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Schubert i poeci
Franz Schubert mia! nie tylko rozeznanie 

w historii literatury i dobry gust literacki, 
zw!aszcza poetycki (by! na przyk!ad jednym 
z pierwszych kompozytorów, którzy zainte-
resowali si" poezj# Heinego), lecz równie$ 
nies!ychan# intuicj" – w mig ocenia! poten-
cja! muzyczny danego wiersza. „Potencja! 
muzyczny” – to oczywi%cie nie zawarto%& 
odniesie' do muzyki, nie onomatopeje, 
lecz zespó! cech formy i tre%ci, które dadz# 
si" bezszwowo wmontowa& w projekt kom-
pozytorski. Przyjaciele mówili o jego darze 
muzycznego „jasnowidzenia”.

Sam nie zdradza! talentu poetyckiego. 
Wprawdzie w wieku trzynastu lat skompono-
wa! do w!asnego wiersza kantat" na urodzi-
ny ojca, w pó(niejszych latach jeszcze kilka-
krotnie umuzyczni! w!asne p!ody literackie, 
lecz pie%ni „autorskie” to zaledwie u!amek 
procenta ca!ej jego spu%cizny wokalnej.

Przyjaciel kompozytora, Joseph von 
Spaun, wprowadzi! m!odego Schuberta 
w kr"gi artystyczne Wiednia. Pozna! tam 

poetów, którzy dostarczyli mu inspiracji. 
Pierwszym autorem, którego wiersze Schu-
bert umuzyczni! w ilo%ci kilkudziesi"ciu, by! 
Johann Mayrhofer (1787–1836). Inna za$y!a 
znajomo%& literacka – z Franzem Schoberem 
(1796–1828) – zaowocowa!a kilkunastoma 
wierszami umuzycznionymi przez Schu-
berta, w tym wspania!# pie%ni#-credo wielu 
muzyków pó(niejszych pokole' – „An die 
Musik”.

Wa$n# dla Schuberta osob# z punktu 
widzenia inspiracji literackiej okaza! si" 
Friedrich Rückert (1788–1866), „dostaw-
ca” wspania!ego wiersza „Du bist die Ruh” 
(i pi"ciu innych utworów). Trzy pie%ni po-
wsta!y do tekstów Matthäusa Casimira von 
Collina – jedna z nich, „Zwerg” („Karze!”), 
nale$y do pere! repertuaru romantycznego.

Je%li uszeregowa& list" poetów wed!ug 
liczby wierszy „oprawionych” przez Schu-
berta, czo!ówka przedstawia!aby si" nast"-
puj#co: Goethe i Schiller (oko!o 60 utwo-

rów; przy czym „oko!o” znaczy, $e Schubert 
przygotowywa! czasem dwie-trzy wersje 
umuzycznienia danego tekstu), Müller (44 – 
czyli dwa g!ówne cykle pie%niarskie „Pi"kna 
m!ynarka” i „Podró$ zimowa”), Mayrhofer 
(oko!o 40), Matthison (ponad 30), Hölty, 
Kosegarten i Schlegel (oko!o 20), Klopstock, 
Schober, Seidl, Salis-Seewis (kilkana%cie), 
„Ossian”-Macpherson, Rückert, Heine, No-
valis, Grillparzer, Rellstab, Collin, Uz (po-
ni$ej 10). Niektórzy z wymienionych nie 
zapisali si" w dziejach literatury niemieckiej 
niczym szczególnym, lecz dzi"ki pie%niom 
Schuberta zyskali $ycie pozagrobowe. Ci 
najwybitniejsi zyskali drugie wcielenie.

