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Stefan Kisielewski i sztuka opery

Stefana Kisielewskiego, obok Zygmunta Mycielskiego, uznać należy za twórcę pod-
walin XX-wiecznej polskiej krytyki muzycznej, stąd też trudno się dziwić, że jego 
aktywność w tej dziedzinie została już w polskich badaniach rozpoznana. Nie spo-
sób zresztą nie zauważyć zarówno jego wkładu w działania o szerokim charakterze 
popularyzatorskim, doraźnego komentowania aktualnych zjawisk muzycznych, jak 
i prób stworzenia systemu fi lozofi i muzyki. To ostatnie zjawisko analizują nie tylko 
autorzy krótszych szkiców poświęconych krytykowi1, lecz także badacze komplek-
sowo mierzący się z jego aktywnością intelektualną, w tym krytyczną2. Jak wska-
zuje Magdalena Dziadek, krytyka muzyczna Kisielewskiego z założenia przekracza 
tradycyjne zadania, jakie owej dziedzinie się wyznacza, bowiem czyni on z krytyki 
obszar „transponowania sensu muzyki na język pojęć i idei ogólnohumanistycz-
nych, co nadaje jej charakter obszernej i ambitnej fonof i lozof i i”3. Ową „fonofi -
lozofi ę” można dość dokładnie odtworzyć, opierając się na kolejnych tekstach Ki-
siela. O tym, że jest to system zadziwiająco spójny, pozwalający właściwie nazwać 
Kisielewskiego nie tyle krytykiem, ile fi lozofem (czy teoretykiem) muzyki, najlepiej 
może świadczyć łatwość, z jaką można wskazać główne wątki jego teorii, co czynią 
zresztą poszczególni badacze4.

Abstrakcyjny charakter muzyki, brak jej powiązań ze znaczeniami pozamuzycz-
nymi to jedna z częściej powracających myśli Kisielewskiego, którą w ogólnym zary-
sie zawdzięcza on Eduardowi Hanslickowi5. W jednym ze swoich najsłynniejszych 

1   Na szczególną uwagę zasługują tu dwa artykuły: M. Dziadek, Stefan Kisielewski jako krytyk muzy-
czny („Ruch Muzyczny” 1993, nr 5) oraz J. Skarbowski, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny 
(„Ruch Muzyczny” 1975, nr 18). 
2   Całokształtem krytyki muzycznej zajmował się A. Wiatr, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny 
(Wrocław 2006), natomiast książka M. Szyszki, Droga klerka. Filozofi a sztuki Stefana Kisielewskiego 
(Kraków 2010) muzycznej refl eksji Kisielewskiego poświęca jeden rozdział.
3   M. Dziadek, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny..., s. 6.
4   Zwięźle teorie te referują wymienieni wyżej badacze, np. Michał Szyszka (Droga klerka..., s. 301–
–302) czy Jerzy Skarbowski (Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny..., s. 18).
5   Zwracają na to uwagę właściwie wszyscy komentatorzy myśli Kisielewskiego, odnosząc się przy 
tym najczęściej do jego artykułu Czy muzyka jest niehumanistyczna?. Małgorzata Gąsiorowska pisze, 
że ten tekst „jest w swoim zasadniczym zrębie reinterpretacją poglądów Eduarda Hanslicka, uzupeł-
nionych refl eksją natury socjologicznej” (M. Gąsiorowska, Kisielewski, Kraków 2011, s. 63). W szer-
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esejów, Czy muzyka jest niehumanistyczna?, krytyk konsekwentnie podkreśla, że 
„Muzyka jest  [...] organizac ją  dźwięków, [...] kombinacją szeregu systemów 
organizacji”6; wynikiem owej organizacji jest zaś coś, co nazywa „emocją  czy-
sto  muzyczną, [...] co jest rodzajem przeżycia estetycznego zupełnie odrębnym, 
swoistym, nie dającym się określić ani zdefi niować za pomocą języka pojęciowego 
innej jakiejś sztuki czy dyscypliny myślowej”7. Ów abstrakcyjny i czysty charak-
ter muzyki zostaje jednak według Kisielewskiego wypaczony na poziomie refl eksji, 
a właściwie języka dyskursu, jaki jest używany w wypowiedziach na temat muzy-
ki. Brak języka nieobarczonego znaczeniami pozamuzycznymi powoduje mówie-
nie i pisanie o muzyce w sposób, który niezamierzenie zaczyna ją wiązać z innymi 
sztukami lub zjawiskami świata rzeczywistego, a to z kolei prowadzi do zatracenia 
właściwego charakteru tej sztuki i obciążenia jej niewłaściwymi dla niej znaczenia-
mi. Właściwie cała terminologia muzyczna wydaje się Kisielewskiemu niewłaściwa 
i zastępcza, stosowana z braku innych rozwiązań i w obliczu „niepodobnej do unik-
nięcia konieczności mówienia o muzyce słowami”8. 

