotyczące Tristana jako caáoĞci dotyczą teĪ objawionej w tym dziele techniki orkiestrowej, Wagnerowskiej unendliche Melodie, a zwáaszcza opartej na liniach chromatycznych harmonii. W ten
sposób pojawia siĊ kolejny argument na poparcie tezy, iĪ Odwieczne pieĞni,
a zwáaszcza ich ¿naá, PieĞĔ o wszechbycie, stanowią rezultat inspiracji áączącej – na zasadzie skojarzenia – majestat pejzaĪu tatrzaĔskiego i wynikáe z niego
panteistyczne reÀeksje z „panoramicznym”, wielopáaszczyznowym brzmieniem
Wagnerowskiej orkiestry. Zarazem z cytatu powyĪszego wypáywają dalsze wnioski. „Wiekuisty oddech wszechbytu” oznacza w tym kontekĞcie, z jednej strony,
wyraĪenie przekonania o nieĞmiertelnoĞci Wagnerowskiego arcydzieáa, które
wpisane w ten sposób zostaje do kanonu najwyĪszych dokonaĔ artystycznych
ludzkoĞci, z drugiej zaĞ – ta bardzo Karáowiczowska metafora odnosiü siĊ zdaje
do „naturalnoĞci” dzieáa Wagnera. W tym rozumieniu muzyczny idiom Tristana
najbliĪszy staje siĊ naturze czáowieka, zbliĪa siĊ do prawdy o ludzkich uczuciach
i skrywanych pod fasadą cywilizowanych zachowaĔ namiĊtnoĞciach. A zatem
metafora oĞnieĪonego szczytu moĪe byü symbolem niewzruszonoĞci kanonu,
wielkoĞci dokonaĔ, jak i zbliĪenia siĊ do prawdy o pierwotnych, autentycznych
zachowaniach czáowieka, prawdy tak doniosáej w czasach Freuda, gdy rzeczywistoĞü – zwáaszcza w Īyciu tzw. wyĪszych sfer, do których naleĪaá Karáowicz
– obwarowana byáa przesadną iloĞcią nakazów i zakazów táumiących naturalne
ludzkie popĊdy i odruchy.
PrzejdĨmy teraz do pierwszego z wymienionych znaczeĔ Karáowiczowskiej
metafory. Z korespondencji Karáowicza wynika, iĪ Wagner i – i w pewnym sensie
– Strauss byli dlaĔ klasykami51. Pod pojĊciem „klasycznoĞü” rozumiaá mistrzostwo
warsztatowe, logikĊ warsztatu kompozytorskiego, którą moĪna byáo traktowaü
jako wzorcową bez wzglĊdu na fakt, iĪ dzieáa Wagnera naleĪaáy wówczas do stosunkowo niedalekiej przeszáoĞci, a Straussa wyraĪaáy wspóáczesnoĞü – nie byáa to
wiĊc klasycznoĞü uĞwiĊconej patyną czasu, szacownej tradycji. Porównanie Tristana do szczytu górskiego, obok wspomnianej juĪ wielkoĞci dokonania, obrazowaü
moĪe naturalistyczną legitymizacjĊ kanonu muzycznych arcydzieá. Wedáug Pier50
51

Cyt. [za:] Anders, Karáowicz w listach…, s. 460.
List Karáowicza do Adolfa ChybiĔskiego z dnia 28 maja 1907, por. ibid., s. 409.
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re`a Bourdieu52 kaĪdy ustanowiony porządek rzeczy ma tendencjĊ do „naturalizowania” swej arbitralnoĞci. Innymi sáowy, Ğwiat tradycji kulturalnej, do którego
niewątpliwie naleĪy równieĪ kanon arcydzieá, jest powszechnie doĞwiadczany jako
„naturalny” i przyjmowany jako oczywisty. Tak teĪ i byáo w przypadku Karáowicza, choü nie wszystkie dzieáa naleĪące wówczas do kanonu odpowiadaáy jego
osobistym preferencjom. W Ğwietle prasowych relacji z Berlina Karáowiczowskie
preferencje rysują siĊ jasno i zdecydowanie: najwyĪej ceniá dzieáa, w których dostrzec moĪna byáo logiczną, wyraziĞcie zarysowaną koncepcjĊ formalną, nowoczesną, barwną instrumentacjĊ – jednakĪe bez ekstrawagancji w rodzaju Mahlerowskiego przeáadowania brzmieniem – oraz póĨnoromantyczną harmoniĊ, najchĊtniej
o rodowodzie Chopinowskim, Lisztowskim bądĨ Wagnerowskim. Przy tym jednak
najwaĪniejszy byá dlaĔ typ ekspresji. Preferowaá bowiem w muzyce typowo romantyczną, wysoce emocjonalną ekspresjĊ – zbliĪoną do jego wáasnej, i w związku
z tym wysoko ceniá sztukĊ wyraĪania emocji poprzez wyraziste linie melodyczne.
A zatem w krĊgu jego zainteresowaĔ – poza uwielbianymi przezeĔ Wagnerem,
Czajkowskim, Straussem – znajdowali siĊ Chopin, Grieg, Liszt, Wolf, Bruckner,
ciepáo wyraĪaá siĊ o Smetanie, DvoĜáku oraz Puccinim i Leoncavallo, choü opera,
jak wiemy, nie leĪaáa w sferze jego bezpoĞrednich zainteresowaĔ artystycznych.
