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Świat muzyki i plastyki w "Nocach i dniach" Marii Dąbrowskiej

W wielkim dziele epickim wiedza o klimacie przedstawionej epoki, a zwła
szcza o psychice bohaterów może być wprowadzona m.in. za pośrednictwem 
prezentacji dzieł sztuki.

Narrator Nocy i dni został wyposażony w wiedzę z różnych dziedzin, m.in. w 
wiedzę muzyczną. Nie jest to gruntowna ani nawet dobra znajomość tej proble
matyki, jednakże uwagi rozsiane na ten temat w powieści są dosyć różnorodne, 
dotyczą mianowicie kompozytorów, ich utworów, utworów anonimowych, spo
sobów wykonawstwa, a nawet rozważań o specyfice instrumentów, co dowodzi 
refleksyjnego stosunku narratora do świata muzyki.

Po raz pierwszy z nazwiskami sławnych kompozytorów oraz z tytułami ich 
popularnych utworów spotykamy się przy charakterystyce młodości pani Barba
ry i jej rodzeństwa1. Są to czasy, w których na świadomość dorastającej młodzie
ży wywierają wpływ nastroje społeczeństwa polskiego po niedawnej klęsce 
powstania. Wówczas w salonie pani Adamowej Ostrzeńskiej -  matki Barbary 
zbierała się często młodzież, którą stanowili przyjaciele oraz znajomi Teresy i 
Daniela. Uczucia patriotyczne związane z powstaniem styczniowym znalazły uj
ście w lekturze, śpiewach i słuchaniu muzyki. Narrator Dąbrowskiej wymienia 
przy tej okazji dwa sławne utwory Szopena: etiudę rewolucyjną i preludium tzw, 
powstańcze. Jako jeden z ulubionych kompozytorów ówczesnej młodzieży 
wspomniany jest również Beethoven, którego sonatę patetyczną grywano często 
na wspólnych spotkaniach.

Atmosfera domu rodzinnego wpłynęła więc na ukształtowanie gustu muzycz
nego pani Barbary, która wiele lat później słuchając utworów Szopena w in
terpretacji pani Ursżuli Niechcicowej doznaje głębokich przeżyć estetycznych: 

"Ale gdy się tylko muzyka rozlegała, czuła w sobie całej niby rozkwita-

łM, Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 14-15.
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jący ogród, pełny rosy, błyskawic i piorunów, i ożywczego powietrza, ja 
kie bywa, gdy burza przemija".

(II, 22)
Z narracji wynika, że pani Barbara nie ma większej orientacji w muzyce, nie 

rozróżnia gatunków utworów:
"Nie rozróżniała, czy grane były nokturny, etiudy, scherza czy też 
ballady, poznawała tylko niektóre mazurki i dwa preludia pamiętne 
jej z czasów młodości".

(II, 22)
Ale, jak widać, ta wiedza nie jest potrzebna do wrażliwego i pełnego odbioru 

muzyki.
W powieści jest jeszcze raz wspomniane nazwisko autora mazurków. Poja

wia się ono w czasie relacji z przyjęcia u Ksawery i Stanisława Ostrzeńskich, w 
trakcie którego jedna z obecnych pań wygrywa na fortepianie etiudę s-moll opus 
25 . Należy sądzić, że utwór ten jest szczególnie ceniony przez narratora powie
ści, gdyż nie szczędzi on nad nim zachwytów:

"Promiennooka (...) raptem zagrała krótki, przejmujący piękny 
utwór z posępnym refrenem, przewijającym się uporczywie w basie 
niby tragiczne zapytanie".

(V, 326)
O roli, jaką w świadomości społeczeństwa odgrywała muzyka Szopena, mo

że świadczyć fakt, że niektóre z jego utworów były adaptowane dla dzieci. W 
powieści wzmiankę na ten temat znajdujemy przy opisie pobytu w domu pani 
Barbary — Anki Niechcicówny, która nauczyła Agnieszkę grać przerobione dzie-

'l
ło wielkiego kompozytora: "Smutno niańki mi śpiewały" .