Muzyka jest więc w oczach krytyka tworem nieco obcym na tle innych sztuk, 
który odbiorcy w swoich humanistycznie nastawionych umysłach próbują za wszel-
ką cenę uczynić bliższym poziomowi ich percepcji. Służy temu uporczywe przypi-
sywanie muzyce cech mimetycznych, których ona zdaniem Kisielewskiego w naj-
mniejszym nawet stopniu nie posiada. Jednocześnie jednak zdaje on sobie sprawę 
z tego, że nie tylko odbiorcy muzyki przyczynili się do skażenia jej przekonaniem 
o jej pozamuzycznych odniesieniach:

szej perspektywie przemian estetycznych dokonujących się w okresie międzywojnia sytuuje formali-
styczne poglądy Kisielewskiego Leszek Polony w książce Polski kształt sporu o istotę muzyki (Kraków 
1991), s. 233 oraz w całym rozdziale VII Czysta forma przeciw romantyzmowi. 
6   S. Kisielewski, Czy muzyka jest niehumanistyczna?, [w:] idem, Muzyka i mózg, Kraków 1974, s. 17.
7   Ibidem, s. 19–20. O tym, jak głęboko był Kisielewski przywiązany do tego spojrzenia na muzykę, 
może świadczyć fakt, że również w swoich Dziennikach, na marginesie rozważań na zupełnie inne 
tematy (np. przy okazji kreślenia mocno pesymistycznego portretu własnego środowiska, grupy pol-
skich współczesnych kompozytorów), rzucał uwagi w rodzaju: „[muzyka] jest sztuką asemantyczną, 
samą dla siebie” (cyt. za: J. Skarbowski, Muzyka i muzycy w „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego, 
„Ruch Muzyczny” 2001, nr 16, s. 33).
8   Ibidem, s. 21. Ciekawe uzupełnienie tych słów stanowi wyrażona w innym eseju Kisielewskiego 
refl eksja na temat krytyka muzycznego, który znajduje się w „słownym przymierzu” z publicznością. 
Porozumienie między krytykiem muzycznym a jego odbiorcą dokonuje się za pośrednictwem 
języka, którego krytyk używa, a który nie jest muzykologiczną „obiektywną aparaturą analityczną” 
z jej naukową bądź pseudonaukową terminologią. Kisielewski, nieco ironizując, pisze o odczu-
wanym przez muzyków „utajonym spisku” niemuzyków, który rozgrywa się właśnie w języku (zob. 
S. Kisielewski, Krytyk, istota (u nas) nie znana, [w:] idem, Muzyka i mózg..., s. 42–43). Umiejscawiając 
te uwagi na temat krytyki na tle sądów Kisielewskiego o muzyce, można by powiedzieć, że rolą kry-
tyka jest przekładanie na język powszechnie zrozumiały (skażony) uwag na temat muzyki, która jest 
abstrakcyjnie czysta i hermetyczna.
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sami twórcy muzyczni [...] w pewnych okresach (romantyzm, neoromantyzm, weryzm, 
impresjonizm) zapragnęli powiązać muzykę z emocjami natury pozamuzycznej, uczu-
ciowej czy [...] optycznej9.

Pragnienie związania muzyki ze znaczeniem, które tak łatwo odnaleźć w innych 
sztukach, z doznaniami bliższymi konkretu i możliwymi do zwerbalizowania, za-
owocowało powstaniem odmian muzyki odległych od tego, czym właściwie powin-
na ona pozostać. 

W świetle powyższych uwag szczególnie interesująco rysuje się spojrzenie Ki-
sielewskiego na operę, której podstawowym atrybutem pozostaje wszak powiązanie 
słowa z muzyką, niesamodzielny charakter obu składających się na nią sztuk. Zwo-
lennik muzyki absolutnej, czystej i abstrakcyjnej, niejako programowo powinien 
głosić poglądy na temat opery odmienne do tego, co się na jej temat powszechnie 
uważa. 

Artykuł Kilka słów o operze, przedrukowany w „Ruchu Muzycznym” (nr 18) z roku 
1994 pierwotnie miał się ukazać w roku 1938 w kwartalniku artystycznym „Pióro”10. 
Redakcja „Ruchu Muzycznego” dokonała ciekawego zabiegu, zderzając rozprawę 
Kisielewskiego ze szkicem Leona Schillera, który został wspomniany przez krytyka 
w przypisie do jego własnego tekstu. Obrona opery Schillera11 stanowi istotne tło dla 
Kilku słów o operze Kisielewskiego nie tylko ze względu na wspólny temat, łączą-
cą autorów troskę o stan sztuki operowej w Polsce czy interesujące odniesienia do 
Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta. Przede wszystkim bowiem oba 
artykuły zostały napisane z najdalszych sobie stanowisk i prezentują dwa odmienne 
spojrzenia na kwestię opery. 

W dwugłosie z Kisielewskim Schiller okazuje się piewcą teatralnego i literackie-
go kształtu opery, co zresztą dla niego, jako człowieka teatru, wydaje się stanowi-
skiem całkowicie naturalnym. Broniąc opery, reżyser głosi apologię jej XIX-wiecz-
nych form oraz ścisłego związku z teatrem. „Opera dopowiada to, czego dramat 
powiedzieć nie chce lub nie może. Opera uzupełnia misję społeczną dramatu. [...] 
Opera i dramat to dwa oblicza tego samego bóstwa”12 – dobitnie stwierdza w pierw-
szych akapitach swojej wypowiedzi Schiller. Temperatura emocjonalna tego tekstu, 