Nie cierpiaá Brahmsa, o Mahlerze pisaá z pogardą, impresjonistów francuskich
raczej nie dostrzegaá. O klasykach wiedeĔskich i muzyce wczeĞniej dziaáających
mistrzów wyraĪaá siĊ z szacunkiem, jednak jako zwolennik postĊpu w sztuce nie
wierzyá w sens uwspóáczeĞniania uprawianych dawniej form i gatunków53. Jednak
niezaleĪnie od swych wáasnych preferencji broniá kanonu jako caáoĞci, ostro wystĊpując przeciw komercjalizacji Īycia artystycznego Warszawy i domagając siĊ
zachowania stosownych – i uĞwiĊconych tradycją – rozgraniczeĔ pomiĊdzy sztuką
„wysoką” a „trywialną”. Czyniá to w artykuáach prasowych kierowanych przeciw
polityce repertuarowej ówczesnej dyrekcji Filharmonii Warszawskiej oraz – w formie satyrycznej – we wspomnianym juĪ humorystycznym opowiadaniu Orfeum
Warszawskie w roku 1910.
Zakorzenione w pozytywistycznych tradycjach rodzinnych spoáecznikowskie
pasje Karáowicza znalazáy odbicie w jego dziaáalnoĞci w zarządzie Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, udziale w pracach Sekcji Turystycznej Polskiego
Towarzystwa TatrzaĔskiego, jak i w jego artykuáach prasowych. Artykuáy tatrzaĔskie ob¿tują w praktyczne wskazówki dla turystów (áącznie z apelami o szerzenie ĞwiadomoĞci ekologicznej), obraz zaĞ jego dziaáalnoĞci organizacyjnej,
P. Bourdieu, Outline of a Theory of Practice, przeá. R. Nice, Cambridge 1977, s. 164.
Wysoce pod tym wzglĊdem charakterystyczna jest jego odpowiedĨ na uczynioną przez ChybiĔskiego sugestiĊ modernizacji fugi: porównaá tego rodzaju zabiegi z próbą reformy prawa byáej
Republiki Weneckiej.
52
53
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jaki wyáania siĊ z relacji i wspomnieĔ, jest wrĊcz imponujący54. NiezaleĪnie od
krzewienia sportu i turystyki (czym zajmowaá siĊ gáównie w Zakopanem) bardzo
zaleĪaáo Karáowiczowi na podniesieniu poziomu kultury muzycznej spoáeczeĔstwa i nie byá w tych dziaáaniach osamotniony. Wielkie w tym wzglĊdzie nadzieje
wiązano z powstaáą z początkiem wieku Filharmonią Warszawską, licząc na to,
iĪ podejmie ona dziaáania zmierzające ku krzewieniu polskiej twórczoĞci symfonicznej. Tymczasem w obawie o ¿nanse máodej instytucji jej dyrekcja zaczĊáa preferowaü repertuar gwarantujący staáy napáyw publicznoĞci, która niezbyt
táumnie przybywaáa na koncerty nikomu nieznanych kompozytorów. Karáowicz
aktywnie wáączyá siĊ w kampaniĊ prasową na rzecz „muzyki swojskiej” (ze
wzglĊdu na wymogi rosyjskiej cenzury nie moĪna byáo wówczas pisaü o muzyce
„polskiej”), co zostaáo przez dyrekcjĊ potraktowane jako walka o swe wáasne
interesy. ZwaĪywszy na zamoĪnoĞü Karáowicza i fakt, iĪ mógá sobie pozwoliü
na prywatny wynajem orkiestr ¿lharmonicznych w Berlinie i Wiedniu (co, jak
wiemy, czyniá wielokrotnie), uznaü moĪna ripostĊ dyrekcji za chybioną. W tym
wiĊc przypadku istotnie wygląda na to, iĪ ataki prasowe Karáowicza motywowane byáy solidarnoĞcią z mniej zamoĪnymi kolegami-kompozytorami oraz dbaáoĞcią o stan kultury narodowej. Byü moĪe powodowany szlachetnymi intencjami,
a nieznający problemu niedostatku materialnego kompozytor nie doĞü wnikliwie przyglądaá siĊ ekonomicznym realiom funkcjonowania instytucji promującej
kosztowną „wysoką” kulturĊ w mieĞcie takim jak Warszawa przeáomu wieków55.
W kaĪdym razie dyrektor ¿lharmonii, Aleksander Rajchman, staá siĊ zarówno
w artykuáach prasowych, jak i w korespondencji Karáowicza przedmiotem ostrej
krytyki, której ukoronowaniem byáo wáaĞnie Orfeum Warszawskie – napisana
w 1905 roku satyryczna wizja dalszego rozwoju (czy raczej upadku) instytucji.
Przeniesienie akcji w niedaleką przyszáoĞü – a wiĊc w rok 1910 – ma tu swą
wymowĊ. KaĪdemu, kto pamiĊta przewijające siĊ w korespondencji Karáowicza
sarkastyczne komentarze typu „oto do czego doprowadziáy rządy Rajchmana...”,
nieuchronnie skojarzą siĊ one wáaĞnie z owym zabiegiem: wystarczy piĊü lat, aby
54
Karáowicz byá jednym z zaáoĪycieli i fundatorów ZakopiaĔskiego Oddziaáu Narciarzy, wraz
z Mariuszem Zaruskim zaáoĪyá funkcjonujące po dzieĔ dzisiejszy TatrzaĔskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, s¿nansowaá przebudowĊ schroniska na Hali Gąsienicowej, naleĪaá do pionierów taternictwa zimowego. W Warszawie, w czasie swej dziaáalnoĞci w zarządzie Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego, zorganizowaá orkiestrĊ smyczkową i czytelniĊ muzyczną wyposaĪoną
w najwaĪniejsze pisma muzyczne wydawane wówczas w Europie. Por. M. Pinkwart, ZakopiaĔskim
szlakiem Mieczysáawa Karáowicza, Warszawa – Kraków 1985.
55
W wyniku represji wáadz carskich po obu powstaniach narodowych (1830 i 1863) Warszawa
utraciáa caáy szereg instytucji naukowych i kulturalnych, emigracja i przymusowe deportacje pozbawiaáy miasto znacznej czĊĞci elit intelektualnych, polityka ekonomiczna rosyjskiego okupanta
powodowaáa zaĞ powiĊkszający siĊ zakres nĊdzy i stagnacji gospodarczej.