Także utwory Beethovena pojawiają się jeszcze raz w powieści, mianowicie 
w narracji o wizycie Bogumiła i Barbary u Hipolitostwa Niechciców. Żona Hi
polita — pani Urszula, gra na fortepianie "Sonatęksiężycową" oraz romans cygań
ski "Oczi czornyje"4. Nazwisko sławnego kompozytora wiedeńskiego pojawia 
się jeszcze w dyskusji Agnieszki z Holszańskim, w której rejent stwierdza: 

"Muzyka Wagnera podnieca i rozbudza ciemne instynkty.
Dlatego jest ulubiona przez niedojrzałe ... to je s t ... 
przez młodzież. My starzy, wolimy głębszą i bardziej uduchowio
ną, a przy tym tak muskularną muzykę Beethovena".

(V, 77)

2M. Dąbrowska, N oce i  dnie, Warszawa 1979, t. 5, s. 326.

3Por. M. Dąbrowska, N oce i dnie, Warszawa 1979, t. 2, s. 33.

4M. Dąbrowska, N oce i dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 161.
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Rozmowa ta służy do charakterystyki upodobań dwóch pokoleń: starszego, 
które preferuje Beethovena i młodszego, które zachwyca się Wagnerem.

Należy więc przypuszczać, że muzyka Szopena i Beethovena była bliska nie 
tylko środowisku pani Barbary, ale wszystkim, których lata młodości pfzypadły 
na okres przedpowstaniowy lub powstaniowy.

Z tym też okresem łączy się niewątpliwie zamiłowanie do pieśni z 1863 ro
ku. Na podstawie relacji można sądzić, że dużą popularnością wśród młodzieży 
cieszyły się pieśni: "Orle, powstaj z  więzów, z  ran,.."5, "Schowaj, matko suknie£ П
moje, perły, wińce z  róż... , "Czemu sercu smutno" .

Jednak do najbardziej łubianych przez panią Barbarę utworów, nawiązują
cych do pamiętnych wydarzeń, jest pieśń śpiewana przez Bogumiła "soczystym 
barytonem" w dworku państwa Ładów. Barbara zapamiętała tylko jej refren:

"a więc polami, borem, lasami i ostępem marsz śpiewając, bracia, 
partyzantko, ż y j..."
a także czasami przypominała sobie parę słów ze środka:
"broni nie mamy, więc co masz, z tym w b ó j ..."

(I, 24)
Fragmenty te wyraźnie nawiązują do tekstu piosenki legionowej "Idzie żoł

nierz borem, lasem, przymierając z głodu czasem".
Autorka wymienia także jako teksty śpiewane w tym czasie ballady Mickie-

o
wicza, a także pieśń Konrada z III cz. Dziadów,,, z refrenu:

"Zemsta, zemsta na wroga 
z Bogiem, a choćby mimo Boga ..."

(I, 101)
Z uwag Barbary wynika jednocześnie, że utwór ten był powszechnie znany i 

śpiewany w latach przedpowstaińowych i powstaniowych. Jednakże Bogumił, 
sam, uczestnik powstania, z pieśnią tą się nie zetknął, a nie chodząc do szkół i 
nie kształcąc się w domu, nie znał III cz. Dziadów.

Inne nastroje rewolucyjne, panujące wówczas wśród znacznej części społe
czeństwa oddają także pieśni, jak cytowane w powieści fragmenty "Warszawian
ki" Karola Kurpińskiego ze słowami K. Sienkiewicza:

5Refren pieśni pt. O rzeł biały  (w:) Jeszcze Polska nie zginęła, zebrał F. Barański, Lw ów  (b.r.), 

wyd. 2, s. 183, podaję za posłowiem  E. Korzeniewskiej do XVII wyd. N ocy i dni, Warszawa.

6Początek pieśni K. Gaszyńskiego pt. Czarna sukienka (w:) K. Gaszyński, P ieśn i pielgrzym a  

polskiego, Paryż 1833 I cz. przedr. (w :) K. Gaszyński, Lutnia. Piosennik polski. Zbiór pierwszy, 

Lipsk 1864, s. 68-69. Informację podaję za: Poezja  pow stania  listopadow ego, oprać. A. Zieliński, 

W rocław 1971.

