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1. Introduktion 
 
I mitt magisterarbete utforskar  jag  följande  ämne:  ”Stilisering  av polska nationella 
folkdanser  i  Karol  Szymanowskis  pianokompositioner.”  Syftet med  arbetet  är  att 
presentera  Karol  Szymanowski  (1882‐1937)  som  tonsättare,  redogöra  för  polska 
nationella  folkdanser utifrån historiska  och musikaliska perspektiv  samt  analysera 
vilka element av den  folkliga  formen  som användes av kompositören och  fann  sin 
plats i det konstnärliga skapandet.  
 
Tyngdpunkten  i  arbetet  läggs  vid  att  hitta  svar  på  följande  frågor:  hur  kommer 
folkdanserna till användning i Szymanowskis verksamhet som tonsättare? På vilket 
sätt  blir  de  hans  inspiration  och  redskap?  Är  de  en  betydande  källa  för  hans 
tonsättarspråk?  
 
En av anledningarna  för mitt val av ämne är att varken Szymanowski eller polska 
folkdanser  är  särskilt  kända  i  Sverige. Detta  gäller  tyvärr  även  i  hemlandet,  fast 
kunskaper om danserna är bättre än de som rör kompositören. Trots det kallar den 
fackliga  litteraturen  honom  för  den  störste  polske  tonsättaren  efter  Chopin.  Det 
måste  finnas någon anledning  till det och därför är det viktigt att bekanta sig med 
Szymanowskis musik. Själv vill  jag också  lära känna  tonsättaren bättre bland annat 
därför  att  hans  verksamhet  omfattar många  kompositioner  för  piano  som  är mitt 
huvudinstrument. Szymanowskis kompositioner framförs ganska sällan, man brukar 
säga att det är en svår typ av musik. Jag tycker dock att detta arbete är ett bra tillfälle 
att göra denna musik mer känd och kanske omtyckt. 
 
En annan viktig orsak till att jag valde just ett sådant ämne är att det (så vitt jag vet) 
inte har utforskats tidigare, med undantag för mazurkor. Det sista gjordes enbart ur 
en  synvinkel där man  jämförde Szymanowskis mazurkor med Chopins.   Det  finns 
emellertid flera polska folkdanser som inspirerade Szymanowski: mazur, krakowiak, 
kujawiak, oberek och polonez. I detta sammanhang kan nämnas att mazurek, vilket 
motsvarar  det  svenska  ordet masurka,  inte  är  en  folkdans  vilket  jag  kommer  att 
berätta mer om i arbetet.  
 
Det  sista  skälet  till  att  skriva  om  folkdansernas  närvaro  och  stilisering  inom 
konstmusiken är att det är en bra grund  för att  förena mina kunskaper  inom polsk 
etnografi  med  ett  intresse  för  den  klassiska  musiken.  På  det  sättet  kommer  det 
vetenskapliga tankesättet nära det konstnärliga.  
 

Uppsatsen  består  av  fyra delar  (kapitel  2,  3,  4  och  5).  I den  första presenterar  jag 
Karol  Szymanowski,  i den  andra  skriver  jag  om polsk  folkmusik  och  i den  tredje 
analyserar  jag  stiliseringssätt  inom  utvalda  pianokompositioner  av  Szymanowski.  
Del fyra är en diskussion där stiliseringsfrågan betraktas ur ett bredare perspektiv.  
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Kapitel  två  och  tre  indelades  i  mindre  stycken  som  handlar  om  konkreta, 
systematiskt analyserade och mer detaljerade problem. Kapitel 3 består av två delar. I 
den  första  (3.1.)  beskriver  jag  polska  nationella  danser,  deras  utveckling, 
karakteristiska  drag  och  olika  former.  Den  andra  delen  (3.2.)  berättar  om 
folkmusiken  från de polska Tatrabergen, Podhale. Nästan alla Szymanowskis verk 
som  analyseras  i  det  här  arbetet  har  blivit  skrivna  under  perioden  då  tonsättaren 
bodde  i Zakopane, Podhales huvudort, och på ett naturligt sätt  inspirerades av den 
regionala kulturen.  
 
I kapitel  fyra  redogör  jag  för mitt val  av  Szymanowskis pianokompositioner  (4.1.) 
och analyserar dessa verk i tre grupper: Fyra polska danser (4.2.), mazurkor (4.3.) samt 
tredje  satsen  ur  Symphonie  Concertante  op.  60  (4.4.).  I  den  del  som  handlar  om 
mazurkor ägnas plats för att  lösa oklarheter som råder  i samband med användning 
och innebörd av begreppet mazurek (4.3.1.). 
  
Min uppsats kompletteras av en CD‐skiva. Följande kompositioner spelades in:  

1. Mazurek ur Variationer i b‐moll op.3 
2. Mazurkor ur op. 50 (nr 1, 3, 4, 11) samt ur op. 62 (nr 2) 
3. Fyra polska danser 
4. IV Symphonie Concertante op. 60, sats II attacca III. 

Alla de inspelade kompositionerna, med undantag för den andra satsen ur Symphonie 
Concertante  op.60,  analyseras  i  den  här  uppsatsen.  På  så  sätt  utgör  CD‐skivan 
tillsammans  med  den  här  uppsatsen  en  helhet.  Personlig  kommentar  till  min 
interpretation finns i kapitel 5, Diskussion och reflektion.  
 
En  av  svårigheterna  som  uppstod  i  samband  med  arbetet  med  uppsatsen  var 
begreppsproblem.  Flera  polska  etnografiska  termer  saknar  motsvarigheter  i  det 
svenska språket. Där det är möjligt anger jag ett polskt ord följt av min egna svenska 
översättning. Av samma anledning undviker jag citat från polska publikationer utan 
försöker referera  till dem  istället. Alla polska dansers namn samt andra polska ord 
som används i uppsatsen återges i deras originalstavning och form.    
 
De  skriftliga  källorna  omfattar  polsk‐,  engelsk‐  och  tyskspråkiga  publikationer, 
inklusive olika typer av lexikon, böcker om Szymanowski samt Szymanowskis egna 
skrifter,  litteratur om polska  folkdanser och  folkkultur, musikhistoriska  texter samt 
musikalier. Auditiva  källor  omfattar  bandinspelningar  av  folkmusik  från  Podhale 
samt CD‐skivor med nutida interpretationer av Szymanowskis verk.  
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2. Karol Szymanowski 
 
Karol Szymanowski  föddes  i oktober 1882  i en by kallad Tymoszówka. Det exakta 
födelsedatumet verkar biografer  fortfarande vara oense om. Medan Zieliński  (1997) 
står fast vid den 6 oktober, anger Wightman (1999) följande: 
  For many  years  confusion  surrounded  the  composer’s date  of  birth.  Szymanowski’s 

first biographer, Stanisław Golachowski, incorrectly recorded it as 6 October 1882 in a 
monograph  first published  in  1947. Throughout his  adult  life,  Szymanowski himself 
maintained that he was born in 1883, an assertion seemingly confirmed by an identity 
card  issued  by  the  Polish  republic  in  1920. Other  official  papers,  for  example  those 
issued by the Polish military authorities, give the date of birth as 20 January 1883, while 
his death certificate states it to have been 24 September 1883. But, as Teresa Chylińska 
finally  demonstrated  in  1980,  the  true  date  of  birth  is  reliably  established  in  three 
separate,  unrelated  documents.  From  his  baptismal  certificate we  learn  that  he was 
christened according to the rites of the Roman Catholic church in the Smilanska Parish 
Church by the Reverend Antoni Marciszewski on 21 October 1882 (Russian old style). 
The date of birth given here  is  21 September  1882  (old  style),  that  is 3 October  1882 
(new style). This date  is confirmed by  the document recording his formal registration 
within  the  fellowship  of  the nobility  (issued  on  5 October  1887)  and by  a  certificate 
issued  on  10  June  1900  by  the District  School  at Elizavetgrad where he  sat his  final 
school examinations. (s. 3) 

 
Kompositörens föräldrar var Stanisław Korwin‐Szymanowski (1842‐1905) och Anna 
(1853‐1943),  född  von  Taube.  Båda  föräldrarna  härstammade  från  gamla 
adelsfamiljer.  
 
Tymoszówka är ett litet samhälle, på den tiden hade det drygt 1500 invånare. Under 
flera års tid förblev Tymoszówka tonsättarens favoritplats. Där bodde familjen under 
den största delen av året. Under vintern brukade de flytta till ett hus som de ägde i 
Elizavetgrad. Atmosfären  hemma  var  genomsyrad  av patriotism,  trots  att Polen  – 
delat  av Ryssland,  Preussen  och Österrike  år  1772,  1793  och  1795  −  inte  fanns  på 
kartan under den tiden och polacker möttes med repressioner och denationalisering.  
 
Karol Szymanowskis far, Stanisław, var en öppen människa som intresserade sig för 
alla  nyheter  inom  konst  och  vetenskap.  Tack  vare  honom  växte  Karol  och  hans 
syskon  upp  i  en  miljö  som  hjälpte  deras  konstnärliga  talanger  att  utvecklas. 
Gemensamt  musicerande  i  familjen,  hemkonserter  och  teaterföreställningar  hade 
säkert ett starkt inflytande på honom.   
 
Karol fick musikundervisning först hos sin far och sedan hos Gustav Neuhaus som 
dessutom  påverkade  honom  starkt  genom  sitt  intresse  för  filosofi,  litteratur 
(Nietzsche,  Schopenhauer)  och  fransk  kultur.  Szymanowskis  första  viktiga 
musikupplevelse hänger  samman med  en  resa  till Wien, där han  som  trettonåring 
lyssnade på Wagners Lohengrin.   
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Szymanowski gick inte i någon skola. Palmer (1983) skriver:  
”An accident to his left leg when he was four years old, and a subsequent series of 
operations on his  left knee  left Karol with a pronounced  limp and meant  that he 
spent much of his childchood  isolated at home, unable  to attend school regularly. 
Books and music took place of games, and he received most of his education from 
private tutors”. (s. 9) 
 

År 1900 avlade Szymanowski som privatist studentexamen i Elizavetgrad.  
 
Katot,  så  kallades  han  hemma,  började  komponera  som  tonåring.  I  Tymoszówka 
fanns ett litet hus som han döpte till Kompozytornia (Tonsättarverkstad). Där brukade 
han sitta vid pianot och skriva sin ungdomsmusik: preludier, etyder, variationer och 
sonater.  Han  gjorde  även  två  försök  att  komponera  opera.  Ingen  av  hans  tidiga 
kompositioner finns bevarade.  
 
1900  sammanförde  Szymanowski  nio  av  sina  preludier  till  en  samling,  idag  känd 
som op. 1, som gavs ut 1906. Kompositionerna är personliga, trots ett visst inflytande 
av  Chopin  och  Skrijabin.  Den  sistnämnde  tonsättaren  var  bara  10  år  äldre  än 
Szymanowski.  Hans  Preludier  op.  11  skrevs  1894‐96.  Att  Szymanowskis  första 
samling liknar Skrijabins kompositioner visar att Karol höll sig à jour med de nyaste 
musikaliska tendenserna.   
 
Fyra etyder, op. 4, skrevs  i en  liknande anda. Nr 3  i denna samling är Etyd i b‐moll  ‐ 
den mest  kända  kompositionen  bland  Szymanowskis  tidiga  verk,  som  framfördes 
flitigt av bl.a. Henryk  (Harry) Neuhaus, Artur Rubinstein och  Jan Smeterlin  redan 
under det tidiga 1900‐talet. Tonsättarens skämtsamma kommentar finns i ett brev till 
en  vän,  Grzegorz  Fitelberg,  daterat  den  13  november  1910:  ”Det  är  fatalt  att 
komponera sin 9:e symfoni i en så tidig ålder!” (Zieliński, s. 22).      
 
1901  flyttade  Szymanowski  till Warszawa. Där  började  han  ta  privatlektioner  hos 
Marek  Zawirski  (harmonilära)  och  Zygmunt  Noskowski  (kontrapunkt  och 
komposition).  Szymanowski  och  Noskowski  tyckte  aldrig  särskilt  mycket  om 
varandra. Professorn var traditionalist, hans kompositioner var mycket konservativa, 
medan studenten  just börjat söka sin väg  till ny musik. Trots samarbetssvårigheter 
med  Noskowski,  var  Szymanowski  en  flitig  student.  Under  åren  1901‐1904 
komponerade  han  bland  annat  dussintals  fugor  och  skickligheten  i  denna  teknik 
skulle prägla hans närmast följande verk.  
 
1901  öppnades Filharmonin  i Warszawa med  flera  festliga  invigningskonserter  till 
följd.  Staden  bjöd  in  flera  kända  artister:  Pablo  Sarasate,  Eugene  Ysaye,  Jacques 
Thibaud, Teresa Carreno, Maurice Rosenthal, Leopold Godowski och den unge Artur 
Rubinstein bland andra. Även Richard Strauss var där och dirigerade sina egna verk. 
Szymanowski  var  en  flitig  konsertbesökare  och  gick  även  med  entusiasm  på 
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orkesterrepetitioner som Strauss  ledde, samt studerade  fragment av hans verk som 
trycktes i musikaliska tidskrifter.   
 
På  sommaren  1904  reste  Szymanowski  till  Tyskland.  Där  stannade  han  på 
Wagnerfestivalen  i  Bayreuth.  Nästa  år  åkte  Szymanowski  till  Italien.  Landet 
fascinerade  Karol:  den  italienska  kulturens  stora  inflytande  märks  både  i  hans 
musikaliska och – mindre kända –  litterära verksamhet.  
 
Szymanowskis  kompositioner  från  1900‐talets  början  är  ganska  akademiska.  De 
former  som överväger är variationer,  sonat och  fuga. Musiken verkar vara mindre 
direkt  än  den  från  Tymoszówka,  tekniken  dominerar  över  innehållet. 
Kompositionernas  konstnärliga  sida  är  mycket  ojämn  och  varierar  från  väldigt 
personliga fragment till utstuderade och slentrianmässiga.  
 
Szymanowskis  möte  med  Grzegorz  Fitelberg  i  Berlin  i  juni  1905,  resulterade  i 
upprättande  av  Spółka Nakładowa Młodych Kompozytorów Polskich. Det  var  ett  bolag 
som propagerade för ny polsk musik med hjälp av konserter och genom att ge ut och 
popularisera  medlemmarnas  kompositioner.  Företaget  sponsrades  av  en  polsk 
aristokrat,  Fitelbergs  elev,  prins Władysław  Lubomirski.  Albert  Stahls  tryckeri  i 
Berlin hade ansvar för utgivning av kompositionerna. Spółka hade fyra medlemmar: 
Karol  Szymanowski, Grzegorz  Fitelberg,  Ludomir Różycki  och Apolinary  Szeluto.  
Tidskrifter döpte snart gruppen till ”Unga Polen i musik”, ett namn som motsvarade 
en tendens kallad för ”Unga Polen”  i  litteraturen. Mot slutet av 1905 gavs de första 
kompositionerna ut  i  tryckt  form.  I  februari 1906 gavs även de  första, entusiastiskt 
mottagna  konserterna.  Szymanowskis  kompositioner  spelades  då  av  Henryk 
Neuhaus (Etyd b‐moll op. 4 nr 3, Variationer h‐moll op.10 samt Fantasi op. 14).  
 
Entusiastiska kommentarer riktade mot Spółkas verksamhet ändrades så småningom 
drastiskt. Polska kritiker började med rätta anklaga de unga kompositörerna  för ett 
alltför  stort beroende av den nya  tyska musiken,  framför  allt Wagner och Strauss, 
något  som  också  var  hörbart  i  deras  stycken.  Ett  skarpt  meningsutbyte  mellan 
tonsättarna och kritikerna pågick under några år.  
 