9   S. Kisielewski, Czy muzyka jest niehumanistyczna?..., s. 23. 
10   Jak informuje redakcja „Ruchu Muzycznego” w notce zamieszczonej przed współczesnym prze-
drukiem artykułu, kwartalnik artystyczny „Pióro”, założony w 1938 r. przez poetów Józefa Czechowi-
cza i Ludwika Frydego, został wydany jedynie w postaci pierwszego numeru, bowiem numer drugi, 
zawierający m.in. Kilka słów o operze Kisielewskiego, nigdy nie znalazł się w obiegu. Artykuł Kisie-
lewskiego zaś, pod zmienionym tytułem, ukazał się następnie w t. XXIV „Archiwum Literackiego”, 
Wrocław 1981. Za: „Ruch Muzyczny” 1994, nr 18, s. 1. 
11   L. Schiller, Obrona opery, „Ruch Muzyczny” 1994, nr 18. 
12   Ibidem, s. 1. Zacytowany fragment ukazuje bezpośredni związek postulatów Schillera z silnie 
zakorzenionym w myśli romantycznej postrzeganiem opery jako sztuki bliskiej dramatowi, a nawet 
zdolnej ów dramat odnowić. Przypomnijmy, że już Goethe oznajmił Schillerowi: „Pokładałem zawsze 
niejaką ufność w operze – mianowicie że powinna się z niej wyłonić, podobnie jak z chórów dawnych 
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nagromadzenie różnorakich ekspresywizmów, czyni go doraźnym apelem o przy-
wrócenie operze jej miejsca w teatrze, a właściwie o przywrócenie teatrowi takich 
możliwości i takiej pozycji, by opera mogła w nim znaleźć bezpieczną przystań. 
Można przy tym zauważyć, że reprezentowany przez Schillera styl nie jest niczym 
niezwykłym w wypowiedziach na temat opery, zarówno tych przygodnych, jak 
i bardziej fundamentalnych, bowiem „operopisarstwo”, nie tylko polskie, z zasa-
dy bywa nacechowane emocjonalnie w stopniu o wiele większym niż wypowie-
dzi na temat jakiejkolwiek innej sztuki, zwłaszcza już niemuzycznej. Tendencja 
ostentacyjnego niemal zdradzania osobistego stosunku do poszczególnych dzieł, 
ich aspektów, twórców, okresów nigdzie nie jest kultywowana tak pieczołowicie 
jak właśnie w refl eksjach operowych – w tym również w tekstach, które nie pełnią 
funkcji krytycznych13. Następcy Schillera tworzą dominujący w polskich badaniach 
operowych typ refl eksji, w której charakter dramatyczny i teatralność opery stają się 
jej cechami podstawowymi, zaś ona sama jest uznawana za dzieło równe dramato-
wi, jedynie nieco utrudnione w recepcji ze względu na podawanie tekstu w formie 
śpiewanej14.

Specyfi ka spojrzenia Schillera na operę wiąże się również z dość tendencyjnym 
powiązaniem tej sztuki z funkcjami społecznymi15. Podstawowym jednakże wnio-
skiem wynikającym z jego artykułu jest to, że kryzys opery wynika z kiepskiej kon-
dycji teatru operowego, co z kolei jest konsekwencją nie najlepszego stanu teatru 
w ogóle. Pomijając nieco fakty, a wśród tych należałoby wymienić przede wszyst-
kim następującą w latach międzywojnia rewolucję estetyczną, zmianę przyzwycza-

świąt Bachusa, tragedia w szlachetniejszym kształcie” (Prawdy szukamy obaj. Z korespondencji mię-
dzy Goethem a Schillerem, wybór, przeł. i oprac. J. Prokopiuk i M.J. Siemek, Warszawa 1974, s. 212).
13   Ten kierunek kontynuuje uczeń Schillera, B. Horowicz, w książce Teatr operowy. Historia opery. 
Realizacje sceniczne. Perspektywy (Warszawa 1963), która skądinąd jest jednym z ciekawszych ujęć 
dziejów opery, uwypuklającym związki tej sztuki z literaturą i teatrem. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że nawet „biblia” współczesnego wielbiciela opery, jaką niewątpli-
wie jest Tysiąc i jedna opera P. Kamińskiego (Kraków 2008), z sukcesem zastępująca zwietrzałe już 
nieco tomy Przewodników operowych J. Kańskiego czy K. Stromengera, będąca niewątpliwie dziełem 
wybitnym, także prezentuje spojrzenie na operę mocno zsubiektywizowane. Potwierdzeniem mię-
dzynarodowego charakteru tej tendencji może być np. Kiedy gruba dama śpiewa, czyli historia opery 
wyłożona wreszcie jak należy D.W. Barbera (przeł. B. Świderska, Warszawa 2001), ujmująca historię 
opery w nawias rubasznego niekiedy humoru.
14   Jest to chyba tendencja najbardziej popularna, wyrażana choćby przez opracowania w rodzaju 
W. Rudzińskiego, Co to jest opera, Kraków 1960. Książeczka ta, anonsowana jako „niezbędny dla 
każdego miłośnika opery i melomana przewodnik po zawiłych drogach pięknego i pasjonującego 
świata opery” (z informacji na obwolucie wydawnictwa), tłumaczy podstawowe pojęcia związane 
z operą, wyjaśnia, na czym polega konwencja operowa, każąca bohaterom wyrażać się w śpiewie – co 
zdaniem autora jest zabiegiem teatralnym analogicznym do np. umowności miejsca akcji w dramacie 
Szekspirowskim (ibidem, s. 26 i in).
15   „Opera jest i nie jest sztuką dla sztuki w tej samej mierze co dramat. Zależy to w dużym stopniu 
od ujęcia inscenizacyjnego i interpretacji aktorskiej”. L. Schiller, Obrona opery..., s. 6.
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jeń i gustów odbiorców16, Schiller diagnozuje, że współczesny kryzys opery jest wy-
nikiem niedostatecznej dbałości o tę sztukę, w tym o profesjonalnych artystów oraz 
o systemowe rozwiązania pozwalające na odpowiednie kształcenie fachowców. 