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doprowadziü elitarną sztukĊ i powoáaną do jej krzewienia instytucjĊ do takiego
oto stanu, jaki przedstawia Karáowiczowska opowieĞü.
Orfeum Warszawskie ma formĊ urywka z dziennika ¿kcyjnego milionera amerykaĔskiego – jest nim niejaki Mr John Plum. Podjąá on w czterdziestym roku
Īycia trud opanowania jĊzyka polskiego – jĊzyka „trudnego i niewdziĊcznego”,
który wszakĪe udaáo mu siĊ przyswoiü zaledwie w ciągu trzydziestu dwu lekcji,
dziĊki nowoczesnej metodzie Berlitz-Pemberton. Mr Plum nigdy nie zdobyáby
siĊ na ów wysiáek, gdyby nie myĞl, która od roku nie daje mu spokoju: „poznaü
Orfeum Warszawskie i jego dyrektora!”. Dowiadujemy siĊ, iĪ dyrektor Fajntuch
(pod tym wymownym, ¿kcyjnym nazwiskiem kryje siĊ oczywiĞcie Aleksander
Rajchman) jest postacią Ğwiatowej sáawy. Jego nowe pomysáy, relacjonowane
przez reporterów New York Herald i natychmiast podchwytywane przez dyrektorów „podobnych zakáadów caáego Ğwiata”, budzą rosnące zainteresowanie: „Raz
jeden byü tam, zobaczyü wszystko na wáasne oczy, a zwáaszcza ujrzeü tego genialnego czáowieka...!” – marzy Mr Plum. W koĔcu podejmuje decyzjĊ: „postanowiáem udaü siĊ po raz pierwszy do Europy, aĪeby wprost z Hamburga podąĪyü
do Warszawy...”. W pociągu Mr Plum nawiązuje nader interesującą znajomoĞü:
„DojeĪdĪaáem do Warszawy. Byáem w przedziale sam. Nagle otworzyáy siĊ drzwi. Wszedá jakiĞ gentleman o ujmującej powierzchownoĞci i nastąpiwszy mi na nogĊ usiadá naprzeciwko. UwaĪaáem ten jego ruch za chĊü
zawarcia znajomoĞci; jakoĪ nie omyliáem siĊ. Po kilku minutach rozmowa
siĊ zaczĊáa; dowiedziaáem siĊ, Īe ów gentleman nazywa siĊ hrabia Nic-PoniĔski i jedzie do Warszawy na wieczór «egzotyczny», który odbĊdzie siĊ
w «Orfeum» dzisiaj wáaĞnie”56.

Na wieĞü, Īe Mr Plum odbyá tak daleką podróĪ celem poznania owej instytucji, hrabia nie przejawia zdziwienia: wszak cudzoziemcy táumnie przybywają do
Warszawy: „Rzym ma Koloseum, ParyĪ ma wieĪĊ EifÀa, Wenecja ma gondole,
my mamy «Orfeum»”. Tymczasem do przedziaáu wchodzi mĊĪczyzna w czapce
z napisem „Orfeum Warszawskie” i rozdaje obu panom a¿sze reklamowe. Jest
na nich anons, iĪ w piątek 13 marca 1910 roku o godzinie 9 wieczorem odbĊdzie
siĊ w Orfeum „Wieczór egzotyczny” z udziaáem „12 indyjskich bajader”. Ponadto a¿sz zawiera lakoniczne informacje, których znaczenia Mr Plum nie bardzo
pojmuje: „2800 losów. – Obydwie boczne sceny dziaáają. – Kinematograf. – Sala
záudzeĔ. – Tunel. – Cukiernia. – Restauracja. – GABINETY”. Hrabia spieszy
z pomocą i uprzejmie wyjaĞnia, iĪ ów wieczór egzotyczny „jest czwartym z kolei przedstawieniem w ciągu dnia dzisiejszego, gdyĪ przedtem odbyü siĊ mają
56

Cyt. [za:] Anders, Karáowicz w listach…, s. 520.
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widowiska: poranne, familijne i dziecinne. KaĪdy, kto kupi bilet na ten wieczór,
ma prawo siĊgnąü do koáa zawierającego losy; o ile szczĊĞcie mu dopisze i wyciągnie los peány, przysáuguje mu prawo do kolacji z szampanem w towarzystwie
jednej z bajader”. Jak moĪna wnioskowaü, w tym wáaĞnie celu urządzono owe
„gabinety” – tak mocno akcentowane w a¿szu reklamowym Orfeum. Zresztą
co do autentycznoĞci „bajader” nie ma hrabia Īadnych záudzeĔ – z poufaáym
Ğmiechem zwraca zdumionemu Plumowi uwagĊ, Īe „przecie to warszawskie...”,
po czym uĪyá sáowa, którego Plum w podrĊczniku Berlitz-Pembertona niestety
nie spotkaá. WjeĪdĪając do Warszawy na kaĪdym kroku widzi Mr Plum dowody
ogromnej przedsiĊbiorczoĞci dyrektora Fajntucha. Na widniejących przez okna
pociągu okopconych dymem Ğcianach domów widnieją ogromne ogáoszenia reklamujące zapowiadany wieczór egzotyczny. Hrabia wyjaĞnia, iĪ takich ogáoszeĔ
jest na mieĞcie kilkanaĞcie: „co noc kilkuset rzemieĞlników pracuje przy Ğwietle
elektrycznym i przemalowuje te a¿sze. To bagatela w porównaniu z tym, co Fajntuch wyrzuca na reklamĊ”.