Szymanowski  gick  genom  en  lång  tonsättarkris.  Alla  kompositioner  skrivna  före 
1911 bär spår av strukturer och stilistiska element lånade från den neotyska musiken, 
samt  från  Liszts  stil  (Fantasi  op.  14  för  piano  är  ett  bra  exempel  på  det). 
Kompositionernas  faktur  tätnade  vilket  gjorde  att  musiken  blev  kompakt  och 
svåremottaglig.  Det  musikaliska  språket  komplicerades  till  det  yttersta. 
Szymanowski började inse nödvändigheten av att söka en utväg från denna nisch för 
att  kunna  vidareutvecklas  som  kompositör.  Hans  dilemma  avspeglas  i 
korrespondens med Henryk Neuhaus, där han skriver om ett behov att ”fördjupa sig 
i en stor Grablied och äntligen säga adjö  till Salome‐visioner”  (Zieliński, s.47). Med 
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denna  tanke  och  mening  skrev  Szymanowski  det  tyska  ordet  Grablied 
(begravningssång, el. gravsång) i manuskriptet av Fantasi op. 14.  
 
1908 påbörjades Karol Szymanowskis vänskap med Stefan Spiess. Mellan åren 1909 
och  1914  gjorde  de  tillsammans  flera  långa  resor  till  Italien.  Szymanowskis 
fascination för landet utvecklades till ett stort intresse för antik och renässans, vilket 
bidrog  till  en  diametral  förändring  i  hans  världsåskådning.  Nya  musikaliska 
uttryckssätt  började  ta  form  i  hans  tankar.  Så  småningom  ersattes  de  tidigare 
komplexa strukturerna och kontrapunktiska teknikerna av färgglad harmoni och en 
egen fantasifull meloditeckning.     
 
De två första stora verk som skrevs efter krisen var II Symfoni och II Sonat för piano 
(1911). Samtidigt  erhöll Szymanowskis  tidigare pianoverk, Preludium och  fuga  samt  
I Sonat  op.  8,  priser  på  kompositionstävlingar  i  Berlin  respektive  Lvov.  1911‐1912 
spelades II Symfoni och II Sonat i Berlin, i Wien och i Leipzig. Sonaten framfördes av 
Artur Rubinstein och symfonin dirigerades av Grzegorz Fitelberg. En oväntad succé i 
Wien ledde till att Szymanowski flyttade till Österrike och 1912 skrev på ett 10‐årigt 
kontrakt med Universal Edition  i Wien för utgivning av alla hans verk (existerande 
och  kommande).  Konserter  organiserades  där  publiken  fick  tillfälle  att  lyssna  på 
Szymanowskis instrumentala kompositioner samt sånger.  
 
1913 började Szymanowski  intressera  sig  för  Igor Stravinskijs musik. Han  skaffade 
noter till dennes baletter och studerade dem noggrant i Tymoszówka där han också, 
tillsammans med Rubinstein,  spelade Petruschka  fyrhändigt.  För  Szymanowski  var 
det  en  viktig  erfarenhet:  Stravinskijs musik  var  inte  ett mönster  att  imitera,  utan 
snarare en  impuls som väckte  tankar om en stor europeisk musik. Detta gjorde att 
Szymanowskis  försök  till  att  identifiera  sig  med  någon  av  de  stora  musikaliska 
tendenserna  i  Europa  upphörde. Dessutom  började  han  intressera  sig  för  slavisk 
tradition och förnyade sina åsikter om Chopins kompositioner.  
 
1914 reste Szymanowski mycket. Han var  i  Italien, Nordafrika, Paris och London.  I 
London  träffade  han  Ignacy  Jan  Paderewski,  polsk  pianist,  kompositör  och  sedan 
premiärminister, som bjöd honom till sitt hem i Schweiz. Tillsammans planerade de 
en  festival  för  polsk  musik  i Wien.  Tyvärr  korsades  planerna  av  händelserna  i 
Sarajevo och det första världskrigets början. Med ”det sista normala tåget” (som han 
skriver i ett brev till Stefan Spiess, den 5 augusti 1914) lyckades Szymanowski ta sig 
till Tymoszówka.  
 
Han var på grund av kriget tvungen att stanna i Ryssland, men full av nya idéer och 
erfarenheter från sina resor, satt Szymanowski i sin Kompozytornia och skrev nya verk, 
helt  befriade  från den  tyska  traditionens  barlast. Den  impressionistiska perioden  i 
hans  verksamhet  präglades  av  orientaliskt  inflytande  och  inkluderade  cykler  för 
piano: Masker op. 29 och Metoper op. 34, sånger, samt kompositioner  för violin och 
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piano, bl.a. Myter op. 30. Rik och utsökt harmoni  samt  subtila klangfärger var det 
viktigaste  i Szymanowskis nya tonspråk. Klangen som sådan och dess förändringar 
hade  en  stor  betydelse  för  hans  nya  verk. Musikaliska  helheter  konstruerades  av 
kortare  fragment  där  huvudprincipen  var  samspelet  mellan  upprepningar, 
variationer och återkomsten av olika motiv. Varje fragment konstruerades av en egen 
exotisk  ʺmini‐skalaʺ  (Zieliński, s.81) och egna harmonier. Fakturen karakteriserades 
av lätta rörliga figurationer, ornamentering och användandet av instrumentens hela 
register. Musikens  karaktär  kunde  variera  från  en  djup  ironi  och  det  groteska  till 
mycket personliga expressiva känslor.  
 
I  oktober  1917  flyttade  Szymanowskis  till  sitt  hus  i  Elizavetgrad.  När  Lenins 
kommunistiska parti började regera, blev godset  i Tymoszówka plundrat och huset 
förstördes. Karols flygel hamnade i en sjö i byn. Han förlorade sitt barndomshem.  
 
1918 började Szymanowski skriva en stor roman, Efebos. Det enda som överlevde det 
andra  världskriget  var  en  sammanfattning  som  berättar  mycket  om  tonsättarens 
känsloliv, hans  förkärlek  för medelhavskulturen  samt de moraliska dilemman  som 
sysselsatte  honom. Det  året men  även  nästa  komponerade  Szymanowski  inte  alls. 
Under  tiden  stärktes  dock  vänskapsbanden mellan  honom  och  hans  kusin,  polsk 
författare,  Jarosław  Iwaszkiewicz.  Efter  flera  gemensamma  samtalskvällar  med 
utbyte  av  idéer  började  librettot  till  Kung  Roger,  en  opera  vars  händelseförlopp 
placerades i 1100‐talets Sicilien, ta form. Verket skrevs 1920‐24 och kom att bli känt i 
hela världen.  
 
Mot slutet av 1918 återfick Polen sin självständighet efter 123 års totalt beroende av 
annekteringsmakter. Detta  innebar  en  återfådd  frihet  för  all  nationell  verksamhet, 
vilket  även  gällde  musik.  Szymanowski  befann  sig  dock  i  Ukraina,  som  då  var 
centrum för revolter och ryssukrainska strider, och hade  ingen möjlighet att åka till 
Polen. Först på julafton 1919 kunde han, via Rumänien, ta sig till Warszawa.  
 
I mars  1920  ägde  ett möte  rum  som  skulle  betyda mycket  för  Szymanowski. Han 
träffade Adolf Chybiński, professor  i musikvetenskap. Chybiński,  som då  samlade 
och undersökte  folklore  i den polska bergsregionen Podhale, gjorde  Szymanowski 
bekant med sin samling. Kompositören blev fascinerad:  i de råa, vitala fragment av 
folkmusik fann han en alldeles ny inspiration för sin verksamhet. Musiken var enkel, 
modal,  eftertrycklig  och  vital.  Förutom  en  lite  exotisk  karaktär,  som  lockade 
Szymanowski,  hade  folkmusiken  ytterligare  ett  par  betydande  drag:  den  var 
autentisk och den var polsk. Kompositören  fann ett sätt att  förse sin musik med en 
ny  kraft  som  skulle  ge  den  polska  musiken  en  möjlighet  att  hävda  sig  mot 
främmande inflytande.   
 
1921  bosatte  sig  Szymanowski  i  Bydgoszcz,  där  han  skrev  sin  första 
folkmusikinspirerade komposition, en sångcykel, Słopiewnie.  
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På  sommaren 1922  reste Szymanowski  till Zakopane, Polens ”vinterhuvudort” och 
dåtida  intellektuella centrum, och bosatte sig  i villa Limba med syfte att  lära känna 
regionens  folkmusik  i  dess  riktiga  miljö.  Härefter  skulle  han  återkomma  till 
Zakopane varje år och stanna i flera månader.  
 
Efter  att under  sju  år  inte  ha  skrivit  något  för piano,  komponerade  Szymanowski 
1924‐25 Mazurkor op. 50. Det var de första styckena i vilka mazurek‐formen, element 
från polska nationella folkdanser samt musiken från Podhale förenades. Det var även 
ett  av de viktigaste opus  som  skapades under den  sista perioden  i Szymanowskis 
verksamhet som kan benämnas den folkmusikinspirerade perioden. 
 
År  1927  accepterade  Szymanowski  posten  som  Konservatoriets  chef  i Warszawa. 
Detta innebar att han återigen kom in i en period då komponerandet var så gott som 
omöjligt på grund av arbetsbördan. Dessutom  försämrades hans hälsa plötsligt och 
under de kommande två åren skulle han vistas på sanatorium i Schweiz. 
 
Till  Polen  kunde  Szymanowski  återkomma  först  i maj  1930. Äntligen  kunde  han 
avsluta sin balett Harnasie som han började skriva 1923. Harnasie, op. 55, baseras på 
en historia förankrad i Podhalekulturen och utnyttjar regionens autentiska folkmusik. 
Denna balett är Szymanowskis största verk från den nationella perioden.  
 
Szymanowski  bosatte  sig  permanent  i  villa  Atma  i  Zakopane  i  oktober  1930  och 
besökte Konservatoriet endast vid behov. 1932 sa han upp sig från posten där.   
 
1932  och  1933  kan  kallas  för  ”den  IV Symfonins  år”. Verket  komponerades mellan 
mars och  juni 1932. Det första framförandet ägde rum i Poznan den 9 oktober 1932. 
Szymanowski spelade piano, orkestern  leddes av Grzegorz Fitelberg. Direkt efteråt 
framfördes symfonin under en konsertserie i Lvov, Warszawa, Köpenhamn, Bologna, 
Zagreb, Belgrad, Moskva och Bukarest. Framförandet  i Köpenhamn  förevigades på 
ett band  som  i våra dagar  är  ett historiskt dokument  och  en  av  få möjligheter  att 
lyssna på Szymanowski som pianist.  
 
1934 kom nya turnéer med IV Symfoni med konserter i Paris, Amsterdam, Haag, Sofia, 
London  och  Lyon,  och  1935  ytterligare  turnéer med  konserter  i  Stockholm, Oslo, 
Bergen, Berlin, Rom, Liège och Maastricht. Det otroligt krävande levnadssättet under 
dessa år hade en dålig  inverkan på Szymanowskis hälsa. 1933‐1934  skrev han  sina 
sista kompositioner: 2 Mazurkor op. 62. Efter detta skapades bara skisser till nya verk, 
bland  annat  till  en  concertino  för  piano  och  orkester.  Concertinons  manuskript 
förstördes under andra världskriget.  
 
På sommaren 1935 återkom Szymanowski till Zakopane. Efter så många konsertresor 
som knappast  innebar en  inkomst för honom, och på grund av att han sedan  länge 
regelbundet  skickade  pengar  till  sin mor  och  syster Anna,  levde  han  nu  extremt 
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fattigt. Han var dessutom sjuk i tuberkulos. I november 1935 lämnade han Atma och 
åkte  till Paris  eftersom  regeringen gav honom  ett bidrag  för behandling. Han blev 
skickad till Grasse, i södra Frankrike.  
 
I  början  av  1937  åkte  Szymanowski  återigen  till  ett  sanatorium  i  Schweiz.  Hans 
hälsotillstånd var  redan då mycket allvarligt. Han dog på Påskdagen, den 28 mars 
1937 och begravdes  i Skałka, de berömdas kyrkogård  i Kraków. Hans hjärta skulle 
förvaras  på  den Gamla Kyrkogården  i  Zakopane.  Tyvärr,  i  likhet med  så många 
andra värdefulla föremål, förstördes urnan med hjärtat under andra världskriget. 
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3. Polsk folkmusik. Karakteristik av utvalda områden. 
 
3.1. Polska nationella danser 
 
Som varje kulturfenomen är dans en dynamisk form som lever tack vare den grupp 
som utövar kulturen. Därför är danser  föränderliga, de  influeras av olika  typer av 
musik samt adapteras till den sociala miljöns behov där de integreras i den kulturella 
repertoaren. 
   
De fem polska danser som kallas nationella (krakowiak, kujawiak, mazur, oberek och 
polonez)  lär ha  sitt ursprung  i  regionala  folkdanser. De  former  som praktiserades 
inom bondekulturkretsen kom så småningom till herrgårdar och blev populära bland 
adelsfamiljer. Ännu senare gjorde danserna sitt intåg i den borgerliga kulturen. Den 
kulturella miljöns  förändringar  orsakade  en  evolution  i  deras  form  och  funktion, 
vilket gjorde att mängden av det autentiska materialet  i danserna  reducerades. De 
historiska förutsättningarna för varje dans bestämde den nya formens karakteristiska 
drag, t ex i vilken grad den nationella dansen är trogen sina folkliga prototyper.  
 
Termen  ”nationell  dans”  användes  först  under  1800‐talets  andra  hälft. Det måste 
understrykas  att  begreppet  inte  bara  omfattar  vidareutvecklade  folkdanser  utan 
också samtliga kompositioner som  inspireras av dem och av varandra. Det  innebär 
att de flesta nationella danser som skapades på 1800‐talet saknade en direkt kontakt 
med den ursprungliga folkmusiken. En del av kompositionerna innehöll till och med 
spår  av  utländska  (ej  polska)  danser  och  influerades  av  främmande  kulturella 
faktorer. Detta bidrog  till att dansernas strukturer blev komplexa och deras  former 
utvidgades.  
 
De  polska  nationella  dansernas  utvecklingsprocess  ägde  rum  i  olika  historiska 
perioder. Bland danserna  är polonez  och mazur de  äldsta,  vilket  kan  förklara det 
faktum att  just dessa tenderar att avvika mest från sina folkliga urtyper. Krakowiak 
och kujawiak står närmare de ursprungliga formerna. Oberek, som togs in bland de 
nationella danserna  senast av alla, visar den  största  likheten med  sin ursprungliga 
folkliga form. 
 
Icke‐musikaliska  förutsättningar  bestämde  vilka  danser  som  utnämndes  till 
nationella. Bland dem fanns historiska faktorer, vissa etniska regioners särskilt stora 
betydelse  i  Polen,  samt  vissa  dansers  speciella möjligheter  att  anpassas  till  olika 
sociala gruppers behov och bruk. Utnämnda till nationella blev endast de danser som 
i  en  viss  period  blev  populära  och  anpassade  till  olika  miljöer  i  hela  landet. 
Emellertid skedde anpassningen i så stor omfattning att danserna oftast förlorade sitt 
ursprungliga folkliga sammanhang.  
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De nationella danserna bevarade vissa dominanta karaktärsdrag  från  sina urtyper, 
vilket främst gäller metrik, rytmik, agogik och melodiutformning. Deras namn (med 
undantag för oberek) kommer dock inte från folket utan beskriver enbart den etniska 
tillhörigheten  (t  ex mazur  – Mazowsze,  kujawiak  ‐ Kujawy). Det  innebär  att  varje 
nationell  dans  endast  är  en  regional  typ  i  vilken  kärnan  av  lokala  musikaliska 
egenskaper från en etnisk region bevaras. Varje dans som kallas för nationell är alltså 
en syntes av flera folkdanser.   
 
De  nationella  dansernas  namn  är  alltså  tilldelade  i  efterhand  och  har  en  etnisk 
innebörd.  Till  skillnad  från  dessa,  brukade  folkets  egna  dansnamn  beskriva  en 
särskild  dansrörelse:  chodzony  (gående),  goniony  (rusande);  en  karakteristisk 
dansfigur: zmieniany (med utbyte), obwertany (roterande); en lek som imiterade ett 
djur:  żabka  (groda),  zajączek  (hare),  niedźwiedź  (björn);  eller  ett  yrke:  szewc 
(skomakare), miotlarz (kvastbindare). De äldsta rituella danserna fick namn efter ett 
rituellt föremål eller efter deras roll i ceremonin: taniec panny młodej (brudens dans), 
chmiel (humledans), oczepinowy (då brudens hätta påsättes). 
 