Przy wspólnocie podjętego tematu to przekonanie o kryzysie opery wyrażone 
przez Schillera jest właściwie jednym z nielicznych elementów łączących jego re-
fl eksję ze stanowiskiem Kisielewskiego. Ten bowiem tematem swojego artykułu 
uczynił „odwrócenie się wielu kompozytorów współczesnych od opery”17. Schiller 
zauważa ten sam problem i stawia własną diagnozę: „Młodzi kompozytorzy nie 
marzą już o pisaniu oper i dramatów muzycznych, widzą bowiem, że utwory ich 
nie przemówią nigdy ze scen polskich”18, co ostatecznie prowadzi go do wspo-
mnianej już refl eksji o związku opery z teatrem i dramatem. Jego zdaniem twórcy 
zaczną więc na nowo pisać opery, gdy tylko teatr osiągnie poziom umożliwiający 
zaprezentowanie owych dzieł na scenie. Również dla Kisielewskiego fakt zapaści 
operowej jest punktem wyjścia do refl eksji nad tą sztuką, wszakże wnioski, któ-
re formułuje, brzmią zgoła odmiennie od Schillerowych. Oto brak nowych oper 
i dogorywanie tej formy w muzyce współczesnej jest wynikiem nie braku odpo-
wiedniej kultury teatrów operowych, ich niedofi nansowania czy mankamentów 
wykształcenia wykonawców, ale poziomu degeneracji samej opery, przeżycia się 
jej konwencji oraz powolnej śmierci tradycyjnego – czyli takiego jak u Schillera – 
sposobu jej rozumienia. 

Zdaniem Kisielewskiego u podstaw narastającego wokół opery nieporozumie-
nia leży z uporem powtarzane przekonanie o jej syntetycznym charakterze. Zauwa-
żone przez niego odwrócenie się wielu kompozytorów współczesnych od tej formy 
„to właśnie wyraz niewiary w możliwość owej syntezy sztuk, a nawet w celowość 
dążeń do niej”19. Być może nie brakuje teatrów, które byłyby w stanie poradzić sobie 
z prezentacją nowego materiału operowego, ale nikt nowych oper nie pisze, ponie-
waż w odczuciu współczesnych kompozytorów – a z takiej właśnie perspektywy 
i w ich imieniu przemawia Kisielewski – tradycyjna forma opery uległa rozkładowi. 
Inaczej mówiąc, uporczywe wyznawanie teorii o syntetycznym charakterze opery 
spowodowało, że w oczach kompozytorów całkowicie straciła ona swoją atrakcyj-
ność. W dobie zachwytów dla multimedialnych eksperymentów ze sztuką ta jawna 

16   O przyczynach kryzysu opery w tym okresie pisze Maria Behrendt w artykule Karol Stromenger 
jako teoretyk opery ([w:] Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego, 
red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2010, s. 363–364). Cytowane w tym artykule fragmenty re-
cenzji Stromengera pokazują go zresztą jako zdeklarowanego zwolennika opcji operowej reprezen-
towanej przez Schillera. Jak zauważa autorka „za główną wartość muzyki operowej uważa krytyk 
jej sceniczność – kryje się za tym postulat żywości, a więc zapewne wciągającej, wartkiej narracji, 
nadążającej za sytuacjami scenicznymi i wzmacniającej ich wymowę”. Ibidem, s. 366. Dalej podkreśla: 
„Sceniczność jest u niego uniwersalnym kryterium wartościowania oper” (s. 371). 
17   S. Kisielewski, Kilka słów o operze..., s. 1.
18   L. Schiller, Obrona opery..., s. 6.
19   S. Kisielewski, Kilka słów o operze..., s. 1.
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manifestacja Kisielewskiego może zabrzmieć niezwykle. Wszak właśnie synteza 
wydaje się cechą opery najbardziej atrakcyjną20, tymczasem krytyk stwierdza: 

Muzyka + śpiew + poezja + akcja i problematyka dramatu + dekoracje i wystawa dają 
w sumie rezultat estetyczny, rezultat wrażeniowy, który – można to stwierdzić bez wa-
hania – ustępuje znacznie tym osiągnięciom estetycznym, do jakich dojść może każda ze 
składowych, poszczególnych dziedzin sztuki, rządząc się wyłącznie własnymi prawami. 
[...] oto poszczególne składniki w czasie aktu dodawania oddziałują na siebie i to 
w sposób bardzo ujemny – pomniejszając, uszczuplając wzajemnie zasoby swych 
estetycznych możliwości21. 

Synteza nie jest więc zaletą opery, ale jej wadą, która ostatecznie doprowadziła 
do upadku tego gatunku. 