Po przyjeĨdzie okazaáo siĊ, iĪ dworzec jest niesáychanie zatáoczony, albowiem
z powodu wieczoru egzotycznego uruchomiono kilkanaĞcie pociągów nadzwyczajnych. Rzecz jasna, na dworcu znajdowaáa siĊ kasa Orfeum – niestety, z adnotacją „wszystkie bilety na wieczór egzotyczny wyprzedane”. Nie zmartwiáo to
jednak Pluma, któremu hrabia obiecaá zaáatwienie biletu przez swe znajomoĞci
w zarządzie Orfeum. Wkrótce „wyborna doroĪka” lotem ptaka zawiozáa Amerykanina do hotelu Bristol (byá to wówczas najnowoczeĞniejszy i najbardziej
elegancki hotel w mieĞcie – wáasnoĞü Ignacego Jana Paderewskiego), gdzie odpoczywaá po trudach podróĪy, rozmyĞlając o geniuszu Fajntucha i o „mieĞcie rodzinnym tego króla reklamy”.
Wieczorem, w towarzystwie hrabiego, pojechaá Plum do Orfeum. Po drodze
spotkaáo ich niemiáe wydarzenie: doroĪka musiaáa zmieniü trasĊ, gdyĪ na jednej
z ulic zebrany táum zagrodziá drogĊ. Okazaáo siĊ, iĪ „jakaĞ uboga kobieta zaniemogáa ciĊĪko skutkiem gáodu, spodziewano siĊ przybycia pomocy lekarskiej”
i to wáaĞnie byáo przyczyną zbiegowiska. Zdziwiony Plum wyznaá, Īe sądziá,
iĪ miasto, w którym powstaáo Orfeum musi byü bardzo bogate. „Wcale tak nie
jest” – odpará hrabia – „ jest tu sporo biedy, jednak zwalcza siĊ ją powoli, a samo
Orfeum przeznacza dochód z dwóch wieczorów w ciągu roku na rzecz biednych”. Po przybyciu na miejsce i wejĞciu na salĊ okazaáo siĊ, Īe wypeánia ją
„parĊ tysiĊcy mĊĪczyzn we frakach i smokingach”, którzy rozmawiali gáoĞno,
przechadzając siĊ bądĨ stojąc grupami. Hrabia wyjaĞniá nieobecnoĞü dam, wyjawiając zarazem gáówny sekret sukcesów ¿nansowych Orfeum. Damy uczĊszczaáy do Orfeum w pierwszych latach jego istnienia, ale interes „początkowo nie
szedá, toteĪ dyrektor Fajntuch wkrótce począá urozmaicaü programy wieczorów
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atrakcjami w rodzaju dzisiejszych bajader. Wówczas panie przestaáy chodziü na
przedstawienia wieczorne, ale za to interesy zakáadu poszáy od razu znakomicie
[...] DziĞ kurs akcji «Orfeum» jest kilkakrotnie wyĪszy niĪ ich cena nominalna”.
Po zajĊciu miejsc na szczelnie wypeánionej sali koncertowej okazaáo siĊ, iĪ
zbiegiem okolicznoĞci obok usiedli dwaj recenzenci pism miejscowych. Hrabia
znaá obu panów, przedstawiá ich Amerykaninowi, po czym z ironią szepnąá mu do
ucha: „Blondyn jest z zawodu weterynarzem, a szatyn przedsiĊbiorcą pogrzebowym, obaj piszą jednak o muzyce, uwaĪając to za «dochód poboczny» – zresztą
pomów pan z nimi: zobaczysz, co to za znawcy”. PoniewaĪ orkiestra zaczĊáa siĊ
dopiero gromadziü, rozgorzaáa pomiĊdzy obu recenzentami gorąca dyskusja na
temat osoby dyrektora Fajntucha. Blondyn okazaá siĊ jego antagonistą, zatem
Plum poczuá wobec niego zdecydowaną niechĊü. SympatiĊ Amerykanina wzbudziá natomiast szatyn, który broniá dyrektora i wysoko podnosiá jego zasáugi, porównując reformĊ, której dokonaá w sztuce Fajntuch, do dzieáa Bismarcka:
„[...] Īelazny kanclerz zjednoczyá w jedno wielkie mocarstwo powaĞnione ze sobą paĔstewka; Fajntuch zrobiá to samo w sztuce. Od chwili
powstania «Orfeum» wszyscy muzycy tworzą jakby jedną rodzinĊ: tutaj
Bach z Offenbachem podają sobie poprzez wieki dáonie, a cieĔ Beethovena, uchwyciwszy wpóá bosonogą (IsadorĊ) Duncan, wykrĊca nią w dzikim
szale namiĊtnego cake-walk’u! [...]”57.

Dyskutujący gáoĞno recenzenci wstali i poszli w stronĊ tunelu, gdzie odbywaáo siĊ inne, zdecydowanie „lĪejsze” przedstawienie. RównieĪ i Plum, który
wyznaá, iĪ nie jest amatorem „ciĊĪkiej muzyki”, po wysáuchaniu dwóch utworów
symfonicznych zdecydowaá siĊ pójĞü wraz z hrabią w Ğlad recenzentów. Po zejĞciu do tunelu opanowaá Pluma zachwyt:
„JakaĪ wesoáoĞü panowaáa tutaj! Kilkuset panów siedziaáo za stolikami; w jarzącym siĊ Ğwietle lamp báyszczaáy tysiączne krysztaáowe ozdoby
i kieliszki z winem; miĊdzy stolikami uwijaá siĊ rój cudnych dziewcząt
w powiewnych strojach à la Duncan, zaĞ w gáĊbi, na estradzie, dama w dáugiej sukni i czarnych rĊkawiczkach Ğpiewaáa znaną piosenkĊ [...]”58.

Piosenka traktowaáa o „smaku Īycia” i sensie sztuki, co doskonale wspóágraáo
z tym miejscem, gdzie – i tu relacja Pluma odwoáuje siĊ do znanego juĪ z programu Symfonii porównania – Īycie tĊtniáo i musowaáo „jak szampan w kielisz-

57
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Ibid., s. 524.
Ibid., s. 525.