Nie wszyscy jednak potra)li to doceni&. 
W 1816 roku gotowy by! zeszyt pie%ni Schu-
berta do wierszy Goethego. Nuty wys!ano 
poecie z pro%b# o zgod" na dedykowanie 
mu tej edycji. Goethe odes!a! nuty bez s!owa 
odpowiedzi. Nawet gdy „Król olch” zdoby! 
wielk# popularno%& w krajach niemieckoj"-
zycznych, Goethe nie zainteresowa! si" pie-
%ni# Schuberta. Stwierdzi!: „Tam w Wiedniu 

pisze si" ogromnie du$o muzyki, prawda?”. 
Za to s!awny wówczas poeta Jean Paul prosi! 
na !o$u %mierci, aby %piewano mu w!a%nie 
„Króla olch”.
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„Jasnowidzenie”, „jasnoczytanie” mi"dzy 

wierszami prowadzi!o do !atwo%ci kompo-
nowania, czyli b!yskawicznego zapisywania 
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pie%ni. Jak wspomina! szkolny przyjaciel 
Schuberta: „Bardzo rzadko pos!ugiwa! si" 
fortepianem. Cz"sto mia! zwyczaj mawia&, 
$e instrument spowodowa!by w tym wy-
padku rozproszenie w#tku my%li. Ca!kiem 
spokojnie, nie zwracaj#c wcale uwagi na nie-
unikniony zgie!k i paplanin" otaczaj#cych 
go przyjació!, siedzia! przy ma!ym biurku, 
schylony nad papierem nutowym i tomi-
kiem wierszy (by! krótkowidzem), gryz#c 
pióro, wybijaj#c równocze%nie takt palcami, 
jakby wypróbowuj#c swe pomys!y i nie usta-
j#c w zapisywaniu ich, bez trudu i p!ynnie, 
bez $adnych poprawek, jakby musia!o to by& 
w!a%nie tak, a nie inaczej”.

Pracowito%& Schuberta by!a jak dzia!anie 
w gor#czce. Apogeum wydajno%ci artystycz-
nej osi#gn#! w lipcu 1815 roku. Napisa! wte-
dy dwadzie%cia pie%ni (w tym jedn# na trzy 
i jedn# na cztery g!osy) do s!ów trzech po-
etów, a dodatkowo zacz#! komponowa& wo-
dewil „Klaudyna z Villa Bella”. 7 lipca pad! 
rekord – pi"& pie%ni do wierszy Ludwiga Go-
tharda *eobula Kosegartena (1758–1818), 
natomiast w ca!ym roku 1815 powsta!o 150 
pie%ni i 7 oper!

Za dat" symboliczn# w dziejach pie%ni 
niemieckiej, tzw. „Lied”, uznaje si" 19 pa(-
dziernika 1814. Wtedy to 17-letniego Schu-
berta po raz pierwszy zainspirowa!a poezja 
Johanna Wolfganga Goethego, a owocem 
tego zauroczenia by!a „Ma!gorzata przy ko-
!owrotku” do fragmentu „Fausta”. I chocia$ 
tekst ten wykorzystali te$ inni niemieccy 
kompozytorzy (jak Zelter, Loewe i Spohr), 
melomanom na zawsze skojarzy! si" z mu-
zyk# Schuberta.

Schubert mistrzowsko uprawia! wszystkie 
podstawowe formy pie%ni – zwrotkow# (ten 
sam temat we wszystkich zwrotkach), wa-
riacyjn# (przekszta!cenie tematu pierwszej 

zwrotki w zwrotkach nast"pnych) i prze-
komponowan# (odr"bne tematy dla ka$-
dej zwrotki). Tworzy! nie tylko na g!os solo  
z fortepianem, lecz równie$ pie%ni chóralne, 
duety i tria. Recepta na dobr# pie%' wed!ug 
niego wygl#da!a nast"puj#co: pod#$a& za 
mow#, potraktowa& wiersz jak wypowied( 
podmiotu lirycznego, jak swoisty mono-
dram; nie sugerowa& si" podzia!em na strofy 
i wersy, lecz podzia!em na zdania buduj#ce 
pewn# wypowied(, monolog b#d( dialog; 
przeanalizowa& emocje towarzysz#ce wy-
powiadanym s!owom i tak roz!o$y& akcenty, 
tak ukszta!towa& fraz", tak prowadzi& me-
lodi" w dó! i w gór", tokiem ci#g!ym b#d( 
przerywanym, aby %piew sta! si" naturalnym 
przed!u$eniem mowy. A wi"c – wyj%cie od 
dociekliwej lektury tekstu poetyckiego i usta-
lenie, kto mówi, w jakiej sytuacji, do kogo,  
o czym, jakimi s!owami i w jakim stanie 
emocjonalnym. Potem – do-
branie muzycznych %rodków 
wyrazu, które jak najdok!ad-
niej i najpi"kniej przeka$# 
s!uchaczowi pie%ni wyniki 
powy$szych ustale'. Proste 
i oczywiste, a jak genialnie 
zrealizowane!