W Kilku słowach o operze Kisielewski bardzo precyzyjnie rozprawia się z kolej-
nymi mitami dotyczącymi pożytków płynących z operowej syntezy sztuk22. Dobór 
argumentów i żelazna konsekwencja w ich prezentacji mają nakłonić do rewizji 
poglądów czytelników przywiązanych do literacko-teatralnego odbioru dzieła ope-
rowego. Tymczasem nie trzeba nawet mnożyć przykładów, by dowieść, że dramat 
solo, bez dodatku muzycznego, wspina się na wyżyny sztuki, które librettu nie są 
dostępne; że muzyka czysta, bez uzupełnienia słowem, może być arcydziełem prze-
wyższającym słabą niekiedy muzykę operową; że malarstwo wykorzystane do celu 
innego niż zapełnienie tła scenicznego jest prawdziwą sztuką, a użycie obrazów, 
elementów architektonicznych i innych składowych operowej scenografi i zazwy-
czaj opiera się na mało pomysłowych schematach, które ze sztuką plastyczną mają 
niewiele wspólnego. 

20   W każdym, nawet najskromniejszym wyborze tekstów poświęconych operze, jak choćby opra-
cowania przywoływane już wyżej, nieomal oczywistym punktem apologii opery (zwłaszcza pisanej 
z perspektywy „proteatralnej”) jest wyrażenie przekonania o tym, że dopiero współgrając z sobą 
w jednym dziele, różne sztuki mogą zostać wzajemnie wzmocnione, uwypuklone, głębiej wytłuma-
czone. „Możliwości ekspresywne muzyki rozszerzają się jeszcze bardziej w dramacie muzycznym 
dzięki udziałowi słowa” pisze B. Horowicz (Teatr operowy..., s. 23; cała jego praca jest zresztą pochwa-
łą syntetycznej wizji sztuki operowej). O oświeceniowej i romantycznej tradycji widzenia muzyki 
jako sztuki wymagającej werbalnego dookreślenia zob. L. Polony, Polski kształt sporu... (zwłaszcza 
rozdz. II, Między oświeceniem a romantyzmem [początki polskiej myśli estetyczno-muzycznej] oraz 
rozdz. III, Poetyczno-romantyczna fi lozofi a muzyki Maurycego Mochnackiego). 
21   S. Kisielewski, Kilka słów o operze..., s. 1 [podkreśl. – M.S.].
22   Ciekawy kontrapunkt dla tych rozważań można zobaczyć w recenzjach operowych Stromengera. 
Będąc piewcą teatralności opery (por. przypis 16), odczuwa on nostalgię za dawną operą, ale jedno-
cześnie nie neguje nieodwracalności zmian, jakie w tej sztuce zaszły ostatnimi laty (a więc w okresie 
międzywojnia – poglądy Stromengera stanowią dla artykułu Kisielewskiego istotny kontekst właśnie 
ze względu na bliskość perspektywy czasowej). „W operze trwało, przez długie wieki, małżeństwo: 
wyrazu dramatycznego z melodią. Skoro małżonkowie rozstali się, opera zmieniła się w coś innego. 
[...] Autorowie oper pozrywali konwencje i już nieraz daje się odczuwać brak konwencji (bez której 
nie ma sceny muzycznej!)”. K. Stromenger, Opera „Dybuk” – ze Scali, „Gazeta Polska” 1934, nr 88 (cyt. 
za: M. Behrendt, Karol Stromenger jako teoretyk opery..., s. 365–366).
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Pierwszym więc, i może najważniejszym wnioskiem płynącym z Kilku słów 
o operze jest przekonanie o tym, że autonomia wynosi sztukę na wyżyny, a synteza 
przyczynia się do obniżenia walorów każdej części składowej fi nałowego dzieła. Za-
trważającą defi nicję sztuki operowej przedstawia czytelnikowi Kisielewski w poło-
wie swojego artykułu, stwierdzając że opera w typie dramatu muzycznego to „naj-
mniej harmonijne widowisko, jakie można sobie wyobrazić – synteza muzyki bez 
kośćca formalnego, kiepskiej literatury i nadrabiającej miną inscenizacji”23. 