7Por. M. Dąbrowska, N oce i dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 14-15.

8Por. M. Dąbrowska, N oce i dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 14-15.
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"Hej, kto Polak, na bagnety,
Żyj swobodo, Polsko, żyj!"

(IV, 277)
Klimat ten oddaje również dwukrotna wzmianka o śpiewaniu przez polską 

młodzież "Czerwonego sztandaru":
"Tłum śpiewał: Nasz sztandar płynie ponad trony, 
niesie on zemsty grom, ludu gniew ..."

(IV, 11)
"Zwarta grupa ludzi o młodych twarzach szła nie wiadomo 
dokąd, śpiewając:
Na barykady, ludu roboczy, 
czerwony sztandar do góry wznieś!...

(IV, 128)
Uwagę zwraca tutaj fakt, że obok pieśni rewolucyjnych, które śpiewa mani

festująca ludność, pojawia się znany hymn kościelny:
"Boże, coś Polskę przez tak liczne w iek i..."

(IV, 128)
Wspomnienie intelektualnej atmosfery domu rodzinnego, a także wielu este

tycznych przeżyć z okresu pobytu w Warszawie budzą w Barbarze tęsknotę do 
lepszego, "pełniejszego życia". Marzenia te miały się zrealizować w formie "do
mu otwartego" o bardzo wysokim poziomie kulturalnym:

"Ona zaś będzie prowadzić dom otwarty, nie po to, by schlebiać 
brzuchom i gustom do niewyszukanej zabawy, ale by ociężałych 
ludzi tutejszych nauczyć, że sens istnienia polega na szlachetnych 
zajęciach umysłowych".

(1,71)
Zalążkiem "wielkiego świata" miało stać się pianino. Motyw ten zajmuje w 

powieści wiele miejsca. Dla Barbary posiadanie tego instrumentu jest dowodem 
wyższego poziomu życia, kiedy po zaspokojeniu podstawowych potrzeb mate
rialnych czas pomyśleć o wyższych dążeniach człowieka.

"Pani Barbara była przeciwniczką zbytków, ale czyż pianino jest 
zbytkiem? Czyż to nie wyraz pewnej tęsknoty duchowej? Nie po
wrót do dawnych nawyknień i potrzeb kulturalnych, od których 
bieda i los odepchnęły ich, ale które przecie w nich żyją? A zresztą 
po co szperać w przeszłości? Byli długi czas biedni, teraz los ich 
się znacznie polepszył, muszą pomyśleć o czymś innym poza Chle
bem powszednim. O jakichś dobrach nie materialnych, ale ducho
wych, do których przecież muzyka właśnie należy".

(II, 17)
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Pani Barbara pragnie również stworzyć dzieciom w domu klimat podobny do 
tego, w jakim wzrastała, toteż argumentem przemawiającym za kupnem instru
mentu były ewentualne spotkania towarzyskie jej dzieci. Pamiętając czasy swojej 
młodości nie mogła sobie wyobrazić przyjęć młodzieży bez muzyki i tańca8.

Barbarze muzyka fortepianowa dostarczała także mnóstwa niepowtarzalnych 
przeżyć, toteż możliwość usłyszenia we własnym domu gry tego instrumentu 
wywoływała w niej ogromne emocje:

"Na samą myśl, że mogłaby w domu swoim usłyszeć słodki plusk 
dźwięczących klawiszy chwytała ją  tęskniąca czczość jak głodnego 
na myśl o pożywieniu".

(Π, 19)
Posiadanie pianina było także w ówczesnych wyobrażeniach dowodem wy

ższego standardu życiowego, toteż pani Urszula Hipolitowa spostrzegłszy w cza
sie jednej z wizyt nowy nabytek Niechciców nie mogła się oprzeć uwadze:

"Nie wiedziałam, że macie pianino. Widać lepiej się wam powodzi, 
chwała Bogu".