De  flesta  likheter mellan  de  nationella  och  de  ursprungliga  danserna  bevarades  i 
agogiken,  rytmiken  och  metriken.  De  största  skillnaderna  finns  i  utförandet 
(arrangering, koreografi) samt formen, vilket bland annat berodde på musikens olika 
syften.  
 
De  nationella  danserna  var  antingen  komponerade  för  bruksändamål  (musik  att 
dansa  till)  eller  stiliserade,  dvs.  ej  avsedda  för  dans  utan  för  att  lyssnas  till. 
Folkdanserna var däremot alltid avsedda att användas på något sätt och traderades 
muntligt genom generationer. På grund av att de bevarades i minnet, var de ganska 
korta: 8‐16 takter. De brukade ha en enkel eller tvådelad form. En hel del av dem var 
s.k. danssånger dvs. de framfördes i stort sett helt vokalt. Folkliga bruksdanser hade 
en vokal introduktion medan rituella danser som utgjorde bakgrund till ceremonier 
enbart sjöngs. I en danssituation utgjorde den vokala introduktionen en typ av tema 
som  sedan  togs  upp  av  instrumenten.  Den  korta  melodin  bearbetades  genom 
variationer och improvisation.  
 
När  de  ursprungliga  folkdanserna  hittade  in  i  icke  bondemiljöer,  anförtroddes  de 
vokala  melodierna  helt  till  instrument.  Det  förde  med  sig  förändringar  i 
utformningen. Den  levande  folkdansen med  en  improvisatorisk  karaktär  och med 
livsnära  text  blev  en  inspiration  för  professionella  tonsättare.  När  den  fixerades 
skriftligt i en form som passade en speciell miljös konventioner, stelnade formen och 
den musikaliska texturen.     
 
Innan varje nationell dans presenteras, vill jag kort beskriva klassifikationen av dem. 
Fyra av de nationella polska danserna går  i  tredelad  taktart. Endast krakowiak har 
tvådelat  metrum.  Kujawiak,  mazur,  oberek  och  polonez  delas  ytterligare  i  två 
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grupper:  långsamma  danser  med  polonez‐rytmik  (polonez  och  vissa  former  av 
kujawiak) och snabba danser med mazurek‐rytmik (mazur, oberek och vissa former 
av kujawiak). Den första gruppen härstammar från ”gående” folkdanser, medan den 
andra är mer differentierad och har ett tydligare samband med regionala urtyper.   
 
3.1.1. KRAKOWIAK 
 
Krakowiak har  sitt ursprung  i  folkdanser  från Krakows bergsregion  i  södra Polen. 
Taktarten  är  2/4,  tempot  ganska  snabbt  och  karaktären  glad. Krakowiaks  urtyper 
hittas redan i danserna från 1400‐talets första hälft. Polska adeln tog till sig dansen på 
1500‐1600‐talet.  Så  småningom  avtog  dess  popularitet,  till  fördel  för  polonez  och 
mazur. De äldsta manuskripten där krakowiak under namnen goniony eller mieniony 
presenterades  i notskrift kommer  från 1600‐talet. Dansens aktuella namn användes 
först i Kitowicz dagböcker från 1735‐63. Den första krakowiaken kom i tryck 1816.  
 
Koreografiskt  sett består krakowiak  av  två huvuddelar:  8  eller  16  takters  cwał  och  
t  ex  krzesany. Cwał  betyder  ”snabb  galopp”  och  innebär  att  paren  rör  sig  i  sidled 
genom att göra steg med  t ex höger  fot och dra den vänstra  till den högra utan att 
lyfta  fötterna  från golvet. När  fötterna närmas, slår vänster  fot emot den högra och 
underlättar dess vidare  förflyttning. Krzesany är en  figur som  framförs på stället då 
man sätter klackarna  i golvet genom att böja ett ben  i  taget  i knäleden. Dessa delar 
märks mycket tydligt i en krakowiaks musikaliska struktur.  
 
Dansen fick en tydlig patriotisk funktion efter Kościuszkos resning mot Tsarryssland 
1794. Den användes i scenisk musik och dansades ibland med sabel.  
 
Krakowiaks karakteristiska rytm är:   

 
Ex. 1. Krakowiaks rytmer (efter Ostrowska, s. 192). 

med följande avslutning: 

 
Ex. 2. Krakowiaks avslutning (ibid.). 

Synkoper  kan  förekomma  i  både udda  eller  jämna  takter. Melodin  är  symmetrisk 
med två takter långa fraser. En äldre (från 1700‐talet) rytmisk modell ser ut så här: 

 
Ex. 3. Tidiga krakowiaks rytmer (efter Kandulski, s. 35). 

De mest kända exempel av krakowiak inom pianolitteraturen är F. Chopins Rondo à 
la krakowiak op. 14 och J. Paderewskis Krakowiak fantastyczny op.14.                       
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3.1.2. KUJAWIAK 
 
Denna  dans  fick  sitt  namn  efter  den  etniska  regionen  Kujawy.  Dess musikaliska 
prototyper  kommer  från  Łęczyckie  och  Wielkopolska  i  västra  Polen  och  var 
kärleksdanser  som  dansades  i  par. Namnet  kujawiak  förekommer  i  beskrivningar 
sedan år 1827 och den första samlingen med 56 sådana danser gavs ut 1830.  
 
Taktarten är ¾, tempot är  i de flesta fall  långsamt. För det mesta  låter kujawiak  lite 
melankolisk,  vilket  beror  på  att  man  använder  mollskalor  och  modala  skalor. 
Kujawiak  hör  till  danser  av mazurek‐typ  och  karakteriseras  av  följande  rytmiska 
strukturer som är gemensamma även för mazur och oberek:  
 

 
Ex. 4. Mazurek‐rytmer. (Ostrowska, s. 174, s. 189). 
 

Kujawiaks särskilda egenskaper är att melodiken, typisk för de ”gående” danserna, 
gradvis  går upp  och ner,  samt milda  betoningar på  första  och/eller  andra  slaget  i 
takten.   
 
Den  stiliserade  formen  består  av  några  ganska  regelbundna musikaliska perioder, 
där  fraserna  är  fyra  takter  långa  med  snarlik  rytm.  Ibland  har  kujawiak  en 
introduktion som spelas i tonikan eller i dominanten.  

 
Ex. 5. Kujawiaks introduktion.  

Dansens  halvkadenser  brukar  bestå  av  en  halvnot  och  en  fjärdedel,  och  dess 
helkadenser av en fjärdedel följd av en halvnot.  
 
Kujawiak hade i sin ursprungliga folkliga form många fler olika rytmiska formler än 
kujawiak‐baserade konstmusikaliska kompositioner, t ex:  

 
Ex. 6. Kujawiaks rytmer (Ostrowska, s. 190). 
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Dansen brukade spelas med rubato genom fri förflyttning av små notvärden i takten 
men utan pulsförändring. I folkdansen kunde tempot förändras under dansens lopp. 
Traditionellt sett var kujawiak en cykel av  fyra danser varav den första var mycket 
långsam. Därefter ökades  tempot  successivt och  cykeln avslutades med  en mycket 
rörlig  dans  (gående  ‐  sovande  ‐  roterande  ‐  oberek).  Så  småningom  separerades 
delarna från varandra och blev till självständiga danser. 
 
De mest kända exemplen i konstmusiken finns bland Wieniawskis verk samt i vissa 
av Chopins mazurkor och polonezer. 
 
3.1.3. OBEREK 
 
Oberek kommer  förmodligen  från Kujawy. Det är en mycket snabb dans  i metrum 
3/8.  I  folkliga  varianter  brukar  tempot  öka  mot  dansens  slut.  De  rytmiska 
strukturerna liknar mazur och därför klassificeras oberek till danser av mazurek‐typ. 
Skillnader mellan oberek och mazur ligger först och främst i dansens koreografi, men 
även i betoning, melodik och rytmiska formler.  
 
Namnet  oberek  är  beskrivande.  Obertas,  ober,  obertany  är  alla  folknamn  som 
beskriver en dans där huvudfiguren utgörs av rotation av dansparen runt varandra. I 
ena takten dansar mannen runt kvinnan,  i den andra dansar kvinnan runt mannen. 
Det  historiskt  ursprungliga  namnet  för  denna  sorts  danser  är  ”wyrwany”  och 
användes först 1624. En sådan dans finns också i en polsk anonym tabulatur för luta 
från 1600‐talet.  
 
Typiska rytmvarianter är:  

 
Ex. 7. Oberek rytmer (efter Ostrowska, s. 187).  

Rrepresentativa kadenser:  

 
Ex. 8. Oberek kadenser (ibid.). 
 

Det viktigaste  i  en  obereks metrik  är betoningarna. Normalt  accentueras den  sista 
noten  i varje  fras, vilket även görs genom  förlängning av notvärdet.  I de snabbaste 
oberek betonas dock enbart den sista noten  i perioden.  I övrigt markeras alltid det 
tredje, ev. andra slaget i takten. Det kan också förekomma att alla tre slag betonas.   
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Obereks  struktur  baseras  på  att  samma  rytmiska  formel  upprepas.  Formelns 
melodiska motiv  flyttas med hjälp av progressioner och  sekvenser. Dansen har  en 
speciell rytmisk introduktion som spelas i tonikan eller dominanten:  

 
Ex. 9. Oberek introduktion (jfr ex. 5).  

I folkmusiken, där flera oberek ofta spelas i rad efter varandra, är denna introduktion 
en signal att en ny melodi spelas.  
 
Ackompanjemanget består oftast av ackord eller tomma kvinter som spelas på slaget. 
En  bordunklang  som  i  folkmusikkapell  framfördes  av  ett  instrument  kallat  för 
basetla. Melodin  byggs  av  små  intervall.  Jämna  korta notvärden  i  längre  fraser  är 
ganska vanliga. I de fall där det finns flera små notvärden i en takt, cirkulerar de runt 
melodins huvudtoner eller formas efter en treklangs toner.   Oberek brukar sluta på 
dominanten vilket gör det möjligt att börja om ‐ fortsätta ‐ dansen. 
 
I  konstmusiken  finns  ganska  få  exempel  på  oberek,  då  den  krävde  en medveten 
tanke hos tonsättaren  i riktning mot den polska byns musik. De mest kända oberek 
är komponerade av H. Wieniawski, R. Statkowski och G. Bacewicz. Dansens element 
återfinns också i några av Chopins mazurkor.  
 
3.1.4. MAZUR 
 
Namnet kommer från regionen Mazowsze. De tidiga exemplen från 1700‐talet visar 
att mazur var ursprungligen mycket lik oberek. Dansen hade också i folkmun namn 
som påminde om olika former av oberek. Den första nedskrivna mazur är från 1752 
men det finns flera musikexempel från 1600‐talet där dansens element förekommer.  
 
Före tiden kring 1825 noterades dansen i metrum 3/8, senare dominerade metrum ¾ 
vilket underströk att mazur skulle vara  lite  långsammare än oberek. Mazurs tempo 
är ändå ganska snabbt och tempot förblir stabilt under dansens lopp. Karakteristiskt 
fraser som är 2‐ eller 3‐ takter långa med 5‐7 (sällan 8) toner i varje, vilket påminner 
om  vokala element i dansens folkliga form där antal noter i melodin reglerades efter 
antal syllaber i versen. De mest typiska formlerna är:  

 
Ex. 10. Mazur rytmer (efter Ostrowska, s. 181; Bednarzowa, s. 94) 
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Mazur  bör  inte  ha  upptakt  och  antalet  noter  i  en  takt  brukar  inte  överstiga  fyra. 
Rytmen är tätast på det första slaget i takten:  

 
Ex. 11. Metrisk fördelning i mazur. 

Hur mazur accentueras beror på dansens karaktär: betoning på ett och tre är typiskt 
för en rörlig, livlig dans som närmar sig oberek; betoning på andra slaget är typiskt 
för en lugnare variant som liknar kujawiak (eller polonez).  
 
Mazur  är  en  av  de  danserna  som  lätt  togs  upp  av  adeln.  Skillnaden mellan  den 
folkliga och den  förfinade dansen återspeglas  i  rytmiken där  jämna åttondelar och 
lika rytmiska  formler är  typiska  för  folkformen och ädla  formen av mazur brukade 
innehålla rikare rytmiska varianter. Mazurs melodik är orolig och kan innehålla stora 
intervall. Motiven är skarpa, korta och bestämda.  
 
Fram till 1800‐talet hade mazur envrelativt kort (16‐32 takter) tvådelad form där den 
andra  delen  kunde  vara  transponering  av  den  första  till  dominanten.  Senare 
introducerades  en  trio  som  tog plats mellan de  två delarna. Anpassningen  av den 
ursprungliga vokala melodiken till instrument innebar ornamentering, infogande av 
noter som fyllde avståndet mellan toner osv. Det vanligaste ackompanjemanget var 
jämnt på alla tre slagen i takten. 
 
Mazur blev oerhört populär hos den polska adeln. Därifrån, under Napoleons fälttåg, 
spred den sig till den militära miljön. Det finns många patriotiska sånger som baseras 
på mazur, en av de viktigaste är Polens nationalsång. Under 1800‐talet skrev nästan 
alla polska tonsättare mazurer, eftersom dansen ansågs vara en nationell symbol. Att 
dansa, lyssna eller skriva mazurer var lika med att manifestera sin patriotism.  
 
3.1.5. POLONEZ 
 
Polonez  eller  ”taniec  polski”  betyder  polsk  dans. Dansen  är mycket  gammal,  det 
första  omnämnandet  av den  hittas  i  en  tysk  beskrivning  av Polnischer Tanz,  från 
1406. Polonez var känd  i alla sociala miljöer  i Polen,  från kungens hov  till bondens 
stuga. Andra polska namn  för den  är:  chodzony  (gående), pieszy  (till  fots), wielki 
(stor,  i  motsatsen  till  krakowiak  som  kallades  för  liten),  wolny  (långsam).  I 
folktraditionen  dansades  polonez  enbart  på  bröllop.  De  högre  klasserna  brukade 
alltid öppna baler och börja stora festligheter med polonez. 
 
Polonez har metrum ¾ med ett jämnt, ganska långsamt tempo. Dansens karaktär är 
allvarlig och värdig. Polonez börjar alltid på en stark taktdel, man betonar ettan och 
tvåan  i  takten  och  förlänger  även  notvärden  på  dessa  taktdelar.  De  mest 
karakteristiska rytmiska schemata och dess varianter presenteras nedan:  
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Ex. 12. Polonez rytmer (efter Ostrowska, s. 176‐179; Bednarzowa, s. 49). 

Mer sällsynta är följande rytmer: 

 
Ex. 13.  Sällsynta polonez rytmer (efter Kandulski, s. 32). 

Ett viktigt element i polonez är kadenser som sammanfaller med bugning (reverens) 
i dansen. De mest typiska rytmiska formlerna ser ut så här: 

 
Ex. 14. Kadenser i polonez (efter Ostrowska, s. 176‐179). 

 
Ackompanjemanget  har  en  tydlig  åttondelspuls. Melodilinjen  formar  stora  bågar 
med kulmen på de högsta punkterna. Fraserna är 2‐3 takter långa och ej så rytmiskt 
tydliga   som  i mazur. Ursprungligen bestod polonez av  två perioder med åtta, sex 
eller tio takter. Senare infogades en tvådelad trio mellan perioderna, ibland även två 
trior med coda.  
      
Folklig polonez var en långsam, tredelad dans som började på stark taktdel och hade 
ett rytmiskt schema som var detsamma i hela dansen. Den typen av polonez hade en 
regelbunden periodstruktur med 4 + 4 takter. Karaktär och melodik präglades dock 
av lokala traditioner och olika regionala musikaliska egenskaper.  
 