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kach”. Po opisie kulminacyjnego punktu programu – taĔca owych zapowiadanych „bajader”, których „gibkie ciaáa giĊáy siĊ w rozkosznych ruchach” – Plum
udaá siĊ wraz z hrabią do mieszkania dyrektora, aby „uĞcisnąü dáoĔ tego genialnego czáowieka”. Jednak przed drzwiami do salonu, z którego dolatywaá gwar
licznego towarzystwa, hrabia zatrzymaá siĊ, oznajmiając, Īe dalej towarzyszyü
Amerykaninowi nie moĪe, po czym z wielkim zakáopotaniem wyjąkaá: „my miejscowi musimy siĊ nieco liczyü z opinią”.
SpĊdziwszy z dyrektorem i jego goĞümi „parĊ niezapomnianych godzin”,
Plum uregulowaá nieco zawyĪony rachunek w restauracji, udzieliá „maáej poĪyczki” hrabiemu, po czym pojechaá do hotelu. Dáugo jednak nie mógá zasnąü.
Przed oczami przesuwaáy mu siĊ obrazy „dopiero co widziane”, a po gáowie snuá
siĊ zasáyszany od hrabiego aforyzm „jednego z wielkich pisarzy polskich”:
Ruja i pieniądze –
To Ğwiata wrzeciądze!

Orfeum Warszawskie prezentuje nieznane dotąd oblicze Karáowicza. Jak wynika z powyĪszego streszczenia, atmosfera opowiadania daleka jest od wzniosáych i przepojonych máodopolską melancholią programów Karáowiczowskich
poematów symfonicznych. Poczucie humoru (w omawianej humoresce niejednokrotnie zaprawione pewną dozą cynizmu), skáonnoĞü ku groteskowym przerysowaniom i parodii – o tych aspektach jego osobowoĞci informowaáy juĪ wspomnienia wspóáczesnych, czĊĞciowo teĪ poĞwiadczaáa korespondencja. JednakĪe
wnikliwa lektura pozwala dostrzec w Orfeum gáĊbsze myĞli ukryte pod maską
ironii. Jest bowiem Karáowiczowska humoreska czymĞ wiĊcej niĪ tylko satyrą
na lokalne stosunki w warszawskim Ğwiecie muzycznym. Patrząc z perspektywy
dnia dzisiejszego, moĪna w niej dostrzec profetyczne wizje drogi, jaką podąĪy
Ğwiat w ciągu XX wieku, gdy przemiany cywilizacyjne powodowaü bĊdą komercjalizacjĊ kultury, jej postĊpujące umasowienie i stopniowe zacieranie róĪnic
pomiĊdzy sztuką „wysoką” a trywialną. Zwróümy uwagĊ, iĪ autorem przepojonej entuzjastycznym zachwytem dla dziaáaĔ Fajntucha relacji jest amerykaĔski
milioner, a wiĊc reprezentant máodej, prĊĪnej kultury Nowego ĝwiata, w której
wspomniane procesy rozpoczĊáy siĊ juĪ wówczas i której juĪ u początku XX
wieku wielu Europejczyków wróĪyáo wielką przyszáoĞü. W tym teĪ sensie przedstawione ustami „szatyna” estetyczne zaáoĪenia „reformy” Fajntucha istotnie
zapowiadają zapoczątkowany juĪ w latach dwudziestych trend ku zacieraniu
róĪnic pomiĊdzy muzyką artystyczną a popularną, ku odchodzeniu od elitaryzmu, ku stopniowemu rozszerzaniu granic kanonu arcydzieá oraz ku stopniowej
relatywizacji wartoĞci estetycznych u podstaw owego kanonu leĪących. Pisząc
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swą humoreskĊ, nie przypuszczaá chyba Karáowicz, jak dalece speánią siĊ jego
wizje, nie mógá przewidzieü, iĪ juĪ za kilka lat wybuchnie kataklizm, w wyniku którego – wedle obrazowego opisu Artura Rubinsteina – do bezpowrotnej
przeszáoĞci odejdzie „era dobrobytu, dobrego smaku i dobrego wychowania”59.
Ukazana w opowiadaniu relatywizacja wartoĞci wykracza poza kwestie estetyczne. PrzecieĪ Orfeum – instytucja, której sukcesy ekonomiczne w duĪej mierze
oparte są na zamaskowanej dziaáaniami artystycznymi prostytucji – wáącza siĊ
w akcje charytatywne, pomaga zwalczaü biedĊ, urządza imprezy dla dzieci. Trudno siĊ oprzeü reÀeksji, Īe i w tym przypadku mamy zapowiedĨ funkcjonowania
niektórych mechanizmów wspóáczesnej kultury, gdy etycznie wątpliwe sposoby generowania zysków przekáadają siĊ na dziaáania spoáecznie wartoĞciowe.
Uderzające jest, iĪ dwukrotnie w tekĞcie Orfeum pojawia siĊ nazwisko znanej
wówczas tancerki amerykaĔskiej, Isadory Duncan. Korespondencja Karáowicza
poĞwiadcza, Īe jej sztuka byáa w jego oczach zaprzeczeniem jakiegokolwiek artyzmu, a zaproszenie jej na wystĊpy do Filharmonii Warszawskiej uwaĪaá za dowód ostatecznego upadku poziomu tej instytucji60. MoĪe siĊ to wydawaü dziwne,
zwaĪywszy na to, iĪ Duncan uwaĪana jest dziĞ za pionierkĊ taĔca nowoczesnego,
a przecieĪ Karáowicz byá rzecznikiem postĊpu i nowoczesnoĞci. Karáowicz istotnie popieraá postĊp61, konserwatywny zaĞ akademizm byá mu wrĊcz nienawistny.