'UXJLH�ĝ\FLH� 
:LOKHOPD� 
0đOOHUD

Wilhelm Müller (1794– 
–1827) nie do$y! prawyko-
nania ani „Pi"knej m!ynar-
ki”, ani „Podró$y zimowej” 
– dwóch najs!ynniejszych 
cykli Schuberta, skompo-

nowanych do jego poezji. Docenia! jednak 
si!" umuzycznienia: „Moje pie%ni $yj# tylko 
w po!owie, $yciem czarno-bia!ego druku na 
papierze... Dopóki muzyka nie tchnie w nie 
$ycia lub przynajmniej nie przywo!a i nie 
obudzi go, ju$ w nich u%pionego”.

Z poematu „Pi"kna m!ynarka” Schubert 
usun#! prolog, epilog i trzy wiersze, tak by 
powsta!a zwarta i wartka opowie%& o w"dro-
waniu jako sposobie na $ycie, o nieszcz"%li-
wej mi!o%ci i samobójstwie. Alegoryczny 
motyw drogi nada! cyklowi spoisto%& i we-
wn"trzny rytm, a bogactwo zastosowanych 

form pie%ni i %rodków wyrazu muzycznego 
oraz gama nastrojów zapewni!y „Pi"knej 
m!ynarce” wyj#tkowe miejsce w dziejach 
gatunku.

Na rok przed %mierci# zacz#! Schubert 
prac" nad „Podró$# zimow#”. Najpierw po-
wsta!a muzyka do przeczytanych w pewnym 
almanachu 12 spo%ród 24 wierszy cyklu Mül-
lera, gdy za% po pó! roku Schubert zetkn#! si" 
z ca!ym cyklem, dopisa! muzyk" do pozo-
sta!ych wierszy i do!#czy! jako drug# cz"%& – 
st#d ró$nice w kolejno%ci ustawienia tekstów 
poetyckich i ich muzycznych odpowiedni-
ków. Zapraszaj#c Spauna na prawykonanie 
„Podró$y zimowej”, autor powiedzia!: „(...) 
za%piewam ci cykl wzbudzaj#cych groz" pie-
%ni. Zale$y mi na twojej opinii, bo poruszy-
!y mnie one bardziej ni$ jakiekolwiek inne”. 
Dzieje umieraj#cego uczucia to zarazem dzie-
je m"$czyzny obumieraj#cego emocjonalnie, 

$ywego trupa odbywaj#cego 
dos!own# i meta-
foryczn# (ducho- 
w#) podró$ (znów 
w"drówka!) w mo- 
notonnym, zahi- 
bernowanym pej-
za$u. Je%li przyj#&, 
$e podmiot lirycz-
ny cyklu jest por- 
te parole Müllera  
i Schuberta, mamy 
do czynienia z 30- 
letnim cz!owiekiem. 
Niezrozumia!e wy-
daj# si" wi"c g!osy 
oburzenia, kiedy 
m!odzi %piewacy wy-
konuj# ten cykl. To 

nie zgrzybia!y starzec dobrowolnie wy!#cza 
si" ze spo!ecze'stwa i pe!ni $ycia. To przed-
wcze%nie dojrza!y, a wr"cz przejrza!y m!o-
dzieniec wybiera degradacj".
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Niektórzy %piewacy przygotowuj#cy inter-

pretacje pie%ni Schuberta tak dog!"bnie stu-
diuj# temat i maj# tyle przemy%le', $e chc# 
je spisa& i podzieli& si" nimi z czytelnikami.  
W 1971 roku ukaza!a si" pierwsza z kilkuna-
stu ksi#$ka Dietera Fischera-Dieskaua: „Auf 
der Spurren der Schubertliedes. Werden, 
Wesen, Wirkung” (Wiesbaden, Wydawnic-
two Brockhaus). S!ynny baryton skupi! si" na 
odczytywaniu pie%ni poprzez biogra)" kom-
pozytora. Wnikliwa analiza tekstu (literackie-