I  jämförelse med mazur var polonez en  tydlig manifestation av polskhet. De äldsta 
melodierna bevarades  i många polska  julvisor.  I konstmusiken  är det utan  tvekan 
Chopins kompositioner som är de mest kända. Ett tecken på att polonez fortfarande 
lever  i  Polen  och  att  dansen  bibehållit  sin  festliga  karaktär  är  det  faktum  att  alla 
gymnasieelever  lär  sig  den  i  skolan.  Det  är  nämligen  en  tradition  att  öppna 
studniówka‐balen  (en bal som går av stapeln etthundra dagar  innan den nationella 
studentexamen) med en stor polonez, ofta med flera hundra par.   
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3.2. Musik från Podhale 
 
Podhale är en region i Tatrabergen i södra Polen, bebodd av górale, en etnisk grupp 
som sedan gammalt ägnar sig åt fåruppfödning. Górale skapade en helt unik kultur 
som alltsedan 1800‐talet har varit ett intressant forskningsområde för bl.a. etnografer 
och konstnärer. Etnograferna undersökte górales klädsel, arkitektur, språk  (dialekt, 
sagor,  berättelser,  sånger)  samt  musik,  medan  konstnärerna  kom  till  Podhales 
huvudort,  Zakopane,  för  att  hämta  inspiration.  Vid  sekelskiftet  1800/1900  ansågs 
regionens  folklore vara autentisk och var därför  en viktig källa när man  i konsten 
skapade den nationella stilen.  
 
Tidigare  tänkte man  att  denna  äkthet  var  en  konsekvens  av  regionens  isolering. 
Senare ansåg man att det i góralekulturen fanns likheter med övriga polska regioners 
folklore. Troligen är båda åsikterna rätta. Den första därför att innan 1800‐talet hade 
regionen  ganska  begränsade  kontakter  med  resten  av  Polen,  vilket  gjorde  att 
folkkonsten kunde utvecklas utan att utsättas för något främmande  inflytande. Den 
andra åsikten kommer från den tiden då många forskare och konstnärer som besökte 
Podhale lämnade spår av sina regionala kulturer där, inklusive den musikaliska. 
 
På 1920‐talet enades man om en någorlunda begriplig definition av vad góralemusik 
är för någonting. ”Polish etnographers and music scholars, together with the locally 
prominent Górale musicians  they worked with,  collectively  canonized  a  bounded 
repertoire and style that is today immediately distinguishable aurally as of Podhale.” 
(Trochimczyk, s. 245) 
 
Górales musik är anonym och skapas spontant. Den är ett element i en folktradition 
och  som  sådan  förmedlas  den  på  gehör,  vilket  gör  att  flera  varianter  av  samma 
melodi  kan  existera  samtidigt. Kontraster  i  górales  levnadsstil  återspeglas  i  deras 
konst.  Å  ena  sidan  karakteriseras  górales  liv  av  ett  tungt,  krävande  arbete  på 
svårodlad mark och ej sällan  fattigdom, å andra sidan var beundran och kärlek  till 
naturen,  bergen,  friheten  ett  oskiljaktigt  drag  i  detta  liv. Musiken  var  ett mycket 
viktigt  element  i  góralekulturen. Den  fanns med  i  ceremonier, på  krogar, hemma, 
högt  uppe  på  bergsängar  och  under  rövarstråterna. Den  utvecklades  utan  hinder: 
bondekulturen i Podhale hade nämligen ingen konkurrens, varken från de borgerliga 
eller adeln.    
 
Góralemelodier kallas för nuty (sing. nota; eg. ton, not). Oftast bygger de på en lydisk 
skala med en liten septim:  

 
Ex. 15. Lydisk skala med en liten septim.  
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Góralekalan heter podhalańska (av Podhale) och noteras uppifrån neråt. En liten andel 
av  nuty  använder  material  från  andra  skalor  såsom  pentatonik  med  eller  utan 
halvtoner,  samt  durskalor.  Górale  använder  inte  mollskalor.  Förekomsten  av  en 
sådan  skala  i  nuty  är  ett  tydligt  tecken  på  att melodierna  är  lånade  från  andra 
regioner.  
 
Typiska melodier konstrueras av 5‐7 toner, dvs. melodins omfång överstiger ej kvint‐
septima, med undantag av mycket sällsynta fall där man finner en nona. Melodiska 
motiv är oftast korta och  fallande. Den karakteristiska  rytmen bygger på  synkoper 
med kraftiga betoningar på de korta noterna: 

 
Ex. 16. Podhale typiska rytmer (Długołęcka, s. 24). 

Góralemusiken  framförs  i ett snabbt  tempo,  ibland rubaterat. Så gott som alla nuty 
har  tvådelad  taktart.  I några  fall  (ozwodna, wierchowa: se nedan) måste man dock 
avstå från att ange metrum på grund av att framförandesättet är fritt och ej metriskt. 
Musiken är polyfon och börjas alltid av en person, varefter de andra tillkommer. 2‐ 
och 3‐stämmighet är oftast  förekommande, men det  finns nuty med ett större antal 
stämmor.  Stämkorsningar  förekommer  ofta.  Flerstämmigheten  uppkommer  då  en 
övre  och/eller  nedre  ters  läggs  till  huvudmelodin  (ibland  kvint  eller  kvart),  så  att 
ackordparalleller uppstår. Varje nuta slutar unisont.  
 
Nutas huvudmelodi betraktas  som  en  sorts  tema  (som motsvarar  en vers  i  texten) 
och  som  bearbetas  i  följande  verser.  Variationsteknik  och melodiutsmyckning  är 
därför  de  viktigaste  redskapen  för  en  góralemusiker.  Ju  äldre  noty  desto  fler 
varianter har de och desto mer heterogena är dessa varianter.  
 
En polsk  forskare  som  specialiserat  sig på Podhalemusiken, Aleksandra Szurmiak‐
Bogucka, klassificerar nuty  i sju grupper: Sabałowe  (jaktvisor eller nuty om Sabała), 
marscher  (ofta  av  främmande  ursprung),  wierchowe  (ej  metriska,  långsamma  och 
utsmyckade  vokala melodier  som  sjöngs  uppe  bland  bergen med  hjälp  av  eko), 
ozwodne  (långsamma  sjungna  introduktioner  till danser),  krzesane  och  zielone  (båda 
förekommer under dansen), samt weselne (bröllopsmusik).   
(Długołęcka, Pinkwart, s. 25).   
 
En annan klassifikation kommer från den polske tonsättaren, Włodzimierz Kotoński. 
Han  intresserar  sig  mest  för  musikens  struktur  och  därför  delar  han  nuty  efter 
fraslängd. Den mest typiska längden är fem takter, varav de två första takterna kan 
upprepas och förlänga frasen till sju takter. Dessa finns i Sabałowe, ozwodne samt en 
del av zielone och weselne. Till den andra gruppen hör nuty i vilka fraserna är fem, 
sex, sju  takter  långa och oregelbundna. Dessa kan  framföras vokalt  i ett modererat 
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tempo. Den sista gruppen representeras av krzesane och marscher, där  fraslängden 
är fyra takter.  
 
Górale  grupperar  sin musik  efter  användningsområde.  Enligt  denna  klassifikation 
förekommer rituella nuty, rövarmarscher, ballader som sjungs av låga kvinnoröster, 
dansmusik,  introduktioner  till  danser  och  nuty  sjungna  av  höga  röster.  Det  bör 
förklaras  här  att  den  vokala  góralemusiken  framförs  av männens  höga  och  ljusa, 
nästan skrikande röster, och kvinnornas låga och mörka. Resultatet är att alla sjunger 
i  en  och  samma  oktav.  Detta  har  betydelse  för  klangfärgen  och  påverkar  också 
dynamikens omfång  i hela regionens musik;  från mezzoforte  till  fortissimo. Så gott 
som ingen góralemusik framförs i pianonyans. 
 
Det ursprungliga góralekapellet bestod av dudy  (säckpipor) och  fujarka  (herdeflöjt). 
På 1800‐talet omfattade det två violiner (s.k. ”prym” och ”sekund”) och en bas, eller en 
violin, en säckpipa och en bas. På 1900‐talet använde man tre violiner (prym och två 
sekunder) samt en bas.  Ibland spelade violinisten på złóbcoki (eller gęśle) vilket var en 
folklig prototyp av violin, som gjordes av en  träbit och oftast hade  tre strängar. Då 
det  var  ett  ganska  smalt  instrument,  kunde  det  tas  med  till  bergsängar  i 
góraleklädselns  ärm. Nackdelen med  złóbcoki  var  förstås  en  svag  och  ojämn  ton. 
Violin lämpade sig mycket bättre där man behövde en stark melodiledning i kapellet.  
 
Góralemusikerna håller violinen mot  axeln  eller mot bröstkorgen. Den  som  spelar 
prym är alltid en mycket respekterad folkmusiker som svarar för melodin, dess rika 
utsmyckningar  och  snabba  figurationer.  Han  är  också  en  utmärkt  improvisatör. 
Sekund  spelar  vanligtvis  tvåstämmigt  och  bidrar  till  en  rikare  harmoni  som  fyller 
avståndet mellan prym och bas. Sekunden kan följa en åttondelspuls med betoning på 
den andra och den sista åttondelen  i  takten. Basisten använder olika melorytmiska 
formler med betoning på slaget. Dessa upprepas, men kan också varieras beroende 
på musikerns  fantasi och kunskaper. Basen bärs alltid på en rem över axeln  för att 
möjliggöra spel även när instrumentalisten vandrar.       
 
De mest kända Podhalemusikerna är utan tvekan Jan Krzeptowski Sabała (1809‐1894) 
och Bartłomiej Obrochta (1850‐1926), den siste var Karol Szymanowskis vän.  
 
Góralemusiken är ej  särskilt  lämplig  för  stilisering och  förenkling, men den är  inte 
heller en stelnad form av Podhalekulturen. ”/…/ folk music traditions /…/ are human 
constructions” skriver Timothy Cooley och fortsätter: ”If this view of music is correct, 
it  is  to  be  expected  that  these  symbolic  systems  will  change  in  meaning  /.../  as 
individual  people  make  music,  consume  music,  write  about  music,  think  about 
music, etc.” (Trochimczyk, s. 260).  
 
Med denna  tanke avslutar  jag karakteristiken av Podhalemusiken samt kapitlet om 
polsk  folkmusik. Ämnet  är mycket brett  och kan  analyseras  från  olika perspektiv. 
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Här ville  jag presentera den polska folkmusiken för  läsaren, först och främst  i syfte 
att kunna hänvisa till den i nästa kapitel där jag kommer att analysera Szymanowskis 
kompositioner.  
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4. Stilisering i utvalda kompositioner av Karol Szymanowski 
 
4.1. Val av kompositioner 
 
I  det  här  kapitlet  kommer  jag  att  analysera  utvalda  pianokompositioner  av Karol 
Szymanowski.   Analysen  syftar  till  att  identifiera vilka  element  av de danser  som 
kodifierades  under  ett  gemensamt  namn  som  nationella,  som  användes  av 
tonsättaren och  fann  sin plats  i det professionella  skapandet.  Jag kommer även att 
redogöra för Szymanowskis användande av Podhalemusiken i dessa kompositioner. 
Min  interpretation  av  kompositionerna  finns  på  den  till  uppsatsen  bifogade  CD‐
skivan.  
 
Analysen baseras på följande verk:  

1. Fyra  polska  danser,  som  skrevs  1926  för  Oxford  University  Press: Mazurek, 
Krakowiak, Oberek och Polonez. Dessa skulle ingå i en stor cykel av danser från 
olika  länder  (Folk  Dances  of  the World),  under  nummer  4‐7.  Krakowiak  och 
Polonez från Fyra polska danser är de enda exemplen på de här danserna i hela 
Szymanowskis verksamhet.   

2. Mazurkor ur op. 50  (nr 1, 3, 4, 11) samt ur op. 62  (nr 2). Op. 50 består av 20 
mazurkor som skrevs 1924‐25 och gavs ut av Universal Edition i Wien under 
åren  1926‐31. Dessa  kompositioner  har  en  central  position  i  Szymanowskis 
skapande  under  den  nationella  perioden,  och  har  ett  tydligt  samband med 
góralemusik. De komponerades efter en 7 år lång period då Szymanowski inte 
skrev  för  piano.  Två  Mazurkor  op.  62  från  1933‐34  är  de  sista  styckena 
Szymanowski  komponerade.  Jag  valde  en  av  dem  som  ett  exempel  på 
stilförändringen som denna lilla form genomgick i Szymanowskis tonspråk.  

3. Andantino quasi tempo di mazurka är variation nr 3 ur Variationer i b‐moll op. 3. 
Variationerna  komponerades  1903  och  hör  till  de  allra  tidigaste  verken  av 
Szymanowski.  Trots  att  tonsättaren  inte  verkade  särskilt  intresserad  av 
folkmusiken  just då, använde han  stilisering  som  en variationsteknik, vilket 
gör den tredje variationen intressant för detta arbete. 

4. Tredje  stasen  ur  Symphonie  Concertante  op.  60.  Symfonin  skrevs  1932. 
Tonsättarens  idé  var  att  komponera  en  typ  av  pianokonsert  där  han  själv 
skulle spela solo. Titeln pekar på verkets symfoniska karaktär  och dess dolda 
konsertfunktion. Den tredje satsen är en stilisering av oberek, vilket är mycket 
sällsynt  i symfonisk musik och samtidigt nästan  förpliktar mig att  inkludera 
satsen i analysen.  
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4.2. Fyra polska danser 
 
Den första dansen i Fyra polska danser är Mazurek. Det är en vacker miniatyr som i den 
engelska utgåvan hade en undertitel ”Children’s Piece” (Zieliński, s. 253; Wightman 
s. 305) vilket syftade på styckets svårighetsgrad. Kompositionen är huvudsakligen en 
stiliserad mazur. På detta  tyder mazurrytmiken  ‐  först och  främst punkteringar  ‐  i 
samband med tempobeteckningen animato. Därtill också betoningar på främst första 
och tredje slaget och en glad och munter karaktär.  
 
Den dominerande tonarten är D, undantaget ett parti i mitten av stycket. Inom denna 
tonalitet ses dock en del kromatiska ändringar, till exempel överstigande kvarter och 
små septimer. Genom dessa alterationer får Mazurek, överraskande nog, en utpräglad 
Podhalekaraktär. Tänkvärt är då att mazur, dvs. den dans som stiliseras här, är en 
dans  från  Mazowsze,  låglandet  som  ligger  flera  mil  ifrån  Podhaleregionen.  Att 
använda  element av góralemusik  i mazurek var  typiskt  för Szymanowski. Det var 
hans  sätt att uppliva den  lilla  formen utan att beröva den det nationella uttrycket, 
men genom att ändra och berika det. 
 
Mazurek  börjar  alltså  med  två  skalor  konstruerade  från  tonen  d:  lydisk  och 
podhalańska. Redan i den första frasen hittas bägges alla toner: d, e, fiss, g/giss, a, h, c. 

 
Ex. 17. K. Szymanowski, Mazurek, t. 1‐5.  

Det finns även en liten sext i tredje takten, b, som just i den här kontexten ingår i ett 
molltetrakord:  a,  b,  c,  d,  och  är  en  avvikelse  i  riktning mot  den  naturliga  d‐moll 
skalan. Ackompanjemanget i denna fras består av rena kvinter som bidrar till att den 
stilistiskt korrekta betoningen  i  takten  (på ett och  tre) bevaras. Avslutande motiv  i 
lägre  stämmor  avgör  frasens  ej modulerande  karaktär.  Frasen  är  fem  takter  lång, 
vilket är ett specifikt drag i Podhalemusiken.  
 
Den andra  frasen är också  fem  takter  lång. Samma  typ av ackompanjemang bildar 
bakgrund  till en melodisk variant av den  första  frasen. Den här gången modulerar 
den till E och cirkulerar sedan mellan en mixolydisk skala (e, fiss, giss, a, h, ciss, d) 
och en durharmonisk  (e,  fiss, giss, a, h, c, diss). Ett kort mellanspel  föregår ett åtta 
takters animando.  
 