JednakĪe nowoczesnoĞü, postĊp techniczny – wszystko to musiaáo dlaĔ mieĞciü
siĊ w ramach hierarchicznego porządku wyznaczającego fundamenty kultury Zachodu, podobnie jak wszelkie nowatorstwa w zakresie technik kompozytorskich
nie mogáy rozsadzaü ani podstaw systemu tonalnego, ani logicznego, opartego na

A. Rubinstein, Moje máode lata, Kraków 1976, s. 503.
W liĞcie do Zygmunta Wasilewskiego z dnia 19 listopada 1904 pisze Karáowicz: „Oto napisaáem humoreskĊ satyryczną, której ostrze skierowane jest na gospodarkĊ Filharmonii i jej czcigodnego kierownika; ten ostatni [...] zdoáaá w ostatnich czasach jeszcze bardziej obniĪyü poziom
artystyczny instytucji przez sprowadzanie takich artystek, jak np. Duncan.”. Cyt [za:] Anders, Karáowicz w listach…, s. 152.
61
Trudno zrekonstruowaü istotĊ Karáowiczowskiego rozumienia pojĊcia „postĊp”. Jego porównanie formy fugi (którą uwaĪaá za ewidentny przeĪytek) do „prawodawstwa Republiki Weneckiej”
Ğwiadczyáoby o rozumieniu zbliĪonym do ewolucjonizmu w duchu Darwinowskim bądĨ pojmowaniu pojĊcia „postĊp” w analogii do Ğwiata techniki, w którym nowe wynalazki automatycznie
wypierają stare, jako technologicznie przestarzaáe. JednakĪe wydaje siĊ wątpliwe, czy zgodziáby
siĊ z kategorycznym stwierdzeniem Umberto Eco, zdaniem którego „Sztuka dziaáająca na rzecz
dysocjacji nawyków psychologicznych i kulturalnych posiada zawsze i mimo wszystko wartoĞü
postĊpową”. (U. Eco, Dzieáo otwarte, przeá. L. Eustachiewicz [i in.], Warszawa 2008, s. 44). Nie
wydaje siĊ równieĪ, iĪby „postĊp” jawiá siĊ dlaĔ w analogii do rozumienia matematycznego – jako
przyrost wartoĞci bez podtekstów aksjologicznych. Najbardziej prawdopodobne zatem, iĪ reprezentowaá stanowisko kompromisowe, usytuowane pomiĊdzy wskazanymi skrajnoĞciami.
59
60
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technikach przetworzeniowych dyskursu formalnego. Wszystko wskazuje na to,
iĪ kanon jawiá siĊ Karáowiczowi jako kulturowe sacrum, którego naleĪy broniü
przed profanacją i relatywizacją. ĝwiadczy o tym równieĪ omawiane skojarzenie
Tristana z tak majestatycznym tworem natury, jak szczyt górski, z czego wynika, iĪ wierzyá w absolutny charakter wartoĞci estetycznych. Jest to szczególnie
interesujące w Ğwietle modnych obecnie postmodernistycznych teorii z pogranicza kulturoznawstwa i socjologii sztuki, z których najbardziej rozpowszechniona teoria Pierre`a Bourdieu62 zakáada postrzeganie jakoĞci estetycznych gáównie
przez pryzmat gustu (taste) jako wyznacznika pozycji w hierarchii spoáecznej.
W myĞl tej teorii kanon – opierający swe istnienie wyáącznie na sile mitu – peáni
istotną funkcjĊ w systemie hierarchizacji spoáecznej. JeĞli tak jest – konkluduje
myĞl Bourdieu Christopher B. Steiner63 – czy oznacza to, iĪ pewnego dnia uĞwiĊcony tradycją kanon po prostu pĊknie, jak mydlana baĔka? Trudno oprzeü siĊ
reÀeksji, iĪ wáaĞnie w tym kierunku zmierzaáa „reforma” dyrektora Fajntucha.
Wydaje siĊ, iĪ profetyczna wizja Orfeum wpisuje siĊ juĪ bardziej w literackie
tendencje okresu miĊdzywojennego niĪ w dziewiĊtnastowieczną przeszáoĞü. Zadziwiająca jest tu antycypacja niepokojących, czasem wrĊcz katastro¿stycznych,
a pisanych tonem groteski wizji tworzonych przez Stanisáawa Ignacego Witkiewicza, który podobnie jak Karáowicz i Tetmajer przez okres wielu lat związany byá z Zakopanem. W powieĞci Nienasycenie (1930) tworzy Witkacy ponury,
a zarazem groteskowy obraz Polski koĔca XX wieku: w nastĊpstwie postĊpującej
demokratyzacji, a zatem emancypowania siĊ ĞwiadomoĞci táumu, spoáeczeĔstwo
z wáasnej woli poddaje siĊ ogáupiającej komercjalizacji, odrzucając wszystko,
co trudne, a wiĊc niewygodne. Sztuka zredukowana zostaje do jarmarcznej rozrywki, elity intelektualne są izolowane – pozostają na marginesie spoáeczeĔstwa.
Caákowita atro¿a meta¿zyki i powszechne „zbydlĊcenie” idą w parze z dobrym
samopoczuciem mas: myĞlenie stwarza jedynie niepotrzebne problemy.
Jak wiadomo, jedną z cech stylu pisarskiego Witkiewicza byáa tendencja do
nadawania postaciom znaczących, groteskowych nazwisk oraz tworzenia groteskowych, czasem absurdalnych sytuacji. Jak widaü, i w tym przypadku moĪna dopatrzyü siĊ antycypacji tych cech w Karáowiczowskim Orfeum, albowiem
pierwszą swą powieĞü – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta napisaá
– Witkiewicz w 1910 roku. Obsadzenie ról recenzentów muzycznych przez weterynarza i przedsiĊbiorcĊ pogrzebowego (jakkolwiek jest w tym záoĞliwa aluzja
do niekompetencji warszawskiej krytyki) zakrawa juĪ na pomysá rodem z Wit-

62
P. Bourdieu, Distiction: A Social Critique of the Judgement of Taste, przeá. R. Nice, Harvard
Univeristy Press 1984.
63
Ch. B. Steiner, Can the canon burst?, „The Art Bulletin”, June 1996.