(II, 21)
Nowy instrument spełniał w domu pani Barbary kilka funkcji. W czasie wi

zyt znajomych lub rodziny grywano na nim zarówno utwory z muzyki poważnej 
jak i melodie do tańca, śpiewano również niekiedy lekkie, wesołe pieśni przy 
akompaniamencie instrumentu. Był również elementem zdobiącym pokój.

"Pianino stało, jakby stało tu zawsze, poważne i pełne obietnic. Do
brze i ładnie łączyło się z meblami i firankami, stanowiło jakby od
wieczną część pokoju, bynajmniej nie wydawało się czymś dla nich 
niestosownym".

(II, 20)

Spełniły się również pragnienia Barbary, aby jej córki umiały grać na tym in
strumencie, i Agnieszka, i Emilka w wolnych chwilach grają na pianinie. Emilka 
częściej i głównie muzykę skoczną, wesołą, nadającą się do tańca. Narrator 
zwraca szczególną uwagę na dużą muzykalność dziewczynki, która nie tylko lubi 
grać, lecz również śpiewa9.

Agnieszka natomiast grywa na pianinie niezmiernie rzadko i głównie smętne, 
wiejskie piosenki. Pani Barbarze jednak właśnie gra starszej córki bardziej odpowiada.

Lubię -  rzekła, gdy brząkanie umilkło -  kiedy ty grasz.
Nie powinnaś była rzucać muzyki. Emilka ma większą wprawę,

8Por. M. Dąbrowska, N oce i  dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 14-15.

V or. M. Dąbrowska, N oce i dnie, Warszawa 1979, t. 2, s. 18.
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ale gra tylko do tańca. I ty masz miłe uderzenie. Takie rzewne. 
Szkoda, że już wyjeżdżasz".

(IV, 216-217)
Autorka opisując w narracji pierwsze próby gry na pianinie dzieci Barbary, 

w sposób interesujący ukazuje przeżycia dziecka, które po raz pierwszy zetknęło 
się z instrumentem muzycznym oraz radość matki, która usłyszała po raz pier
wszy, że jej dziecko usiłuje grać.

"Agnisia, pomagając sobie słowami wybierała dalej palcami 
nuty chłopskiej piosenki.
Moja dzie-wu-lu naucz się ro-bić 
bo cię nie poj-mie żaden kró-le-wicz 
-  Ja gram -  zawołała. -  Mamusiu Ja gram!

A wtedy pani Barbara uczuła w sobie na koniec dreszcz szczęścia, rzadko 
doznawaną przez serce ludzkie radość spełnionego marzenia".

(И, 20)
Jednak pianino, pomimo że wpłynęło nieco na podniesienie poziomu kultu

ralnego domu Niechciców, nie spełniło w całości pokładanych w nim przez Bar
barę nadziei o stworzeniu ośrodka kulturalnego na prowincji.

Narrator Nocy i dni odróżnia wyraźnie muzykę na przyzwoitym poziomie ar
tystycznym i amatorską muzykę ludową. Gdy Bogumił kupił skrzypce i zaczął 
na nich grać, pani Barbara była najpierw' oburzona i powątpiewała w umiejętno
ści męża. Z czasem jednak przyzwyczaiła się do tej rozrywki i Bogumił mógł już 
spokojnie wygrywać rozmaite melodie ze słuchu10. Jest to dowodem, że był 
człowiekiem obdarzonym niezłym słuchem i wrażliwością, skoro sam mógł się 
nauczyć trudnej sztuki gry na skrzypcach, a nawet mógł nią w przyszłości (w 
Niemczech) zarabiać na utrzymanie. Wprowadzenie motywu dotyczącego muzy
ki służy tu więc także charakterystyce głównego bohatera. Ten motyw został na
stępnie wykorzystany przez autorkę dla skontrastowania atmosfery domu w 
Krępie za życia Piotrusia i po śmierci dziecka, kiedy zaprzestano gry na tym in
strumencie, przy którym chłopiec lubił skakać i tańczyć. Pełni więc tu motyw 
skrzypiec również funkcję konstrukcyjną w powieści.