Wydaje się, że w opinii Kisielewskiego na aliansie z literaturą i sztukami pla-
stycznymi najgorzej wychodzi muzyka. Już w powyższej defi nicji pobrzmiewa 
gorzka refl eksja, że muzyka operowa jest pozbawiona kośćca formalnego. To ko-
lejne zasadnicze dla zamiłowań estetycznych Kisielewskiego twierdzenie. Otóż jawi 
się on, nie tylko zresztą w tym operowym artykule, jako konsekwentny wielbiciel 
muzyki precyzyjnie skonstruowanej, klarownej. Przyznawał wszak muzyce właści-
wości logiczne i blisko wiązał ją z matematyką24, a przede wszystkim jako jej naj-
doskonalszy kształt konsekwentnie widział muzykę czystą, absolutną, o czym była 
już powyżej mowa i co wiąże głos Kisielewskiego w sprawie opery z całokształtem 
jego refl eksji na temat muzyki. Problem opery jako sztuki muzycznej tkwi zdaniem 
Kisiela w tym, że muzyka operowa świadomie wyrzeka się „arcyważnego składni-
ka, [...] autonomicznego czynnika  konstrukc yjnego, któremu zwłaszcza 
dziś, w epoce renesansu ideałów klasycznych przyznajemy w twórczości rolę może 
najważniejszą”25. Słowem, muzyka operowa, dążąc do połączenia się z treściami 
pozamuzycznymi (dramatem), wyrzeka się tego, co w niej najbardziej muzyczne. 
Garść przykładów, które Kisielewski wplata w tok swojego wywodu, uderza oczy-
wistością. Trudno bowiem wyobrazić sobie zachwyt słuchacza dla koncertowego 
wykonania Carmen Georges’a Bizeta – chyba że wziąć pod uwagę suity z tej opery, 
ale te będą już przykładem muzyki na nowo skonstruowanej, acz opartej na mate-
riale tematycznym opery. To zestawienie opery właściwej i inspirowanej nią muzyki 
instrumentalnej jest przykładem potwierdzającym istotną rolę czynnika konstruk-
cyjnego w dziele muzycznym oraz osobliwej dekonstrukcji, jakiej w strukturze mu-
zycznej dokonuje element literacki. W taki sam sposób, lekceważący ze względu na 
walory muzyczne, należałoby potraktować np. twórczość Giacomo Pucciniego, czy 
Giuseppe Verdiego, którzy zostali przez Kisielewskiego przywołani jako wspaniali 

23   S. Kisielewski, Kilka słów o operze..., s. 6. 
24   Przywoływałam wyżej tezy jego fi lozofi i muzyki, zgodnie z którymi podstawą muzyki jest „or-
ganizacja dźwięków”, a więc muzyka stanowi formalny, oparty na ściśle określonych prawach, układ 
dźwięków. W cytowanym także eseju Czy muzyka jest niehumanistyczna? Kisielewski odwoływał się 
do swoich poprzedników, którzy pytali, dlaczego „muzyka, sztuka o najdoskonalej skrystalizowanych 
założeniach formalnych, opierająca się na drobiazgowo, z naukową niemal ścisłością zbudowanych 
specjalnych dyscyplinach, sztuka, która wydała twórców na miarę największych geniuszów świata, 
jest w istocie sztuką najbardziej [...] hermetyczną, abstrakcyjną, trwającą w swym arystokratycznym 
odosobnieniu na marginesie wielkiego nurtu ludzkiej kultury i ludzkiej myśli?” (S. Kisielewski, Czy 
muzyka jest niehumanistyczna?..., s. 14–15). 
25   S. Kisielewski, Kilka słów o operze..., s. 6 [podkreśl. – M.S.].
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twórcy repertuaru operowego, równocześnie jednak nie będąc wcale genialnymi 
kompozytorami muzyki26. Dość ciekawy wydaje się stosunek Kisiela do Richarda 
Wagnera, który z jednej strony został oskarżony o to, że doprowadził do skrajności 
ideę synkretyzmu, odbierając muzyce całkowicie jej autonomię, ale z drugiej jego 
twórczość w opinii krytyka ma niezaprzeczone i absolutne wartości muzyczne27. 

Czas Wagnerów i Straussów jednak, jak twierdził Kisielewski, dobiegł końca. 
Nadszedł moment, w którym „odwróciliśmy się od dramatu muzycznego, będące-
go ukoronowaniem pewnego okresu poszukiwań, prometejskich dążeń neoroman-
tyzmu, tak nam dziś dalekich”28. Wypalenie się konwencji dominującego historycz-
nie typu opery romantycznej skutkuje tym, że nikt z kompozytorów współczesnych 
nie potrafi  bez uprzedzeń spojrzeć na tę formę, epigoni zaś, rzecz jasna, nie stworzą 
dzieł na miarę tytanów minionej epoki. 

Utyskiwania na bezsens syntezy operowej nie wypełniają w całości artykułu Ki-
sielewskiego. Równie istotna jest w jego rozważaniach próba skonstruowania pro-
gramu pozytywnego, a więc wskazania kierunku, w którym powinna zmierzać idea 
opery, aby można było ją uratować przed ostatecznym upadkiem. Jest to postulat 
dzieła, w którym 

zespół różnorakich elementów, poddanych supremacji i batucie jednego z nich – mu-
zyki, staje się dziełem na wskroś muzycznym, do którego może z czystym sumieniem 
zgłosić akces każdy, najzajadlejszy nawet zwolennik muzyki absolutnej29.

Dzieła takie już powstały w historii opery, są to opery buff a Wolfganga Ama-
deusza Mozarta, do których zdaniem Kisielewskiego odwołuje się ta część współ-
czesnych kompozytorów, którzy − niezrażeni zupełnym upadkiem opery – próbują 
jakoś ją reanimować. Opera buff a to więc taki typ, w którym „postulaty absolutnej 
formy muzycznej nie byłyby naruszone przez wymagania formy dramatycznej”30. 
Inaczej rzecz ujmując, Kisielewski woła o operę oddramatyzowaną, z akcją niereali-
styczną i lekką, będącą jedynie pretekstem do budowania precyzyjnej konstrukcji 
muzycznej, z bohaterami nieprzeszkadzającymi formalnej kunsztowności kompo-
zycji. To zaskakujące, że w jego tekście właśnie Don Giovanni Mozarta został przy-