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kacego. Hrabia Nic-PoniĔski (którego pierwowzorem byá jeden z czoáowych
krytyków warszawskich, Aleksander PoliĔski) zawdziĊcza swe nazwisko wychodzącemu obecnie z uĪycia, ale wówczas popularnemu (a zdecydowanie maáo
pochlebnemu) okreĞleniu „nicpoĔ”, nazwisko zaĞ „Fajntuch” prawdopodobnie
wywiedzione zostaáo z innego wysoce niepochlebnego okreĞlenia – „Ğwintuch” –
choü moĪliwa jest równieĪ spolszczona wersja niemiecka, jako gra dwóch sáów:
„fein” oraz „Tuch”. W tym wzglĊdzie widoczna jest jeszcze inna antycypacja.
OtóĪ powszechnie mniema siĊ, Īe Orfeum stanowi demonstracjĊ antymáodopolskich cech Karáowicza i jest to poniekąd racja. PamiĊtaü jednak naleĪy, iĪ máodopolska literatura równieĪ miaáa swe drugie, zdecydowanie mniej znane oblicze,
zadziwiająco podobne do tego, jakie w Orfeum ukazaá Karáowicz. Dotyczy to
gáównie wielokrotnie juĪ wspomnianego Tetmajera, którego satyryczne, przepojone zjadliwym humorem wiersze publikowane bywaáy na áamach prasy jeszcze
przed pierwszą wojną Ğwiatową, póĨniej jednak ulegáy zapomnieniu64. Tetmajer za cel upatrzyá sobie warszawskie mieszczaĔstwo. W wierszu Lulusia (1908)
demonstruje przesadzony, satyryczny „zachwyt” (nieco podobny do zachwytu
Karáowiczowskiego Pluma) nad muzycznymi talentami tytuáowej panienki ze
snobistycznego „dobrego domu”, w wierszu Marzenie pana Feindufta (1913)
odnajdujemy zaĞ karykaturalną tytuáową postaü o nazwisku uderzająco podobnym do Karáowiczowskiego Fajntucha. Tetmajerowski Feinduft jest czáowiekiem
bardzo bogatym – chce byü jednak jeszcze bogatszy, gdyĪ marzy mu siĊ wáadza
nad Ğwiatem. Ostatecznie skarbonka pana Feindufta – symbol jego bogactwa –
staje siĊ coraz wiĊksza, on zaĞ maleje w oczach...
Jak widaü, daty powstania wszystkich wymienionych utworów literackich
wykluczają w tym przypadku moĪliwoĞü wpáywu Tetmajera na Karáowicza.
MoĪna zatem jedynie mówiü o zbieĪnoĞci lub o antycypacji w twórczoĞci literackiej Karáowicza tego, co stworzy póĨniej profesjonalna literatura.

***
Jak wynika z powyĪszych rozwaĪaĔ, szeroko pojĊta twórczoĞü literacka Karáowicza stanowi jakby estetyczne „dopeánienie” jego twórczoĞci muzycznej, prezentując te cechy záoĪonej osobowoĞci kompozytora, które na gruncie muzyki
nie zostaáy ujawnione, bądĨ – jak choüby jego poczucie humoru – ujawnione
zostaáy marginalnie. DziĊki programom literackim jego poematów wiemy, iĪ

64
Por. A. Makowiecki, Poeta – zgryĨliwie. Drobne uwagi o paru satyrycznych wierszach Kazimierza Tetmajera, [w:] Poezja Kazimierza Tetmajera….
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muzyce – tej „najdyskretniejszej” ze wszystkich sztuk – powierzaá Karáowicz
realizacjĊ tematów wzniosáych, oscylujących na granicy ¿lozo¿cznych reÀeksji,
prawd o gáĊbiach ludzkiej psychiki, które zarazem byáy prawdami o nim samym,
o sferze jego najbardziej osobistych przeĪyü, emocji, reÀeksji i marzeĔ. Ów zakres tematów i motywów, metafory i sformuáowania literackie, jakie spotykamy
w sáownych komentarzach do poematów symfonicznych, w peáni odzwierciedlają máodopolski charakter nieautonomicznej twórczoĞci literackiej kompozytora. JednoczeĞnie, jak stwierdziliĞmy, zakres wpáywu polskiego modernizmu
literackiego na Karáowicza jest specy¿czny i niepeány: zdecydowanie dominuje
bowiem obszar tematyczny, jak i Ğrodki ekspresji charakterystyczne dla poezji
najpopularniejszego w tamtych czasach przedstawiciela máodopolskiej literatury – Kazimierza Przerwy Tetmajera. Wyselekcjonowane jeszcze w okresie pieĞniarskim, odpowiadające wyobraĨni Karáowicza Tetmajerowskie tematy i motywy, zostają póĨniej kontynuowane w dojrzaáej twórczoĞci symfonicznej, zaĞ
programy literackie – oprócz ukierunkowania wyobraĨni sáuchacza – zawierają
równieĪ kanwĊ dramaturgiczną, wedle której konstruowana jest forma danego
poematu. Natomiast w autonomicznej twórczoĞci literackiej mógá Karáowicz realizowaü te cechy swej osobowoĞci, które wychodzą niejako „na zewnątrz” prywatnej sfery jego marzeĔ, wspomnieĔ, emocji. Stąd teĪ w tej twórczoĞci maleje
wpáyw estetyki máodopolskiej na rzecz Ğrodków charakterystycznych bardziej
dla pozytywizmu. W artykuáach tatrzaĔskich związki z Tetmajerowską retoryką
pojawiają siĊ wiĊc jedynie we fragmentach zawierających opisy przyrody oraz
w momentach osobistych reÀeksji, zwáaszcza tych o charakterze ¿lozo¿cznym.