Na temat skrzypiec jako instrumentu muzycznego znajdziemy w Nocach i 
dniach także interesujące rozważania pani Barbary. Zastanawiając się, na jakim 
instrumencie mają się uczyć grać jej dzieci, pani Barbara opowiada się za piani
nem, skrzypce bowiem, mające zaledwie cztery struny, są instrumentem niemal 
magicznym, na którym można tylko "rzępolić albo dawać koncerty".

Możliwości pośredniej, a więc gry na przeciętnym poziomie, Barbara nie

10Por. M. Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1979, t. 5, s. 251-257.
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akceptuje. Natomiast pianino z dużą ilością klawiszy jest instrumentem, na któ
rym nauczyć się grać może wiele osób. Sama Barbara kiedyś tego próbowała 

• 11 ucząc się w przeszłości śpiewu . W tym rozważaniu Barbary więc kryje się po
dziw dla mistrzostwa skrzypków wirtuozów.

Interesujące są również uwagi narratora na temat sposobu gry na pianinie. 
Charakteryzując grę pani Urszuli Niechcicowej stwierdza, że kobiety z reguły 
grają twardo i oschle, toteż jest mile zaskoczony miękkością i rzewnością inter
pretacji Hipolitowej.

"Pani z Torobina grała tym razem prawie wyłącznie Szopena. Mia
ła jak na kobietę wyjątkowo miękkie i rzewne uderzenia -  kobiety 
zwykle grają twardo i oschle -  a choć w sposobie bycia i rozma
wiania nie zdradzała nigdy szczególnych głębin ducha, umiała wy
dobyć trafnie z granych utworów to wszystko, czym były 
przepełnione".

(II, 21-22)
Odmienną funkcję pełnią w utworze wzmianki na temat przyśpiewek ludo

wych. Przedstawiając przebieg wesela Stefana Olczaka z Wiktą Kolańszczanką 
narrator, dla całości obrazu, musi oczywiście uwzględnić także ten składnik ob
rzędu.

"Jeden z młodzieńców, stanąwszy przed muzyką, za krzyczał 
śpiewnie:
W tem Kalińcu — mieście da jest zwyczaj taki, 
jeden kamasz taki, a drugi owaki ...
Drudzy podchwycili taczając się z uciechy:
Jeden kamasz taki, a drugi owaki".

(V, 201)
"Śród krętaniny potrącających się par jedna z dziewuch zawodziła 
przenikliwie:
A czy przyjedziesz, czy nie przyjedziesz, 
moje serce się nie nudzi, 
bo moje serce strapione wielce 
od nieszczęśliwych ludzi".

(V, 211-212)
"Da ty moja Wiktusiu, da musiałaś coś umieć 
da że ja o tobie, da nie mogę zapomnieć!"

(V, 201)

l lPor. M. Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1979, t. 1, s. 131.
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Przyśpiewki te są sposobem uzewnętrznienia aluzyjnego pewnych przeżyć i 
myśli wykonawców.

Aluzje związane z muzyką pełnią w powieści rozmaite funkcje. Po pierwsze 
-  służą do realistycznego odtworzenia atmosfery patriotycznej lat okołopowsta- 
niowych. Po drugie — niekiedy pełnią także funkcję kompozycyjną, na przykład 
ukazując atmosferę domu Niechciców w Krępie i okres żałoby po śmierci Piotru
sia. W pierwszym okresie tę atmosferę stwarza m.in. codzienna gra Bogumiła na 
skrzypcach i zachowanie się dziecka, w drugim nastrój przygnębienia wywołuje 
autorka przez wyeliminowanie elementów muzycznych z domu Niechciców. Po 
trzecie -  uwagi na temat muzyki wzbogacają także naszą wiedzę o głównych po
staciach: o wrażliwości Barbary i o wrażliwości i pewnych samorodnych uzdol
nieniach Bogumiła.