Animandot  består  av  fyra  regelbundna  korta  fraser,  där  föränderlig  dynamik  och 
artikulation  fungerar som omväxling. En  lite skämtsam melodi konstrueras av små 
intervaller. Tack vare en rytm där jämna åttondelar utgör majoriteten, samt på grund 
av  ett  snabbare  tempo påminner denna  korta del  om  oberek. Delens  huvudmotiv 
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kommer från takt nio i det första fragmentet, och får ett märkbart svar i takt 20 där 
alla intervall behåller sin riktning men ändrar storlek från små till stora: 

 
Ex. 18. K. Szymanowski, Mazurek, t. 9 och 20.  

Att ändra  tersens  storlek är en  typisk egenhet  i musiken  från Kurpie, ett  landskap 
strax norr om Mazowsze. Ur en teoretisk synpunkt kan det leda till modusförändring 
från dur till moll eller tvärtom.  
 
Animandot övergår i meno mosso som börjar i en sorts a‐moll för att efteråt genomgå 
en  rad  kromatiska  förändringar. Med  hjälp  av  ett  gradvis  förkortat  och  upprepat 
motiv  där  harmonin  spelar  en  väsentlig  roll  (som  så  småningom  leder  till  A7), 
återkommer kompositionens första period i D. Denna gång modulerar den inte utan 
övergår  i  en  liten  coda  byggd  enligt  schemat  S‐D‐T,  som  dock  innehåller  nya 
harmoniska  idéer. Subdominantens motiv upprepas  två gånger, den  första  i h‐moll 
och  den  andra  gången  i  B‐dur  på  ett  motsvarande  ställe.  Dominanten  kommer 
samtidigt  som  subito  più mosso,  vilket  förstärker  dess  harmoniska  funktion.  Ett 
kraftigt betonat ackord i D‐dur avslutar stycket.  
 
Krakowiak är den andra kompositionen som ingår i Fyra polska danser. Även här fallet 
använde Oxford University Press undertiteln ”Children’s Piece”. Krakowiak har den 
klaraste strukturen bland de  fyra danserna. Åtta  takter  långa regelbundna perioder 
väcker en känsla av ordning och symmetri. Dessa är sammansatta  i  rondoliknande 
form:  ABACBA+coda.  Styckets  huvudtonart  är  F‐dur,  men  en  del  kromatiska 
alterationer förekommer.  
 
Del A  är  ett  typiskt  exempel på krakowiak  som dans med  synkoper,  staccato  och 
betoningar, motiv som konstrueras på septimackord och punkteringar. Tonerna som 
altereras  är  b  (ibland  ett  återställt  h  som  ger  en  överstigande  kvart,  men  sänks 
omedelbart till b igen), e (sänkt till ess, dvs. en liten septima i de fall där det förklaras 
genom användning i F7 eller B‐dur), c (blir till ciss i ett mediantackord A‐dur). Delen 
slutar i F‐dur.  
 

 
Ex. 19. K. Szymanowski, Krakowiak, t. 1‐8.  

 
Det finns vissa likheter mellan Szymanowskis komposition och en krakowiaks tema, 
antecknat 1829 av Gorączkiewicz, som idag är början på en känd visa:  
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Ex. 20. Krakowiaks från 1829 tema (Ostrowska, s. 193).  

 
Del  B,  più mosso,  är  ett  tydligt  exempel på musik  till  ”przytup”,  stamp, dvs.  den 
delen  i  en  krakowiak  då  man  stampade  på  stället.  Den  präglas  av  ett  tydligt 
góraleinflytande.  Kvinter  c‐g  upprepas  i  basen  och  imiterar  basy  (instrument)  i 
Podhalekapell.  Istället  för  en  monoton  åttondelsföljd  använde  Szymanowski 
åttondelspauser placerade på olika platser  i  takten. Detta gör  att przytup blir mer 
intressant, och bidrar till att del B utgörs av två tydliga symmetriska fraser. Melodin 
är återigen en korsning av skalor med C podhalańska (fiss, b) och durharmonisk eller 
zigensk som båda innehåller en överstigande sekund mellan 6:e och 7:e steget, vilket 
gehörsmässigt motsvarar Szymanowskis lilla ters giss‐h. 

 
Ex. 21. K. Szymanowski, Krakowiak, t. 9‐16. 

 
Del C är kontrasterande, med ett  sänkt  tempo  (meno mosso), ändring av modus  till  
f‐moll  och  annorlunda  rytmiska  formler  utan  synkoper  och  kraftiga  accenter.  En 
modal  karaktär  kan  skönjas  genom  användandet  av  den  eoliska  varianten  av 
mollskalan. Detta påminner om kujawiak, som brukar vara lugn och melankolisk.  
 
Codan, subito più mosso, är fyra takter  lång. Melodiskt sett är den en upprepning av 
de  fyra  sista  takterna  från A‐delen,  fast vissa  toner uteblir. Harmoniskt  sett är det 
följande kadens: S D (SP D7) D7 T. Fortenyans, agogik samt en skarp artikulation med 
betoningar, hjälper till att avsluta dansen glatt men bestämt.  
 
Oberek är den mest omfångsrika kompositionen bland Fyra polska danser. Den har en 
tydlig ABA form. Tonarten i A‐delarna är (trots stora avvikelser) A‐dur. B‐delen har 
enbart tillfälliga förtecken och dess olika fraser är skrivna i Giss‐/Ass‐dur samt f‐moll, 
ass‐moll och fiss‐moll.  
 
Dansens  glada  och  eldiga  karaktär  är  redan  från  början  tydligt  indikerad  genom 
beteckningarna vivace, agitato, martellato, marcato och forte. Fraserna har ett  jämnt 
antal  takter,  för  det  mesta  fyra.  Melodin  innehåller  en  mängd  betoningar  och 
kraftigare  accenter  på  tredje  slaget  i  takten.  I  några  begynnelsefraser  cirkulerar 
melodin runt en ton, här fiss, vilket är typiskt för en oberekmelodi. Redan från början 
märks överstigande kvarter. Ackompanjemanget i jämna fjärdedelar markerar ett och 
tre i takten, rena kvinter ger en folklig känsla åt dansen. Var och en av de två första 
fraserna  avslutas  med  ”przytup”  (stamp)  med  alla  tre  slag  kraftigt  markerade.  I 
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dansen  skulle  detta  illustreras  som  stampningar,  t  ex  i  samband med  ändring  av 
riktning efter några takters snurrande.  

 
Ex. 22. K. Szymanowski, Oberek, t. 1‐4.  

Den andra perioden kommer med ett helt nytt, fallande (typiskt för Podhale) motiv 
som Szymanowski gör varierar. Bågarna väcker tanke om en metrumändring till 2/4. 
Detta blir dock aldrig av. Kontrasten i betoningar mellan den faktiska taktarten och 
takternas innehåll förstärker bara obereks fart. Det musikaliska materialet är baserat 
på en lydisk E‐skala.  
 
I nästa period bearbetas en stigande‐fallande fras med kulminationer och accenter på 
de  högsta  tonerna.  Szymanowski  använder  sig  av  multipla  melodiska  linjer: 
parallella terser (typiska för górale), sedan även fyllda kvinter och oktaver. En tätare 
faktur där omfånget ökar är i stiliseringen lika med att flera instrument tillkommer i 
kapellet.  Resultatet  är  förstås  att  dynamiken  ökar,  och  detta  är markerat  i Oberek 
genom  fortissimo. Samtidigt  exponeras kromatiska  följder av  små  sekunder, vilket 
anknyter till folkmusiken där halvtonsföljder är vanliga.  
 
Efter  en  stor  kulmination  sänks  tempot  ‐  poco  sostenuto  ‐  och  dynamiken  till 
mezzopiano. Ett mellanspel på  fyra  takter är en  lek med en  fras som  förkortas och 
upprepas en oktav lägre. Dissonerande och liggande kvinter (e‐h och giss‐diss) utgör 
bakgrund för melodin.  
 
Avsnittet markerar med a tempo börjar med rytmiskt jämna kvinter, c‐g, i basen som 
sätter fart på dansen igen. Melodins tonart är dock ingalunda C utan E podhalańska 
(e,  fiss,  giss,  aiss,  h,  ciss,  d).  Denna  sorts  bitonalitet  förekommer  ofta  hos 
Szymanowski  och  den  illustrerar  en  rå,  sträv  karaktär  av  góralemusik.  Obereks 
svängande melodi avbryts då och då av en genomträngande drill  i mellanregistret 
och av  takter med  stampmotivet,  stamptakter. Förflyttningen av melodin  en oktav 
upp  och  ett  samtidigt  crescendo  till  forte, påminner  om  en  ledande  violinstämma 
som i folkmusiken hördes mer ju högre registret var. 

 
Ex. 23. K. Szymanowski, Oberek, t. 29‐34.  

 
Mot  slutet  av  detta  avsnitt  fragmenteras  motivet  och  fler  stamptakter  avbryter 
melodin.  Slutligen  leder  en  takt med  en  pentatonisk  karaktär  (melodin  består  av 
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tonerna g, a, ciss, e, fiss) till tonaliteten A, med a‐e kvinter i basen. Melodin reduceras, 
detsamma gäller dynamiken och omfånget. Motiven blir återigen fragmentariska. A‐
delen slutar piano pianissimo med pulserande fjärdedelar i basen.  
 
Styckets mellersta del ‐ poco sostenuto ‐ introducerar en helt annan karaktär. Melodin 
blir mjukare  och  fraserna  längre. De kraftiga  accenterna  försvinner. Delen börjar  i 
Giss‐dur  vilket  klargörs  genom  att  hela  skalan  presenteras  
i ackompanjemangsstämman.  
 
Melodins taktlånga bågar ackompanjeras av fallande kvarter (ciss, giss) eller stigande 
kvinter  (fiss, ciss) på slag  två och  tre  i  takten. Efter ett ritenuto blir  fraserna  längre. 
Ackompanjemanget, förutom de upprepade kvarter eller kvinter, består av liggande 
långa  noter  (se  exemplet  nedan). Melodin  blir  allt  viktigare, med  enbart  en mjuk 
betoning på första slaget i takten. Det här är kujawiak. 

 
Ex. 24. K. Szymanowski, Oberek, t. 93‐96.  

 
Melodin  från  den  förra  frasen  ändras  enharmoniskt  till  Ass‐dur,  men  samtidigt 
flyttas ackompanjemanget till C‐dur. Bitonaliteten med stor ters fanns redan tidigare 
i A‐delen. Efter  fyra  takter  i Ass/C, kommer sju stycken  tvåtaktsfraser med samma 
rytmiska schema. I de tre första liknar tonarten f‐moll, i de två nästa ass‐moll och i de 
två sista fiss‐moll. I ingen av dem används det sjunde tonsteget vilket kanske skulle 
indikera  användandet  av  en  heptatonisk  skala  istället  för  moll.  Terserna  är  inte 
stabila, vilket gör att modus i moll ibland skiftar mot dur.  
 
Därefter  upprepas  hela  kujawiak‐delen,  ända  till  fragmentet  i  f‐moll.  Sedan 
introduceras, genom ett  tydligt A‐durackord, en kadens med E11 ackord som  leder 
till A‐delen  igen. Oberek avslutas piano pianissimo,  i  lågt register och  tydligt sänkt 
tempo. Szymanowski ger plats  åt den  att  ”dansas ut” och  att  stanna  som  av  egen 
utmattning. Detta är inte en typisk avslutning på en folklig oberek. En annan variant 
presenteras i kapitlet om Symphonie Concertantes tredje sats.  
 
Polonez är den sista dansen i cykeln. Den har en ABA form, något som är typisk för 
en  polonez.  Fakturen  skiljer  sig  otroligt mycket  från  de  förra  dansernas.  Den  är 
sammanträngd,  med  staplade  ackord,  användning  av  alla  register,  en  mängd 
alterationer  och  stora  avvikelser  från  den  utskrivna  tonarten  Ess‐dur.  Alla  dessa 
aspekter  gör  att  dansen  inte  kan  analyseras  utifrån  sambandet med  den  folkliga 
formen  utan  snarare  utifrån  den  form  som  praktiserades  i  adelskulturen.  Så  här 
skriver Wightman:  
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”/…/ Szymanowskis polonaise, a far cry from those of Chopin, has a grimly dogged, 
hectoring  quality  about  it.  It  would  be  facile  to  regard  it  as  a  personal,  ironic 
commentary on  life  in the Polen of the 1920s, but undoubtedly Szymanowski was 
painfully  aware  of  the  extreme  contrast  between  his  increasing  success  and 
reputation abroad and his wretched personal circumstances at home” (s. 305‐306) 

 
Zieliński delar denna åsikt genom att beskriva polonez som den minst övertygande 
kompositionen i serien, demonisk och pompös i alla aspekter, såväl den pianistiska, 
den harmoniska  som den melodiska  (s.  254). Han kritiserar  också blandningen  av 
polonezrytmer och råa dissonanser. 
 
Märkligt är att  i hela  litteraturen som använts till den här uppsatsen, finns bara två 
omnämnanden  av  Fyra  polska  danser  (Wightman  och  Zieliński).  I  dessa  två  korta 
kommentarer hade dock polonez  tagit mest plats, dvs. ungefär  4‐5  textrader. Lite, 
men ändå. Intresset väcktes kanske därför att kompositionen är så kontroversiell.  
 
Szymanowski är ändå  trogen själva polonezformen och karaktären. Kompositionen 
skall spelas moderato,  festivo, pomposo, enligt beteckningar  i nottexten. Det känns 
ganska allvarligt när dansen börjar, med ett utökat omfång och stor dynamik i de täta, 
utbyggda ackorden. De  rytmiska  formlerna är  typiska  för polonez, men  i  flera  fall 
berikade. Det finns dock enkla punkteringar på första slaget, en variant med åttondel 
och  två  sextondelar  samt  en  med  en  åttondel  och  en  sextondelstriol.  Accenter 
förekommer  på  olika  ställen  i  takten,  beroende  på  den  musikaliska  helhetens 
tyngdpunkter. En regelbunden betoning finns dock på det första slaget. 
 
Efter  den  kraftigt  uppbyggda  första  kulminationen  kommer  en  del  där  ett  tema 
placeras  i mellanstämman.  Täta  ackord  i  överstämmorna  upprepar  den  rytmiska 
polonezformeln. Dessa  ackord  – vilket  är  intressant  – består  av  samma  toner  som 
ostinato  från  Les  Augures  printaniers‐Danses  des  Adolescents  i  Stravinskijs  Våroffer 
(1913),  fast  ordningen  är  ändrad  och  ackorden  transponerade. Basen  kompletterar 
rytmen  som  spelas  i  oktaver  i  ett  mycket  lågt  register  (stor  oktav,  kontra‐  och 
subkontra): 

 
Ex. 25. K. Szymanowski, Polonez, t. 10‐12.  

 
Dynamiken växer parallellt med omfånget. Ackorden  i de övre stämmorna övergår 
till  fyllda  oktaver.  I  och med  en upplösning  i Ess‐dur  nås  fortissimo  en  gång  till. 
Szymanowski konstruerar ytterligare en kulmination genom att bryta ner  rytmiska 
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värden  så  att  den  rytmiska  summan  blir  mycket  kompakt.  Samtidigt  blir 
samklangerna  mer  konsonanta.  A‐delens  avslutning  inleds  med  en  kraftigt 
dissonerande  (små  sekunder  staplade  i  oktaver)  sextondelstriol  i  lågt  register, 
varefter  en kadens  (C13 B7 C7 D7 B7 Ess)  i högt  register kommer  efter  en dubbel 
cesur.  
 
Del B är kontrasterande. Dynamiken är för det mesta piano och beteckningar i texten 
‐ tranquillo, dolce, affettuoso, leggiero, poco scherzando ‐ tyder på en mer lyrisk och 
lättare karaktär. Även här använder Szymanowski rytmer som är typiska för polonez 
men  han  undviker  en  alltför  stor  underdelning  av  notvärdena.  Ett  genomgående 
motiv  i ackompanjemanget består av åttondelar ciss‐e‐ess‐c‐h/b som ofta  fyller upp 
större notvärden i melodin: 

 
Ex. 26. K. Szymanowski, Polonez, t. 22‐25.  