26   „Verdi, Bizet czy Puccini to niewątpliwie fi lary repertuaru operowego, ale każdy muzyk wzdryg-
nie się na zestawienie tych nazwisk z nazwiskami Mozarta, Wagnera lub nawet Straussa, również 
wielkich kompozytorów operowych, ale przede wszystkim muzyków przez wielkie M” (ibidem, s. 1). 
27   Ibidem.
28   Ibidem, s. 6.
29   Ibidem.
30   Ibidem. Kolejny raz wypada tu się odwołać do poglądów Stromengera, który paradoksalnie 
w wielu punktach wydaje się zbliżać do opinii Kisielewskiego. Oto pisząc o Niemej z Portici, wplótł 
do tekstu interesującą uwagę o swoim stosunku do opery buff a: „Co prawda opera w swej klasycznej 
postaci wydaje się być już mimo wszystko przedawniona, to jednak temu przedawnieniu najlepiej 
opiera się wesoły gatunek operowy, bo z »niemożliwości robi – dowcip« – przez otwarcie wyznaną 
nieracjonalność opera buff a staje się – możliwa!” (K. Stromenger, Niema z Portici, „Gazeta Polska” 
1935, nr 119 [cyt. za: M. Behrendt, Karol Stromenger jako teoretyk opery..., s. 367]). 
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wołany jako przykład takiego dzieła, całkowicie podporządkowanego konstrukcji 
kompozycji muzycznej. Opera ta ma bowiem niezwykle silną tradycję romantycz-
nej reinterpretacji, w sporej mierze zresztą o literackim charakterze. Wspomina 
o tym Schiller, dla którego Don Giovanni jest przede wszystkim nie kompozycją 
muzyczną, ale utworem o fi lozofi cznej głębi, odsłaniającym mistyczne znaczenia31. 
Tej tendencji literackiego odbioru, recepcji skupionej na dodawaniu operze Mozar-
ta sensów pozamuzycznych, Kisielewski zdecydowanie by nie pochwalił. 

Lekkość i brak nachalnego prawdopodobieństwa, odniesień do rzeczywistości, 
konwencjonalny i sztuczny (bez pejoratywnego znaczenia tych epitetów) byt Don 
Giovanniego czynią go w oczach krytyka idealną realizacją sztuki operowej. Podob-
ny skutek jego zdaniem mogą odnieść współcześnie również widowiska baletowe, 
o ile rzecz jasna zostaną wyzwolone spod dyktatu trwających co najmniej od czasów 
Christopha Willibalda Glucka nawoływań o udramatyzowanie tej sztuki. Utwory 
w rodzaju Pietruszki, Słowika czy Gry w karty Igora Strawińskiego są idealnymi 
realizacjami tej tendencji w sztuce. Banalna treść libretta, osadzenie go w świecie 
baśni, wyobraźni dziecięcej, utrzymanie w tendencji antykoturnowej – wszystko 
to sprzyja sytuacji, w której muzyka będzie miała przewagę nad innymi sztukami 
obecnymi w dziele. I tylko wówczas może powstać coś na tyle nowego i świeżego, 
aby można było oczekiwać odnowy oblicza sztuk spokrewnionych z operą. No-
wym medium, w którym mogłyby się one zdaniem krytyka realizować, jest zaś fi lm. 
Obrazowo-muzyczne impresje fi lmu artystycznego to droga, którą może podążyć 
sztuka współczesna. Ciekawe brzmi przy tym wyrażone przez Kisielewskiego prze-
konanie, że fi lm jest sztuką abstrakcyjną i konstruktywistyczną, a więc w rzeczy-
wistości znacznie bliższą muzyce niż dramat czy nawet malarstwo, mniej skłonną 
ingerować we właściwości samej muzyki, a wreszcie nieskorą do zdobywania do-
minacji nad nią. 

Wydaje się, że Kisielewskiego od Schillera i innych wielbicieli tradycyjnego kształ-
tu opery różni nie tylko odmienne rozumienie muzyki – autonomiczne przez 
kompozytora i bardziej użytkowe przez reżysera. Przede wszystkim jednak Kisie-
lewski o operze wypowiada się z perspektywy kogoś, kto aktywnie szuka wyjścia 
z impasu, w jakim ta sztuka się znalazła za jego czasów. Głoszona do dziś w nie-