Dietrich  
Fischer-Dieskau  
i Gerald Moore

Zbiór esejów Iana 
Bostridge’a o muzyce

Dedykacja Bostridge’a  
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go i muzycznego) pos!u$y!a do zbudowania 
bogatej, precyzyjnej, wr"cz wycyzelowanej 
kreacji wokalno-aktorskiej. Akcenty i detale 
zmienia!y si" wraz z up!ywem lat, zmieniali 
si" te$ piani%ci akompaniuj#cy Fischerowi-
Dieskauowi (Moore, Barenboim, Brendel  
i inni). Wreszcie nadszed! moment, kiedy 
postanowi! wprowadzi& na estrad" „m!odego 
Fausta” (chwyt jak w operze Gounoda). Dla 
)rmy Hyperion (1996, XXV wolumin pe!ne-
go wydania pie%ni Schuberta; przy fortepia-
nie – Graham Johnson) powsta!o nagranie, 
w którym cykl „Pi"kna m!ynarka” %piewa 
trzydziestoletni Ian Bostridge, za% Fischer 
Dieskau deklamuje kilka wierszy Müllera – 
tych, których Schubert nie umuzyczni!.

Bostridge, %piewak z doktoratem, po 
studiach w Oxfordzie, zaprz#g! swój anali-
tyczny umys! do tworzenia krótkich esejów  
o muzyce. Zosta!y one zebrane w tomie  
„A Singer’s Notebook” (Londyn 2011, Wy-
dawnictwo Faber and Faber). Znalaz!y si" 
tam trzy teksty po%wi"cone Schubertowi. 
Dla angielskiego tenora wieloletni kontakt  
z liryk# wokaln# Schuberta ma wymiar 
bardzo osobisty. „Pi"kna m!ynarka” by!a 
pierwszym cyklem pie%niarskim, który za-
fascynowa! nastoletniego artyst" i w którego 
bohaterze znalaz! pokrewn# dusz". Kiedy 
by! w Wiedniu, pozna! ulice, którymi cho-
dzi! Schubert. Pozna! te$ dom, w którym 
powsta!a „Podró$ zimowa” i w którym 
Schubert zmar!. Jego zdaniem, cho& oczywi-
%cie konotacje autobiogra)czne s# wa$ne, in-
tencj# Schuberta by!o uczynienie z obu cykli 
do wierszy Müllera 
opowie%ci uniwer-
salnych, roman-
tycznego mitu, 
który odwo!uje si" 
do pod%wiadomo%ci 
odbiorców, tr#caj#c 
struny g!"boko ukry-
tego l"ku seksualne-
go, narcyzmu, obawy 
przed wkroczeniem  
w doros!o%&, a na-
wet poczucia niskie-
go statusu spo!ecz-
nego. Bostridge podsumowuje: „«Pi"kna 
m!ynarka» jest jednym z g!ównych dzie! 
europejskiej muzyki powa$nej, poniewa$ 
mimo malowniczego t!a jest skrajnym 
przypadkiem psychoanalitycznej docie-
kliwo%ci; mówi o seksie i %mierci w sposób 
w!a%ciwy tylko niewielu dzie!om – osi#ga-
j#c idealn# równowag" pomi"dzy zastojem  
a ruchem, który przybiera nadzwyczaj kom-
pulsywn# posta&”. Nast"pstwem rozwa$a' 
Bostridge’a by!o ponowne nagranie „Pi"knej 
m!ynarki” (EMI, 2005). Czterdziestoletni ju$ 

tenor wyst#pi! z pianistk# Mitsuko Uchid#. 
W ksi#$eczce p!yty zamieszczono jego esej 
(przedrukowany w przywo!ywanym zbiorze 
z 2011 roku).
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Schubert nale$a! do pokolenia kom-

pozytorów, które na dobre rozsta!o si"  
z klawesynem i komponowa!o albo przy 
klawiaturze fortepianu, albo maj#c w wy-
obra(ni fortepianowe brzmienie. Fortepian 
dawa! znakomite mo$liwo%ci 
wzbogacenia akompaniamen-
tu – cieniowania dynamiki 
i kolorystyki, ró$nicowania 
artykulacji. Sam Schubert, 
powo!uj#c si" na wypowie-
dzi s!uchaczy, twierdzi!, $e 
„pod jego palcami klawisze 
%piewaj#”. Trawestuj#c po-
wiedzenie: „do pie%ni trzeba 
dwóch/dwojga”, o wspó!-

pracy z przyjacielem i pra-
wykonawc# wielu utwo-
rów, Johannem Michaelem 
Voglem, powiada!: „Spo-
sób, w jaki Vogl %piewa,  
a ja akompaniuj", jak gdy-

by%my stanowili w tym momencie 
jedno%&, jest dla tych ludzi czym% zupe!nie 
nowym i nieznanym”.