En  återkommande  teknik  i  B‐delen  är  att  växla  mellan  lyriska  fraser  och  något 
stridslystet men  lätt och skämtsamt staccato. Delen bygger även på några kadenser 
där tillfället utnyttjas för att introducera ett nytt motiv eller tonalitet. Exempelvis: 

 
Ex. 27. K. Szymanowski, Polonez, t. 37‐39.  

Utifrån ett av de lyriska motiven och genom att använda samma rytm och dynamik 
som polonezen börjar med, återkommer del A dal segno al fine.    
 
4.3. Mazurkor 
  
4.3.1. MAZUREK – BEGREPPSPROBLEM 
 
Ett  av  problemen  med  att  skriva  den  här  uppsatsen  var  som  tidigare  nämnts 
översättning och förklaring av vissa begrepp. I de flesta fall kunde detta lösas genom 
att ange polsk terminologi och dess översättning, dock inte när det gäller begreppet 
mazurek. Då mazurek är ett av nyckelorden  i det här kapitlet, vill  jag därför  i det 
följande diskutera begreppet. 
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I de  svenska  lexikon  jag  använt definieras mazurka  (ev. masurka  och masurek)  som 
följer: 
 

”mazurka  (egentligen masurisk dans, dvs.  från Masovien), polsk pardans  i ¾  takt 
/…/.  Mazurkan  har  möjligen  ursprungligen  varit  efterdans  till  den  nuvarande 
polonäsen och som självständig dans utbildats under 1700‐talet. Vid 1800‐talets mitt 
hade den fått spridning som modedans över hela Europa.” (Bonniers Musiklexikon, 
s. 284).  
 
”masu’rka, mazu’rka, masu’rek,  polsk  dans  från  landskapet Masurien. Omkring 
1830 blev m. en europeisk sällskapsdans, spridd från Paris. ” (Brodin, s. 160).  

   
Bortsett från ett sakfel hos Brodin (Masurien, på polska Mazury, är en annan region 
än  Masovien  dvs.  Mazowsze),  understryker  båda  dessa  definitioner  mazurkans 
brukskaraktär (pardans, sällskapsdans).   
 
I Grove hittar vi en annan version: ”Mazurka  (Pol. mazur). Polish  folk dance  from 
the Mazovia region.” (Grove, s. 189). Här påstås det att mazurka är en synonym till 
ordet mazur. Så är dock inte fallet.  
 
I  kapitel  två  berättade  jag  om mazur,  en  dans  som  växte  upp  från  en  syntes  av 
liknande  folkliga danstyper  från Mazowsze. Den dansen var  enbart avsedd  för att 
dansa till. Mazurek (det är det polska namnet på masurka, mazurka, masurek, Masourka 
och  eventuella  andra  utländska  namn)  är  däremot  en  stiliserad,  konstnärligt 
bearbetad  form  som  kan  innehålla  element  av danser  i mazurek‐typ  (dvs. mazur, 
oberek  och  kujawiak). Denna  form  har  aldrig  varit  avsedd  för  dans  utan  den  är 
snarare en konsertminiatyr  tänkt  för att  framföras och  lyssnas  till.  I det här arbetet 
kommer ordet mazurek att användas just i denna betydelse.  
 
En  mycket  bättre  definition  hittade  jag  i  Die Musik  in  Geschichte  und  Gegenwart 
encyklopedi:  
 

”Der  Terminus  Mazurka  /…/  wird  als  allgemeine  Bezeichnung  fűr  Lied‐  und 
Tanzweisen  sowie  Tänze  polnischer,  ländlischer,  populärer  und/oder 
professioneller  Herkunft  und  ihrer  Stiliserungen  vervendet,  denen  ein 
charakteristischer Rhytmus, der  sog. ”Mazurkarhytmus”  im dreizeitigen Metrum, 
zugrunde  liegt.  Aus  diesem  Grunde  ist  es  nicht  sinnvoll, mit  der  Bezeichnung 
Mazurka  nur  eine  konkrete  Form  oder Gattung  zu  verbinden. Die  Bezeichnung 
mazurek wird bisweilen stilisierten Kompositionen, vorwiegend Klavierminiaturen, 
in Mazurkarhytmus vorbehalten.” (s.1699).  

 
Kandulski anger att mazurek är en dans som endast förekommer i en stiliserad form, 
där stilisering baseras på bruksdanser: mazur, kujawiak och oberek (Kandulski, s.33). 
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Namnet mazurek skall alltså påvisa att en komposition är en konstnärlig bearbetning 
av en av dessa danser.  
 
Det  kan dock hända  att  en  gammal  folkdans har  ett ursprungligt namn mazurek. 
Detta  namn  var  dock mycket  sällsynt  i  byakulturen  och  användes  då  i  en  annan 
betydelse, nämligen en snabb dans i tredelad taktart, som liknade oberek.  
 
4.3.2. ANALYS  
 
I motsats till Fyra polska danser är Szymanowskis mazurkor ett mycket omtyckt ämne 
bland  forskare.  De  flesta  som  skriver  om  dessa  stycken  har  dock  ägnat  sig  åt 
jämförelse mellan Szymanowskis mazurkor och Chopins. Syftet har varit att försöka 
definiera  båda  tonsättarnas  musikaliska  språk  och  på  det  sättet  genomskåda 
mazureks  evolution  som  form.  Stiliseringen  av  folkformen  förblev  därför  lite 
underordnad  de  övriga  intressena;  det  vill  dock  inte  säga  att  man  bortsåg  från 
förhållanden till folkmusiken.  
 
Stefania  Łobaczewska,  som  specialiserade  sig på mazurek  som  form, delar upp de 
stiliserade  kompositionerna  i  två  grupper:  de  med  cirkulär  form  och  de  med  
pendelform  (Chomiński, s.14). Den  första betyder att mazurek består av  flera delar 
mellan vilka det  inte  finns någon symmetri, varefter den  första delen avslutar hela 
kedjan,  t ex ABCDA. Den andra  förutsätter en symmetrisk konstruktion, med ABA 
som  den  enklaste  varianten. Mazurek  som  analyserades  i  kapitlet  om  Fyra  polska 
danser bestod av fyra större delar: ABCA, och hörde därför till den första typen. De 
sex mazurkorna som analyseras i det här kapitlet har följande strukturer:  
 

op.50 nr 1  cirkulär  A B (a b a c) A  
op.50 nr 3  pendelform  A B (a1 a2 a3) A + coda 
op.50 nr 4  pendelform  A B (a1 a2) A + coda 
op.50 nr 11   cirkulär  A B C D A 
op. 62 nr 2  cirkulär  A B C A + coda 
ur op. 3  pendelform  A B (a1 a2) A 

 
Den här tabellen skall betraktas som en möjlighet att förstå av mazurkornas struktur. 
I en del  fall är det nämligen möjligt att  tillskriva vissa delar en annan  funktion. Ett 
bra exempel är mazurek nr 1. Om perioden markerad som c ses som nytt musikaliskt 
material,  bestämmer det  kompositionens  cirkulära  struktur. Om  samma period  (c) 
anses vara B‐delens coda, kan op. 50 nr 1 kallas för pendelformad.  Mazurkorna nr 11 
och nr  2  är  exempel på variationsform,  tydligare  i det  första  fallet  än  i det  andra. 
Annars är ABA‐formen vanlig, med olika varianter (jfr op. 50 nr 1 och 3).  
 
Variation nummer 3 ur op. 3 komponerades drygt 20 år  innan mazurkorna op. 50. 
Trots  tidsavståndet  är  det  ett  värdefullt  exempel  på  Szymanowskis  tonspråk  och  
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stiliseringssätt. Variationernas  tema används här enbart  fragmentariskt:  i A‐delarna 
förekommer enbart temats huvudmotiv som upprepas lite envist, i B‐delen är temats 
mittersta del delvis bearbetad.  
 
A‐delen  är  7  takter  lång  vilket  kan  vara  ett  försök  att  imitera  de  oregelbundna 
musikaliska perioder som förekommer i folkmusiken. Temat i den delen befinner sig 
i mellanstämman.  I basen har Szymanowski  lagt  rena kvinter  som upprepas,  samt 
tomma  oktaver.  Dessa  ger  en  lite  arkaisk  bakgrund  åt  variationen.  De  övre 
stämmorna  upprepar  ett motiv  som  består  av  kromatiska  fallande  terser.  Längre 
toner, med  tydliga  betoningar  på  slag  ett  och  tre  i  takten  spelas  i  överstämman. 
Variationen är  skriven  i b‐moll, men  temat  spelas  i B‐dur. Tack vare denna  tonala 
osäkerhet  blir  stycket  mycket  nyanserat,  och  de  stora  durterserna  upplevs  som 
ljusare.  
 

 
Ex. 28. K. Szymanowski, III variation ur op. 3, t. 24‐29.  

  
I B‐delen är temat lagt i överstämman och 

 
Ex. 29. K. Szymanowski, III variation ur op. 3, t. 15‐18. 

fakturen polyfoniserande,  varvid  betoningarna  försvinner. En  fyra  takter  lång  fras 
transponeras en stor sekund ner,  för att sedan återgå  till A‐delen  igen. Variationen 
slutar i b‐moll.  
 
Av  styckets  betoningar  och  tempo  samt  temats  rytmik  kan man  sluta  sig  till  att 
variationen står nära en stiliserad mazur. Den mittersta delen har dock snarare drag 
av  ett  fritt  professionellt  konstmusikaliskt  skapande  än  av  anknytning  till 
folkmusiken.  
 
Mazurek op. 50 nr 1 hör  till Szymanowskis mest kända kompositioner. Den  första 
delen  (Sostenuto. Molto  rubato)  baseras  på  Sabałamelodin  från  Podhale,  densamma 
som öppnar Szymanowskis ballet Harnasie som anses vara tonsättarens etnografiskt 
sett  renaste  verk.  Delen  består  av  en  fyra  takter  lång  fallande  fras  där  den 
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podhalańska skalan omedelbart presenteras i sin helhet. Därefter bearbetas frasen tre 
gånger. Samson (1990) skriver:  

“The  Sabala  melody  in  Nr.  1  is  presented  in  four‐bar  symmetrical  units  with 
characteristic  folkloristic  elaboration  and  ornamentation.  This  kind  of 
ornamentation,  in  which  different  notes  of  the  melody  are  embellished  in 
successive  restatements,  is very  common  in  the mazurkas,  creating an  illusion of 
the improvisation which plays an integral role in Tatra music.” (s. 171) 

 
Exemplen nedan visar den ursprungliga Sabałamelodin som Szymanowski lyssnade 
till hos musikvetaren Adolf Chybiński (ex 30), analys av Harnasie introduktion (ex 31) 
och Mazureks op. 50 nr 1 (ex 32) början:   

 
Ex. 30. Sabała melodin (Chylińska, 1986, s. 19). 

 
Ex. 31. Harnasie introduktion (Downes, s.88). 

 

 
Ex. 32. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 1, t. 1‐5. 

 
B‐delen (Poco più mosso) består av en tvåstämmighet ackompanjerad av rena kvinter. 
I basen exponeras ofta en liten sekund, vilket ‐ förutom kvinten ‐ är det andra typiska 
intervallet  använt  i  góralekapellens  ackompanjemang.  Den  första  av  de  två 
melodistämmorna upprepar ett fallande motiv. Melodiken tyder på en stilisering av 
oberek. Den andra stämman är en rytmisk och melodisk utfyllnad som utgår från ett 
arkaiserande motiv  eiss‐fiss‐g‐f‐e.  Detta motiv  förekommer  även  i  Szymanowskis 
Słopiewnie  (jfr  Samson,  s.170),  en  sångcykel  och  samtidigt  kompositörens  första 
folkmusikinspirerade verk.  
 
I B‐delen finns också några takter med przytup, stamp (markerade som b i tabellen på 
sidan  33),  som  är  en  uppenbar  reverens  till  folkmusiken. Delen  avslutas med  en 
period  där  ett  motiv  liknande  Sabałamelodin  bearbetas  i  lite  kujawiakartade 
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rytmiska  strukturer  ackompanjerade  prim‐  eller  kvintintervall.  Efter  detta 
återkommer A‐delen, men nu endast temat och en variant.  
 
Mazurek  op.  50  nr  3  öppnas  med  en  bitonalitet  som  är  karakteristisk  för 
Szymanowskis  tonsättarspråk  (t  ex Metopes, Masker).  Av  två melodier  tecknade  i 
stigande‐fallande  bågar,  spelas  den  ena  på  vita  och  den  andra  huvudsakligen  på 
svarta  tangenter.  Bitonaliteten  skulle  normalt  kunna  innebära  skarpa  dissonanser, 
här  mildras  de  dock  genom  att  samspelet  bygger  på  konsonanta  sext‐  och 
tersintervall.  

 
Ex. 33. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 3, t. 1‐6. 

Efter denna  introduktion presenteras  en  sorts  tema  i  sopranstämman,  en  cantilena 
som upplevs som mjuk och  lyrisk  (kujawiak),  trots en mängd alterationer. Melodin 
avbryts av fyra takter stampande formler av mazurkaraktär med parallella decimor 
för att återkomma en oktav  lägre, återigen följd av fyra takters stampande. A‐delen 
avslutas med några bitonala takter.   
 
B‐delen utnyttjar materialet  från de stampande  takterna, bearbetat på  tre olika sätt. 
Den  första  perioden  (3+3  takter)  består  av  två  skarpt  betonade  punkterade  fraser   
som ackompanjeras av dissonerande arpeggi. Den andra  frasen är  lite mildare  tack 
vare artikulationsbågar. Den andra perioden (3+3 takter) är en variant på den första, 
men den här gången spelas parallella portatoackord, utan punkteringar, mot tomma 
kvinter i basen. Den sista perioden (5+5 takter) är en polyfoniserande bearbetning av 
det melodiska materialet från tidigare delar. Fraserna är något längre vilket beror på 
upprepning av huvudmotiven i slutet av varje fras. Karaktären ändras vilket ses på 
beteckningarna meno mosso,  espressivo  e  dolce,  legato,  vilket  gör  det möjligt  att 
smidigt återvända till den inledande bitonaliteten.  
 
Mazurek nr 3 avslutas med en coda ‐ sostenuto. Codan baseras på förkortning av ett 
och samma motiv. Motivet spelas mot upprepade ackord a‐g‐ciss, melodin består av 
enbart fyra toner (ciss, diss, eiss, giss). Genom reducering av motivet,  långsammare 
tempo och begränsning av de harmoniska faktorerna sker avslutningen i Ciss‐dur på 
ett  ganska  naturligt  sätt,  trots  codans  konstruktion  med  en  nära  på  pentatonisk 
melodi mot ett A7 ackord.   
 
Mazurek op. 50 nr 4 hör till de rörligaste och mest dynamiska bland kompositionerna 
i op. 50, Allegramente,  risoluto.  Introduktionen består av  fyra  takter som bjuder  in 
till dans, fyllda med starka betoningar och punkteringar. Denna fras upprepas sedan 
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i  oktaver. Därefter  börjar  en  livlig  och  glad mazur med  typiska  stigande‐fallande 
melodiska fraser med korta och skarpa motiv. Ibland avbryts dansens fart av ett par 
annorlunda takter. Dessa spelas piano, mot ett åttondelsostinato på en kvint, och är 
ett  slags  eko  av  pulserande  punkteringar  som  lagts  i  ett  liggande  durackords 
överstämma: 

 
Ex. 34. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 4, t. 15‐16.  

Dessa takter ger dansen tid att andas så att en ny melodi kan påbörjas. Szymanowski 
ville  kanske  påminna  om  ett  gammalt  sätt  av  góralemusicerande  där  även  ekot  i 
bergen  utnyttjades  i  det musikaliska  skapandet. De  lugna  takterna  fungerar  även 
som bakgrund för huvudmotivens återkomst.  
 