31   Schiller odwołuje się przy tym właśnie do owej romantycznej tradycji reinterpretacji, przy-
pominając nazwisko E.T.A. Hoff manna (choć nie wymienia tytułu jego opowiadania poświę-
conego fi lozofi czno-mistycznej interpretacji opery, Don Juan. Z dziennika podróżującego entu-
zjasty). Szerzej na temat romantycznych dziejów postaci Don Juana zob. S. Münch, Rozpustnik 
ukarany. Romantyczne dzieje „Don Giovanniego” Mozarta, „Pamiętnik Teatralny” 1990, z. 3–4. 
   Z drugiej jednak strony wśród romantycznych odczytań opery pojawia się stanowisko S. Kierke-
gaarda, który wyraźnie podkreślał czysto muzyczny charakter „idei Don Juana”. Zdaniem fi lozofa 
Don Juan jest objawieniem czystej zmysłowości, erotyki, tej zaś nie da się wyrazić w słowach, które 
ją unicestwiają. „W języku to, co zmysłowe, zostaje zepchnięte do roli środka i w ten sposób znie-
sione” (S. Kierkegaard, Albo–albo, przeł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1976, s. 74). Zaskakująco zbieżnie 
pobrzmiewa ta refl eksja z uwagami Kisielewskiego o słowie, które w operze, konkurując z muzyką, 
unicestwia ją.
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co prowokacyjnych ujęciach „śmierć opery”32 jest bowiem faktem niebudzącym 
większych wątpliwości. Głębia tego kryzysu była jasna dla wszystkich znawców 
opery już w latach 30. XX wieku, gdy powstały oba przedstawione wyżej artykuły 
(a także wiele wspominanych recenzji Karola Stromengera). Schiller rozwiązania 
problemu upatrywał w powrocie do wspaniałej tradycji teatralnej opery; jego zda-
niem odpowiednio wykształceni fachowcy zdołają przywrócić blask jej odchodzą-
cej w przeszłość chwale. Inaczej patrzył na operę Kisielewski. Dla niego, jako dla 
kompozytora  przede wszystkim, a w mniejszym stopniu operomana, sztuka ta 
przeżyła okres swojej świetności i zdegenerowała się, co zrodziło konieczność nie 
tyle odświeżenia starych formuł, ile całkowitego z nimi zerwania, zaproponowania 
nowych dróg. Postulaty Kisiela dotyczące rozwoju kina artystycznego brzmią dziś 
raczej kuriozalnie; taki posmak miały już nawet w latach 80. czy 90. XX wieku, kie-
dy jego artykuł dotarł do nieco szerszego grona czytelników. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że rozpowszechniony zgodnie ze swym przeznaczeniem pół wieku wcześ-
niej artykuł mógł stanowić ważny głos w dyskusji na temat dróg, jakimi powinna 
pójść sztuka wysoka w zderzeniu z nowym, popularnym medium, jakim było kino. 
Skądinąd wiadomo, że okoliczności historyczne nie pozwoliłyby na realizację jego 
tez nawet w przypadku upowszechnienia artykułu. W zderzeniu z rzeczywistością 
wojenną i powojenną sztuką socrealistyczną wołanie o muzykę czystą, pozbawioną 
pozamuzycznego znaczenia, pobrzmiewa utopijnie. Jeśli jednak pamiętać o tym, 
co Kisielewski pisał na temat opery jeszcze przed wojną, trudno jednoznacznie 
zgodzić się z tezą, że „hasło całkowitej pozaznaczeniowości muzyki wynikało nie 
tyle z przekonań estetycznych Kisiela, ile z doraźnych racji publicystycznych: obro-
ny muzyki przed instrumentalnym zaangażowaniem w służbę propagandy”33. Na 
pewno jednak, w przeciwieństwie do wielu innych, Kisielewski operę uważał za 
sztukę – paradoksalnie – wciąż żywą, współczesną i zdolną do dalszego rozwoju, 

32   Nawiązuję tu do książki S. Žižka i M. Dolara, Druga śmierć opery (przeł. S. Królak, Warszawa 
2008), której autorzy spoglądają z kolei na operę z perspektywy psychoanalitycznej, zmierzając ze 
swoimi refl eksjami w stronę, której Kisielewski chyba nawet nie podejrzewał, ale której też by nie po-
chwalił, ze względu na niepożądane przez niego mieszanie do wypowiedzi na temat dzieła muzycz-
nego kategorii zupełnie z muzykologicznymi niezwiązanych. Co więcej, można nawet zaryzykować 
twierdzenie, że ani dla Žižka, ani dla Dolara opera nie jest prymarnie dziełem muzycznym, ale raczej 
tekstowym, i jako takie je traktują.

Należy również wyjaśnić, że owa „śmierć opery” dotyczy przede wszystkim jej nowych, orygi-
nalnych dzieł, niewątpliwie bowiem praktyka wystawiania oper o uznanym miejscu w historii tego 
gatunku ma się całkiem dobrze. Teatry operowe prezentujące tradycyjny repertuar są oblegane przez 
wielbicieli, zaś nowe metody przekazu (zapis cyfrowy, także Internet) rozpowszechniają te dzieła 
wśród takich rzesz odbiorców, do jakich opera w historycznym rozwoju nigdy nie miała szansy do-
trzeć. Z tej perspektywy patrząc, właśnie dzięki swojemu multimedialnemu charakterowi, opera dość 
dobrze wpisuje się w potrzeby odbiorcze współczesnego widza i można nawet mówić o pewnym 
rozkwicie jej popularności. Nie wpływa to jednak w żaden sposób na ożywienie tych aspektów egzy-
stencji opery, na których szczególnie zależało Kisielewskiemu. 
33   Opinia Mieczysława Tomaszewskiego przywoływana przez Michała Szyszkę (zob. Droga klerka..., 
s. 302–303). 
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a wręcz wymagającą pchnięcia na nowe tory, nie zaś jedynie historyczną, której 
jedyną nowoczesną formą bytowania może być reanimacja dzięki blaskowi sceny 
teatralnej. Schiller przekonuje, by w nowoczesnym teatrze, ale w zgodzie z kon-
wencjami epoki powstania dzieł, grać czcigodne tradycyjne opery oraz ich udane, 
współczesne naśladownictwa. Kisielewski proponuje, by dać muzyce swobodę, aby 
po wiekach supremacji syntezy odzyskała swoją autonomię i zrobiła z operą coś 
nowego, niespotykanego i zaskakującego. 

 