Z kolei Orfeum Warszawskie – antycypując groteskowo-satyryczne tendencje
oraz profetyczne, niepokojące wizje literackie charakterystyczne dla okresu miĊdzywojennego, a zwáaszcza dla Stanisáawa Ignacego Witkiewicza – demonstruje
te aspekty osobowoĞci Karáowicza, które znajdowaáy – jak dotąd – odbicie jedynie w niektórych jego listach65. To „drugie oblicze” kompozytora, tak dalece
odmienne od tego, które znamy z jego twórczoĞci muzycznej, przejawia uderzające podobieĔstwo do równie zaskakującej drugiej strony osobowoĞci Tetmajera.
Ukazuje to, jak dalece paralelnie ksztaátowaáy siĊ osobowoĞci twórcze Tetmajera
i Karáowicza, jak dalece pokrewny byá typ wraĪliwoĞci i charakter wyobraĨni
tych obu wybitnych postaci polskiego modernizmu. Caáa twórczoĞü literacka
Karáowicza potwierdza pewne charakterystyczne cechy jego stylu kompozytor65
W korespondencji Karáowicza niejednokrotnie zaobserwowaü moĪna ów charakterystyczny
dla Orfeum záoĞliwy rodzaj poczucia humoru. Szczególne upodobanie – i pomysáowoĞü – przejawiaá Karáowicz w tworzeniu najrozmaitszych pochodnych od nazwiska „Rajchman”: ¿lharmonia
pod rządami Rajchmana staáa siĊ „¿lrajchmonią”, po incydencie zaĞ spoliczkowania Rajchmana
przez Noskowskiego wymyĞliá Karáowicz kolejną odmianĊ: „¿lrajchmordia”.
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skiego i – ogólnie – jego estetyki twórczej. WszĊdzie manifestuje siĊ doskonaáe
wyczucie formy jako caáoĞci, umiejĊtnoĞü podporządkowania detali ogólnemu
zarysowi dramaturgicznemu, stosowanie wyrazistych kontrastów. Zarówno muzyczny, jak i literacki dyskurs Karáowicza jest Īywy, pozbawiony dáuĪyzn i niezdecydowania, a zarazem jasny i przejrzysty. Recenzje, sprawozdania z podróĪy,
a takĪe – w pewnym sensie – Orfeum Warszawskie dają ponadto interesujący
wgląd w muzyczne upodobania kompozytora, jego stosunek do tradycji oraz rozumienie nowoczesnoĞci w sztuce.

SUMMARY
Mieczysáawa Karáowicz’s literary output can be divided into autonomous (i.e. functioning independently) and non-autonomous (i.e. subordinated to particular musical
works as their conceptual and expressive basis). The ¿rst group covers six articles about
the Tatras and seven minor notes published in the tourist press in 1895-1909, reviews
and reports from the concert life in Berlin of 1896, 1897, and 1905; four polemical-journalistic articles concerning musical life in Warsaw, and four musicological/documentation publications, its culmination being apparently a humorous-grotesque story
Orfeum Warszawskie w roku 1910 [Warsaw Orpheum in 1910]. Two articles should be
added, which are devoted to outstanding Berlin music teachers who contributed to Polish
culture (a remembrance of H. Urban and the text devoted to Karl Friedrich Rungenhagen), as well as reviews of the singing handbooks authored by Teo¿l Kowalski and Feliks
Konopasek. The non-autonomous publications comprise literary programs: symphonic
prologue Bianka z Moleny [Bianca of Molena], Symphony E-minor Odrodzenie [Rebirth]
and a symphonic poem Powracające fale [The Returning waves]. The program of the
poem Stanisáaw i Anna OĞwiecimowie was published after the composer’s death in 1912,
while the program of Smutna opowieĞü [A Sad tale] was published in the form of an impression from the press interview.
Karáowicz’s literary output is in a way an aesthetic “complement” to his musical
achievements: it presents these characteristics of the composer’s complex personality
that were not revealed in music, or, as for example his sense of humor, were shown only
marginally. Owing to the literary program of his musical poems we know that Karáowicz
utilized music to express sublime themes oscillating on the verge of philosophical reÀections, and truths about the depths of human psyche, which were at the same time the truths
about himself: about the sphere of his most personal experience, emotions, reÀections
and dreams. This range of themes and motifs, metaphors and literary expressions that we
meet in the verbal comments to the symphonic poems, fully expresses the neo-romantic
(Young-Poland-trend) character of Karáowicz’s non-autonomous literary creations. The
scope of inÀuence of Polish literary modernism on the composer is speci¿c and incomplete at the same time: the dominant theme area is characteristic of the poetry of the
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then most popular representative of neo-romantic (Young-Poland) literature – Kazimierz
Przerwa Tetmajer. Selected already in Karáowicz’s song period and suited to his imagination, the Tetmajer themes and motifs would be continued in his mature symphonic creations. In contrast, in his autonomous literary creations Karáowicz was able to express the
traits of his personality that go, as it were, “outside” the private sphere” of his dreams,
recollections, and emotions.. That is why in this part of literary creations the inÀuence
of neo-romantic aesthetics diminishes, being replaced by devices more characteristic of
Polish positivism. Consequently, in his articles about the Tatras, relationships with Tetmajer’s rhetoric appear only in passages containing descriptions of nature and at the
moments of personal reÀections, particularly philosophical ones. Orfeum Warszawskie,
anticipating the grotesque and satirical tendencies as well as prophetic, disturbing literary visions characteristic of the interwar period (in particular of S. I. Witkiewicz), demonstrates the aspects of Karáowicz’s personality that were reÀected only in some of his
letters.
Karáowicz’s whole literary output con¿rms certain characteristic features of his composing style and his creative aesthetics. His works manifest his excellent sense of form
as a whole, the ability to subordinate detail to the general dramatic outline, or the use of
distinctive contrasts. Karáowicz’s musical and literary discourse is lively, devoid of longeurs and hesitations, at the same time being clear and lucid. Moreover, reviews, journey
reports, and Orfeum Warszawskie give us an interesting insight in the composer’s musical
preferences, his attitude towards tradition, and his understanding of modernity in music.