B‐delen  har  en  kontrasterande  karaktär  med  beteckningarna  poco  meno,  dolce, 
espressivo och tranquillo. Betoningssätt och melodins lite tvekande och melankoliska 
karaktär  suggererar  att det  här  är  en  kujawiak. Även  här  är  ekotakter  inbyggda  i 
fraserna  fast med  en  annan  harmonisk  bakgrund. Hela  delen  består  av  två  större 
fragment, varav det andra är en  transponering av det  första en stor sekund ner  (jfr 
Variation  III ur op. 3). Trots en avancerad kromatik,  finns det några kadenser eller 
harmoniska vändningar här som syftar mot avspänning: 

 
Ex. 35. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 4, t. 51‐52. 

De  harmoniska  trådarna  i  delen  får  dock  aldrig  en  definitiv  upplösning  utan 
musikens omfång ökar och efter ett accelerando återkommer del A. 
  
Kompositionen avslutas med en coda, där de ekotakter växlar med helt nya skarpa 
stampmotiv. De nya takterna stödjer modulationen till huvudtonarten B‐dur. Några 
takter med kvinten b‐f  i basen presenterar huvudmotiven  för en  sista gång medan 
dynamiken sänks till ppp och stycket somnar in. Desto mer överraskande kommer de 
sista ackorden i fortissimo: en enkel, kraftigt betonad kadens D‐T: 
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Ex. 36. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 4, t. 112‐115. 

 
Mazurek  nr  11 utgörs  av  en  kedja  av  variationer  vilket  skiljer den  ifrån de  andra 
mazurkorna  op.  50.    Kompositionen  inleds med  två  takters  introduktion,  kvinter  
a‐e som betonas först på tredje och sedan på andra slaget i takten. Den första delen 
(som även är den sista) består av  två stycken 5  takter  långa  fraser med upprepade 
kvinter i basen. Melodins uppbyggnad liknar mazur ifråga om rytm, accenter, korta 
skarpa  motiv,  förekomsten  av  större  intervaller,  men  samtidigt  är  de  fallande 
fraserna och deras längd ett element från góralemusiken. Ackompanjemanget skulle 
kunna vara från oberek, men det är det inte, bland annat på grund av artikulationen 
(portato) och ett inte alltför snabbt tempo. Accenterna påminner bitvis om polymetri 
med  2/4  i  vänster  hand mot  3/4  i  höger,  eller  om  hemioler. Melodin  bär  spår  av 
mazur men dess betoningar och karaktär är  inte stilrena.  Istället närmar sig den en 
Podhale rövardans: 

 
Ex. 37. K. Szymanowski, Mazurek op. 50 nr 11, t. 1‐7. 

 
Särskilt intressanta i den här variationen är skalorna. Tonikan är a vilket framgår av 
harmonin  i basen. Det  finns minst  två  skalor  som kan byggas utifrån variationens 
melodiska material,  nämligen  A‐mixolydisk  (a,  h,  ciss,  d,  e,  fiss,  g),  samt  en  av 
zigenarskalorna där man sänker skalans andra steg men behåller en stor ters, vilket 
ger en överstigande sekund b‐ciss. I zigenarskalorna har dessutom kvinten tonikans 
funktion, vilket kan förklara att fraser i den variationen börjar just på e.  
 
Den  andra  variationen  bryter  med  rövardansens  karaktär,  dock  inte  med 
góralemusiken.  Parallella  terser  i  högt  register  tyder  på  en  imitation  av  de  två 
violiner  som  ingick  i  góralekapellet,  eller  górales  karakteristiska  sätt  att  sjunga. 
Melodin  i denna del konstruerades på en  lydisk Fiss‐skala som dissonerar mot g‐d 
kvinterna i basen. 
 
Nästa variation består av  fyra  stycken 3‐takters  fraser. Den  första och  tredje  frasen 
består  av  stamptakterna  med  exponerade  sekundföljder  i  basen  och  kraftiga 
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betoningar.  Fraserna  däremellan  är  kontrasterande.  En  av  dem  består  av  en  lång 
stigande‐fallande  båge  i A‐lydisk  skala  och  klingar mot  c‐g  kvinter  i  basen. Den 
andra är fallande och byggs enbart på tonerna fiss, giss, aiss, ciss vilket påminner om 
en pentatonisk skala.  
 
Den näst sista variationen Vivace, är 10  takter  lång. En melodi  i högt register spelas 
mot skarpt artikulerade kvinter med förslag. Dessa kvinter skapar återigen en känsla 
av en tvådelad taktart, därför att de förekommer växelvis på ett och tre, samt på två i 
tretakten.  Det  är  svårt  att  klassificera  denna  del  som  dans,  den  har  snarare  en 
improvisatorisk karaktär. Melodin består av  två  stora  stigande‐fallande bågar med 
ornamentering. Melodins sista motivet upprepas.   
 
Den  sista  variationen  är  en  nästan  exakt  upprepning  av  den  första  bortsett  från 
harmoniken i de första fyra takterna. Avslutningen är en takt lång, pianissimo trots 
ackordens stora omfång, och innebär endast en modusväxling där molltonika växlas 
mot durtonika.  
 
Mazurek op. 62 nr 2 är Szymanowskis sista bevarade komposition. Den skrevs 1934, 
dvs. nio år efter op. 50. Båda mazurkorna op. 62 har svaga och otydliga relationer till 
folkmusiken. Mazurekrytmen och stiliseringen är  inte  lika viktig som  tidigare.  I de 
här styckena finns  inga vilda, eldiga stamptakter,  inga skarpa rytmer eller accenter, 
inga  multipla  samklanger.  Istället  har  de  en  friare  form,  mer  pianistisk  och 
intellektuell, men samtidigt  lyrisk och personlig. Mazurkorna op. 62 kan sägas vara  
Szymanowskis bevarade vision om mazureks  egentliga  roll: att  inte bara  förmedla  
folkmusiken  i  en  konstnärlig  form,  utan  komponera  musik  som  kunde  förena 
polskhet i innehållet med professionalism i det konstnärliga skapandet.  
 
I Mazurek op. 62 nr 2 bryter Szymanowski med beroendet av det tonala materialet, 
för att istället skapa med hjälp av klangfärg och struktur. Den långa fallande frasen 
som öppnar kompositionen introduceras av en snabb och lätt figuration, något som 
inte kan associeras med folkmusiken.  
 

 
Ex. 38. K. Szymanowski, Mazurek op. 62 nr 2, t. 2‐6. 

Dess  melankoliska  karaktär  och  en  gungande  känsla  skapad  med  hjälp  av 
ackompanjemanget  påminner  lite  om  kujawiak.  Frasen  flyttas  progressivt  och 
upprepas en gång, varefter den flyttas  igen och bearbetas tvåstämmigt. Utifrån den 
bearbetade  frasen skapas nästa, också 5  takter,  tvåstämmigt  fallande  fras där sexter 
överväger.  Anmärkningsvärt  är  att  de  två  sista  frasernas  melodi  har  en  kvints 
omfång. Att melodin konstrueras av 3‐5 toner är typiskt för Podhalesånger.  
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Fyra  takter som är markerade Deciso molto, spelas  fortissimo  i  lågt register. Rytmen 
påminner  om  mazur,  men  karaktären  är  långt  ifrån  en  glad  lätt  folkdans.  En 
polyfoniserande del  (tranquillo)  följer efter de  tunga  takterna. Detta  fragment består 
av  olika  dansmotiv  och  artikulationen  i  ackompanjemanget  verkar  polymetriskt 
genom  att  växla mellan  uppdelningar  på  två  och  tre. Några  takter med  fallande 
parallella intervall (terser överväger) avslutar den polyfoniserande delen.  
 
Senare kommer några takter med många snabba och väldigt vackra figurationer där  
melodin  ligger  i mellanstämman.  Figurationerna  övergår  till  ett  slags  tremolando 
med en virtuos fallande figuration  i slutet. Värt att notera är att även här använder 
Szymanowski den svart‐vita tekniken.  Den inledande delen återkommer direkt efter 
figurationen: 
 

 
Ex. 39. K. Szymanowski, Mazurek op. 62 nr 2, t. 56‐59. 
 

Mazurek op. 62 har en coda  (Molto sostenuto) där kompositören, överraskande nog, 
använder  en podhalańska  skala på E. Ett motiv presenteras, därefter dess variant, 
innan den egentliga kadensen avslutar stycket. Mazurek slutar  i E‐dur, men även  i 
den sista takten finns en tom kvint och en lydisk kvart – Szymanowskis minnen från 
Podhale.     
 
4.4. III satsen ur Symfoni Concertante op. 60 
 
Szymanowskis fjärde symfoni, Symphonie Concertante op. 60, är en komposition som 
står  på  gränsen  mellan  symfoni  och  konsert.  I  mars  1932  skrev  han  till  Zofia 
Kochańska  att  han  just  börjat  skriva  en  pianokonsert,  i  april meddelade  han  att  
arbetet med  ʺkonsertenʺ  fortsatte men  att man  egentligen  kunde  kalla  den  för  IV 
Symfoni. Det framgår av kompositörens korrespondens att verket skrevs med tanke 
på  att  han  skulle  framföra  det  själv.  Kompositionens  karaktär  skulle  vara 
lättillgänglig men samtidigt modern. Tanken var att Szymanowski, som på den tiden 
hade stora ekonomiska problem, skulle kunna försörja sig genom att spela den under 
så  många  konsertresor  i  Europa  som  möjligt.  Palmer  skriver  att  ”the  piece  is 
designedly  one  to  be  enjoyed  by  both  performer  och  listener”  (s.  95)  och 
Szymanowski själv kallade den för “Unterhaltungsmusik” (underhållningsmusik) för 
en bred publik (Zieliński, s. 317). En beskrivning av tredje satsen gav tonsättaren i ett 
brev till Zdzisław Jachimecki som förberedde konsertprogram och affischer: 
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It  [2:a satsen]  leads  to  the Finale without a break  (3/8), Allo agitato – non  troppo, 
oberek rhythm (in general). It is possible to see a loose analogy with the rondo form. 
Exceedingly lively in character – an almost orgiastic dance at times. In the middle a 
short  episode  (piano  solo),  a  kind  of  mazurka  (andantino),  the  coda  very 
“brillante.” On the whole, the piano has a dominating role throughout, verging on a 
concerto /.../ General character very Lechitic /.../.  (Chylińska, s.272) 

 
Enligt Wightman är den generella strukturen av den tredje satsen: A B A/B C A B A 
(s.  376‐377).  Det  är  dock  inte  en  typisk  rondo  där man  omedelbart  känner  igen 
delarna, utan uppdelningen är snarare ett resultat av en noggrann analys av motiven 
och deras sammansättning i kompositionen.  
 
I det här verket återkom tonsättaren till ett språk som närmade sig dur/molltonalitet. 
Det  finns dock  en del problematiska  ställen  som kan analyseras på olika  sätt,  t  ex 
tonaliteten i satsens början. Möjliga lösningar är att den är skriven i C‐dur fast med 
en  tydligt  exponerad  lydisk kvart,  i  en bitonal  relation D/C‐dur,  eller  (kanske den 
minst övertygande varianten) att det är ett mycket utbyggt D7 ackord  som  saknar 
upplösning och kulminerar i ett kluster i slutet av A‐delen.  
 
A‐delen är baserad på två motiv, varav det andra brukar anges som satsens tema:  

 
Ex. 40. K. Szymanowski, III satsen ur Symphonie Concertante op.60. Huvudmotiven (Wightman, s. 376‐377).  

Obereks karaktär ligger i det envisa upprepandet av motiven, i deras primitivism och 
den rytmiska energin som förstärks av ett mycket kraftigt crescendo (ppp – fff). Starka 
betoningar på ett och tre sätter liv i dansen och tydliggör obereks typiska puls.  
 
Del B har ett eget, lite skämtsamt, tema (scherzando) vilket spelas av pianot i lågt, och 
klarinetten i högt register. Snabba figurationer i pianosatsen gör delen lätt samtidigt 
som artikulationen i sextondelar (martellato) gör den något burlesk: 

 
Ex. 41. K. Szymanowski, III satsen ur Symphonie Concertante op. 60. B‐delens tema (ibid.). 

Tonarten ändras tre gånger. Först A (moll och dur, med  lydisk kvart), sedan H‐dur 
och slutligen F‐dur. Därefter summeras båda satsernas motiv i Ess‐dur (delen A/B).  
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Del C baseras på ett lyriskt tema (meno mosso, moderato, molto tranquillo), även det 
med en  lydisk kvart och en  liten  septima. Det  centrala  fragmentet är ett  sostenuto 
som Szymanowski kallade för en sorts mazurek, men som ur stiliseringens synpunkt 
snarare  liknar kujawiak. Först  spelas den  av violinstämman,  sedan av pianot  solo. 
Melodin är lugn och kan beskrivas som polsk i karaktär: 

 
Ex. 42. K. Szymanowski, III satsen ur Symphonie Concertante op. 60. C‐delens tema (ibid.). 

Efter  det  återkommer  A‐  och  sedan  även  B‐delen.  Satsens  faktur  tätnar,  tonarter 
ändras  snabbt. Flera  instrument än  tidigare  spelar  samtidigt. Pianostämman består 
nu uteslutande av oktaver,  figurationer och  fallande motiv  i parallella  intervaller,  . 
främst kvarter och kvinter.  
 
Finalen  introducerar en ny  tonalitet, eller snarare bitonalitet, F/A. Dansen övergår  i 
en  stor kulmination med violiner  och  träblås  i höga  register,  och  sextondelstrioler 
unisont i pianostämman. En bra beskrivning av finalen finns hos Palmer:  
 

As  the movement  gathers momentum  it  attracts  elements  from  an  occasionally 
rougher,  almost  gypsy‐like  character  /…/  The  final  pages  generate  a  quasi‐
Dionysian  frenzy  /.../ Obbligato  of wildly  shooting,  flailing  lines  for high unison 
violins  with  stinging  open‐stringed  acciaccature  thurst  in  whenever  possible  – 
perhaps an idealisation or apotheosis of the Tatra mountaineer fiddling. (s. 96).  

 
Den  glada,  energifyllda  delen  sammanfattas  i  återtagningen  av  det  rytmiska 
huvudmotivet. Först spelas det av orkestern och sedan av pianot i ffff. Satsen avslutas 
med en fallande virtuos figuration i pianostämman och en kadens: (S‐D) D‐T, dvs. H 
A  E  A.  Jämförelse  av  utgångstonaliteten  D/(C) med  den  slutliga  A‐dur  visar  att 
kompositionen  i  själva  verket  slutar  på  dominanten.  En  sådan  avslutning  är  
karakteristisk för folkliga former av oberek, där målet var att kunna upprepa dansen 
omedelbart efter den första omgången.    
 
Szymanowski  var  mycket  nöjd  med  op.  60.  Chomiński  skriver  att  detta  verk 
karakteriserar  på  bästa  sätt  Szymanowskis  skapande  personlighet,  hans  estetiska 
attityd, de regler han erkände och återkomsten av den klassiska formen (s. 178).  
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5. Diskussion och reflektion 
 
Hur  kommer  folkdanserna  till  användning  i  Szymanowskis  verksamhet  som 
tonsättare? På vilket sätt blir de hans  inspiration och redskap? Är de en betydande 
källa för hans tonsättarspråk? I det här arbetet sökte jag svar på dessa frågor.  
 