Przy drugim p!ytowym podej%ciu do 
„M!ynarki” Bostridge zdecydowa! si" na 
pianist" p!ci $e'skiej. Na wspó!prac" z ko-
biet# postawi! te$ Karol Koz!owski, polski 
%piewak w wieku, powiedzmy, schubertow-
skim, który niedawno zarejestrowa! ten cykl 
dla Duxu (2012). Obaj wokali%ci s# gi"tkimi 
tenorami o mi"kkim, jasnym g!osie. Obaj s# 
wszechstronnie wykszta!ceni – Bostridge, 
oprócz studiów wokalnych, uko'czy! histo-

ri" (a doktorat pisa! o czarownicach w epoce 
baroku). Koz!owski jest artyst# rze(biarzem. 
Obaj to perfekcjoni%ci wra$liwi na szczegó!  
i dla obu, co wa$ne, niemiecki nie jest Mutter-
sprache. Odtworzenie ich albumów jednego 
po drugim i porównywanie interpretacji po-
szczególnych pie%ni to przygoda muzyczna  
i intelektualna.

Na pierwszy rzut ucha wydaje si", $e forte-
pian ma wi"cej do powiedzenia na polskim 
kompakcie – jest bardziej wyeksponowany, 

„kreatywny” i elastyczny. Tempa s# 
porównywalne.  
W te%cie na dyk-
cj" – pie%ni „Der 
Jäger” – Bostrid-
ge okazuje si" 
szybszy o kilka 
sekund, ale za 
cen" dok!adno%ci 
wymowy. 

Sprawd(my, jak 
tandem g!os/forte-
pian mog# odda& to, 

co w cyklu Schuberta zauwa$y! Bostridge, 
mianowicie „(…) idealn# równowag" po-
mi"dzy zastojem a ruchem, który przybie-
ra nadzwyczaj kompulsywn# posta&”. Pie%' 
numer 18, trzecia od ko'ca – „Trockne Blu-
men”. „Uschni"te kwiaty” le$# w grobie i na 
grobie nieszcz"%liwie zakochanego samo-
bójcy. Panuje wszechmartwica – kwiatów, 
cia!a, ducha i przyrody (jest zima). Opisa-
nemu przez poet" pejza$owi odpowiadaj# 
suche, krótkie, g!uche d(wi"ki fortepianu; 
pozbawiony emocji, „p!aski” %piew. Tylko 
jeden z elementów krajobrazu poetyckie-
go mo$e si" odrodzi& – to przyroda, któ-
ra zbudzi si" na wiosn". Uschni"te kwiaty 
wtopi# si" w gleb", a z gleby wyrosn# nowe 
kwiaty, $ywe. Trup od$yje, od$yje mi!o%& 
– ale ju$ inna mi!o%&, bezwarunkowa pan-
teistyczna mi!o%& istnienia. Zastój %mierci 
na jednym biegunie, na drugim – gloria 
$ycia wyros!ego na martwych szcz#tkach. 
Drugi biegun interpretacji Bostridge’a to 
rado%&; szeroki %piew forte, akcentowane 
akordy akompaniamentu. Koz!owski prze-
nosi drugi biegun hen, w regiony ekstazy, 
na granicy egzaltacji. To triumf, „zemsta” 
zza grobu (kto pami"ta horror „Carrie”?), 
chorobliwie intensywna satysfakcja o kom-
pulsywnym pod!o$u. Fina! pie%ni „Trockne 
Blumen” w wersji Koz!owskiego wywo!uje 
ciarki na plecach.

I tak ju$ od prawie 200 lat dzia!a na s!u-
chaczy najpi"kniejsza m!ynarka w dzie-
jach muzyki.  ❅
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