I  kapitel  fyra  där  jag  analyserade  utvalda  pianokompositioner  av  Szymanowski, 
försökte  jag påvisa olika samband mellan polska nationella danser och  tonsättarens 
verk. Dessa  yttrar  sig  i mer  eller mindre  omfattande  element  av  det musikaliska 
skapandet, från formen till val av skalor, frasering, tempo, taktart, betoningssätt och 
sist men inte minst den ursprungliga dansens bevarade karaktär. I flera fall använder 
sig Szymanowski av en slags  imitation där melodin är  förlagd  i parallella  intervall 
och imiterar Podhale sång, eller oktaveringar som står för att flera instrument läggs 
till  i  folkkapellen.  I  tredje  satsen  ur  Symphonie  Concertante  påminner  unisona 
sextondelstrioler om góraleviolinspel och  tomma  rena kvinter  i ackompanjemanget 
om  basy.  Alla  dessa  exempel  förstärker  sammanhanget  mellan  folkmusiken  och 
Szymanowskis  skapande.  Denna  grupp  av  stiliseringsfaktorer  har  funktionen  att 
närma  det  folkliga  till  konstmusiken.  Emellertid  utmärks  en  bra  stiliserad 
komposition av  tonsättarens egen  insats. Lapidariskt uttryckt: det är  just kvaliteten 
på  dessa  inslag  som  gör  det  omöjligt  att  dansa  till  de  professionellt  stiliserade 
danserna  och  som  ger  värde  åt  en  konstnärlig  oberek  eller  krakowiak.  Till  dessa 
faktorer  hör  bland  annat  tempoändringar  inklusive  rubato,  användandet  av  flera 
dansers element i ett verk, kompositörens tonsättarspråk och stil, dennes fantasi och 
de  tekniker  som  används, men  också den  framförandefrihet  som  ges  åt dem  som 
kommer att spela hans verk. Samexistens av de två grupperna: folkliga element och 
tonsättarens  insatser  samt  relationen mellan dem  (dvs. om de  är  i balans  eller om 
någon av dem överväger), avgör graden av stilisering.  
 
I  Szymanowskis  tonsättarverksamhet  finns  det  flera  kompositioner  som  tillkom 
under  inspiration  av  polsk  folkmusik,  dock  inte  folkdanser.  Till  dessa  hör  bland 
annat baletten Harnasie op. 55, Variationer h‐moll på ett polskt tema op. 10, Słopiewnie op. 
46  och  Pieśni  kurpiowskie  op.  58.  Betraktade  ur  ett  generellt  perspektiv  är  alla  
stiliserade  i  olika  grad.  Pieśni  kurpiowskie  är  ett  konstnärligt  arrangemang  av  äkta 
sånger från Kurpie regionen, Harnasie baseras på citat från Podhalemusiken, medan 
Mazurkor  op.  62  endast  behåller  en  indirekt  kontakt med  folkmusiken.  I  det  sista 
fallet kan man säga att det är de dominerande faktorerna som avlägsnar verket från 
den äkta folkproduktionen.   ʺFolk music remained a point of departure for creative 
explorations, although there was a shift from quoting folklore directly to generalizing 
the folk characteristicsʺ (Trochimczyk, s. 218‐219). 
 
Det  som  här  sagts  tyder  på  att  folkmusiken  var  en  viktig  inspirationskälla  för 
Szymanowski. En möjlig förklaring till hans motivation och orsak till detta kan vara 
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viljan  att  skapa  en  nationell  stil  i  den  polska  musiken.  De  flesta  (om  inte  alla) 
nationella skolor i musiken baseras på folkmusik och då särskilt på nationella danser. 
Den  nationella  stilens  problematik  har  dock  två  ansikten.  Så  här  skriver  Zofia 
Helman (Trochimczyk, s. 205):   

The question of a national style arises not only from research aimed at identyfying 
specific  features  in  the music of a nation, but also  from  the strategies and choices 
adopted by individual composers /.../. At times the national style was a product of 
specific  ideological factors connected with a consciously created program; at other 
times, the national style became an intolerable burden paralyzing artistic freedom.  

 
Szymanowski  var medveten  om  att  den musikaliska  kulturen  i  det  ʺUnga  Polenʺ 
befann sig på en låg nivå (Szymanowski, s. 398). Konstrasten blev desto större, ju mer 
den  polska  litteraturen,  och  annan  kulturell  verksamhet,  blomstrade.  Vid  flera 
tillfällen uttryckte Szymanowski ett behov av att skapa polsk nationell musik och  i 
denna  strävan  vände  han  sig  ofta  till  den  enda  stora  polska men  europeiserade 
traditionen i musiken som han erkände, nämligen Chopins kompositioner. Samtidigt 
kände han ett behov av att skapa ny musik och därmed bryta med den konservativa 
musiktraditionen i det tidiga 1900‐talets Polen. ʺI maintain that our national music is 
not the stiffened ghost of the polonaise or mazurka, nor a fugue on the Chmielu songʺ 
skrev Szymanowski (Samson, s. 209).  
 
Stilisering var alltså ett medel, inte ett mål i sig. Målet med att stilisera var att skapa  
en  självständig,  fullt utvecklad polsk musik  som  skulle  vara  likvärdig med  andra 
nationella stilar i Europa. ʺSzymanowski constantly reminded people that Poland lies 
in Europeʺ skriver Zofia Hedman (Trochimczyk, s. 220). ʺLet our music be national in 
its  Polish  characteristics,  but  not  falter  in  striving  to  attain  universality.  Let  it  be 
national, but not provincialʺ sade tonsättaren själv (Samson, s. 156‐157).  
 
De  universella  dimensionerna  i  det musikaliska  skapandet  var  ett  nyckelord  för 
Szymanowski. Han skrev att den tid måste komma i Polen, då konst blir ett mål i sig 
själv. Han påstod också att det verkligt betydande värdet av ett konstverk uppstår 
när dess skapare upphör att vara en etnisk människa  (Szymanowski, s. 46‐47). Hur 
skall man då kunna  förklara det  faktum  att  folkmusikinspiration var  så viktig  för 
honom?  
 
Det finns en artikel av Szymanowski där han skriver att folklighet är en naturlig bas 
för en nations kultur i betydelsen att den avslöjar nationens egenskaper i relation till 
estetiska  upplevelser.  Han  kritiserar  en  assimilation  av  folkliga  element  i  den 
professionella musiken vilken gör den  exotisk och  tillgjord på  ett  akademiskt  sätt. 
Szymanowski  upplever  att  det  största  värdet med  den  folkliga  kulturen  är  dess 
långsamma  förändring. Evolutionen är  så  långsam att den nästan verkar obefintlig 
vid en viss historisk tidpunkt. På det sättet är folkkultur (inklusive musik) en faktor 
som  bevarar  de  andliga  och  estetiska  egenskaperna  hos  en  nation.  Szymanowski 
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understryker  att  en  nationell  tonsättares  storhet  ligger  i  att  kunna  förnya  denna 
nationella essens, ʺden självklara skapande kraftenʺ som han säger, i en professionell, 
förståelig  form. Det  vore mycket  förenklat  att  påstå  att  en  nationell  tonsättare  är 
endast  folkmusikens  tolk.  I  så  fall  skulle  hans  tolkning  omfatta  rent  av  den  egna 
relationen till nationens egenskaper. (Szymanowski, s. 168‐172)    
 
Den  förnyade  synen på  folkmusikens betydelse går hand  i hand med  förnyelse av 
den musikaliska  formen. Det  bästa  exemplet  är  Szymanowskis mazurkor  där  han 
knyter samman  två regionala  folkliga  traditioner: den  från Mazowsze och den  från 
Podhale, vilket han kallade  för  raskorsning.  ʺSzymanowski  transplanted  in  a most 
ingenious  manner  the  typical  Polish  dance  from  the  plains  of Mazowsze  to  the 
highlands  of  the  Tatras,  thus  enriching  the  international  pianoforte  repertoireʺ 
skriver Maciejewski (s. 77). Formens evolution innebar förändringar i förhållande till 
Chopins mazurkor:  ʺHe avoids Chopinesque symmetry,  the unaltered  repetition of 
four‐bar  phrases  and  the  dominating  influences  of  melody  over  harmonyʺ 
(Maciejewski,  s.  77).  Chybiński  skriver  att  ett  av  de  viktigaste  skälen  till  att 
góralemusiken hade en så viktig plats i Szymanowskis verksamhet var just dess form 
som  tonsättaren  kallade  för  ʺrobust  gestaltningʺ,  ʺbestämd  kompositionʺ  eller 
ʺplastisk ramʺ av melodi, rytm och harmoni, fri från slumpen (s. 39). 
 
Perioden då Szymanowski inspirerades av folkmusik var ganska lång och inte alls så 
homogen i alla skeden. Tonsättarens målmedvetenhet och medvetenhet om källan lär 
också ha tilltagit. Så här skriver Palmer: 

As we have seen,  the music of Szymanowskiʹs second period was already heavily 
impregnated with  folk‐music elements, even  though  they derived  from Arab and 
Hindu rather than Polish sources. Andrzej Panufnik has surmised that this was due 
to  a hidden  atavistic  impulse: Bartok was one  authority who  supported  the  idea 
that Slavonic music is of Arabic origin, ʹso itʹs quite possible that Szymanowski, as a 
Slav, was unconsciously  searching  for prehistoric  elements  in Polish  folk music  ‐ 
elements which he was eventually to discover at the end of his lifeʹ ʺ. (s. 36‐37) 

Folkmusiken och danserna var alltså ett  steg på vägen, ett betydande  sådant, men 
ändå bara ett  steg. 1931  skrev Szymanowski  till Chybiński:  ʺI  cannot  live  eternally 
from  folklore only!ʺ  (Maciejewski,  s. 90). Vid den  tiden var  tonsättaren  redo att gå 
vidare mot sitt mål ‐ den polsk‐europeiska, universella musiken.  
 
Resultatet  av mina  egna  reflektioner  över  Szymanowskis musik  finns på den CD‐
skiva som medföljer uppsatsen. Den innehåller min interpretation av de analyserade 
kompositionerna  samt  av  den  andra  satsen  ur  Symphonie  Concertante  op.60.  Den 
sistnämnda  kompositionen  har  inte  något  samband  med  uppsatsens  ämne,  men 
spelades  in  för  att uppfylla  tonsättarens önskan  att  inte  separera  symfonins  andra 
och  tredje sats  (attacca). Av  tekniska skäl spelades båda satserna på  två pianon och 
inte som i originalversionen, med piano och orkester.  
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Skivan är tänkt att vara en illustration till den skriftliga delen och hjälpa läsaren att 
upptäcka den  levande musiken  som  står bakom  texten. Att  lära känna den var  en 
lång process, dels på grund av tonsättarens speciella stil och uttryck, dels på grund 
av kompositionernas form och struktur.  
 
Av stor betydelse för hela mitt arbete med Szymanowskis musik är min förförståelse 
av den polska kulturen. Förförståelse har alltid två ansikten. Det ena gör att man har 
en bättre tillgång till den kulturen man analyserar genom en långvarig och  intensiv 
kontakt med den, det andra gör att man tar vissa aspekter för självklara samt att man 
blir omedveten om sitt sätt att interpretera denna kultur.   
 
Det är uppenbart att min interpretation av Szymanowskis verk påverkades i en stor 
grad  av min  förförståelse.  Dansernas  karaktär  och  deras  faktiska  ljudbild  liksom 
sitter i kroppen på ett sätt som är väldigt svårt att förklara med endast nottext. Detta 
gäller  uppfattning  om  dansernas  tempo,  framförande  av  vissa  rytmiska  formler, 
rubato, olika sätt att betona mm. Det är som att jämföra etnomusikologens fältarbete, 
då den med ett komplicerat system av tecken försöker fånga en trovärdig ljudbild av 
en  folkvisa, med å ena  sidan den  i  själva verket  förenklade notbilden, och å andra 
sidan den ʺäktaʺ levande folkvisan. Den som interpreterar stiliserad musik liknar en 
sådan  etnomusikolog. Men  till  skillnad  från  en  person  för  vilken  folkmusiken  är 
främmande och som därför först behöver knäcka kulturella koder, står den som vuxit 
upp i denna kultur mycket närmare den folkliga versionen.  
 
Hur  hjälper mig  i  så  fall  den  analys  som  finns  i  kapitel  4 med  interpretation  av 
Szymanowskis musik?     
 
De  stiliserade  kompositionerna  är  mosaikartade  konstruktioner  bestående  av 
uttrycksrika  fraser  som  alla  är  viktiga  för  helheten.  Fraserna  brukar  vara mycket 
korta, 3‐5 takter, men skillnaderna mellan dem kan omfatta alla möjliga musikaliska 
element,  rent  av  val  av  helt  olika danser  som  stiliseras  i  angränsande  fraser. Den 
oftast  förkommande  svårigheten  var  att  snabbt  kunna  skifta  mellan  frasernas 
nyanser och karaktärer, och behålla musikens rikedom utan att förlora helhetsbilden 
som mål.    
 
Analysens  uppgift  blev  att  strukturera  kompositionernas  form. Genom  strukturen 
kunde de  stiliserade  fragmenten  återfinnas  och därmed var det möjligt  att  avgöra 
vilken dans det rörde sig om samt beskriva vilka element av dansen i fråga som finns 
bevarade  i  kompositionen.  Analysen  hade  också  betydelse  för min  interpretation 
eftersom  jag  blev mer  uppmärksam  och medveten  om  vad  och  hur  jag  spelade. 
Genom analysen blev jag mindre fångad i min förförståelse.   
 
Att ha  förförståelse säger dock  ingenting om hur man uppfattar den  interpreterade 
musiken  känslomässigt.  Till  en  början  hade  jag  det  ganska  svårt  att  arbeta med 
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Szymanowskis musik, detta mest på grund av hans ganska komplicerade tonspråk. 
Så  småningom  blev  jag  mer  van  vid  det,  vilket  var  av  stor  vikt  för  både  det 
konstnärliga och det vetenskapliga arbetet. Idag kan  jag säga att  jag har lärt mig att 
se det vackra  i Szymanowskis musik,  som dock  inte alltid är  tänkt att vara enbart 
vacker. Hugo  Leichtentritt,  en  tysk musikvetare,  levde  på  samma  tid  som  Karol 
Szymanowski.  Den  24  augusti  1910  publicerades  hans  artikel  om  Szymanowskis 
musik i tidskriften Signale. Följande citat ur denna artikel står nära mina egna tankar:  

ʺSzymanowskis musik är som ett brant berg, som man erövrar steg efter steg, i sitt 
anletes  svett. När man  äntligen  kommit  till  toppen,  istället  för den  efterlängtade 
vackra vyn  ser man ett hav av  svävande dimmor  /.../  Ibland  försvinner dessa  för 
några sekunder, och då ser jag en underbar värld, innan nya moln täcker den igenʺ. 
(Zieliński, s.52‐53).  
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6. Sammanfattning 
 
Syftet  med  den  här  uppsatsen  var  att  formulera  en  problematik  kring  Karol 
Szymanowskis  stiliserade danser  för piano  och  analysera deras  relation  till polska 
nationella danser och folkmusik från Podhale. Analysen har visat på vilket sätt och i 
vilken  grad  tonsättaren  inspirerades  av  polsk  folkmusik,  samt  vilken  roll  denna 
musik spelade i hans verksamhet.  
 
För  att  förankra  den  teoretiska  delen  i  den  historiska  och  kulturella  kontexten, 
karakteriserade jag polska nationella danser och Podhale musik i ett separat kapitel. 
Ett kapitel ägnades för att presentera Karol Szymanowski. 
 
I diskussionen  försökte  jag betrakta  stiliseringsproblematiken  från olika perspektiv 
och  systematisera  mina  slutsatser.  Eftersom  Szymanowski  skrev  mycket  om  sin 
musik och sin attityd som tonsättare, inkluderade jag även hans yttranden i kapitlets 
innehåll.  I  samma  kapitel  skrev  jag  om  mina  egna  reflektioner  som  uppstod  i 
samband med interpretation av Szymanowskis musik.  
 
Samtidigt försökte jag formulera svar på de frågor jag hade ställt i inledningen, vilket 
visade sig vara ett ganska svårt uppdrag. Det var nämligen omöjligt att bortse från en 
mängd  ofta  icke‐musikaliska  faktorer  som  påverkade  stiliseringens  betydelse  
i Szymanowskis verk.   De viktigaste problemen  i diskussionen  rörde  folkmusikens 
innebörd  för  nationens  kultur,  stilisering  som  tonsättarteknik,  dess  roll  i  ett 
konstnärligt  skapande  av den  nationella polska  stilen,  samt universella  värden  av 
den professionella musiken som växte ur folkliga traditioner.     
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