W przeciwieństwie do muzyki sztuki plastyczne są w Nocach i dniach potra
ktowane niemal w sposób marginalny, W zasadzie narrator ogranicza się do na- 
pomknieć o wystawach lub dziełach. I tak na przykład w jednym z 
młodzieńczych listów pisanych przez Barbarę, przebywającą w Warszawie, do 
jej siostry -  Teresy autorka wspomina, że widziała obraz Matejki:

"Ale wracam do wystawy obrazów. Zapomniałam Ci jeszcze napi
sać, że widziałam przepiękny obraz Matejki Portret pana. Od razu 
można poznać, że to mistrz wielki malował".

(II, 30)
Słoneczny, zimowy poranek wywoła po latach wspomnienia wystaw malar

skich, na których bywała w młodości:
"Takie dnie, gdy się zdarzały zimą, przypominały pani Barbarze 
gorącymi barwami nieba i słońca krajobrazy południa, które pamię
tała z warszawskich wystaw malarskich".

(I, 81)
Pomimo ubogiej informacji można chyba przypuszczać, że obrazami zapa

miętanymi przez Barbarę były prace Aleksandra Gierymskiego, który w 1879 r. 
powrócił z Włoch do Warszawy. Będąc za granicą zapoznał się ten wybitny ma
larz z pewnymi elementami techniki impresjonistycznej, które starał się nastę
pnie zastosować we własnej twórczości. Obrazy Gierymskiego z tego okresu, 
które wystawiał w Warszawie do 1884 roku, wywarły ogromny wpływ na

• · 17ukształtowanie się impresjonizmu polskiego .
W czasie jednej z rozmów Barbary z Teresą Kociełłową ujawniony zostaje 

także gust głównej bohaterki.
"[Teresa] -  Tylko ja myślę, że z ludźmi jest ta samo jak z książka-

12Por. M. Dąbrowska, Noce i dnie, Warszawa 1979, t. 2, s. 18.
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mi, z rzeźbami, obrazami. Nie pamiętasz? Jak coś wyglądało za
nadto doskonale, to się nam nie podobało. Ja przypuszczam, że 
wiesz, takie pewne zaniedbanie formy jest konieczne, by duch 
mógł przez nią przezierać".

(1, 122)
Siostra pani Barbary, jak widać w tym fragmencie, zdradza wyraźnie refle

ksyjny stosunek do sztuki.
Zainteresowanie sztukami plastycznymi przejawia także Agnieszka. Jednak 

jej smak artystyczny różni się dość znacznie od gustu pani Barbary. Agnieszka 
woli obrazy w tonacji jasnej, pastelowej, o delikatnym malunku, subtelnie zary
sowanych postaciach. Dlatego też urządzając swój pokój przypina na ścianie po
cztówkowe reprodukcje obrazów uczniów szkoły florenckiej -  Boticellego i Fra 
Angelica. Pocztówki te otrzymała Agnieszka od -  znającej jej gust -  koleżanki -  
Naty Sztumskiej. Dobry smak Agnieszki przejawia się w tym, że woli ona mieć 
w pokoju reprodukcje sławnych mistrzów niż nawet obrazy oryginalne, ale o zni
komej wartości.

Prócz reprodukcji obrazów, znajdowała się wśród kart fotografia przedsta
wiająca posąg Apolla. Tę pocztówkę odłożyła jednak Agnieszka między papiery, 
gdyż "rzeźba grecka nie przemawiała do niej, a "greckie nosy", jak mówiła, zda-

14wały jej się nudnymi" .
Głębokich przeżyć artystycznych dostarczają jej również wystawy malarskie, 

które bardzo chętnie zwiedza. Toteż będąc z mężem w Brukseli nie mogła odmó
wić sobie zobaczenia otwartej w tym czasie międzynarodowej wystawy najwy
bitniejszych osiągnięć z zakresu sztuki.

"Marcin i Agnieszka zwiedzali teraz wystawę, odbywając niby 
skondensowaną podróż po wszystkich krajach świata".

(V, 120)

Agnieszka przeżywała intensywnie swoje kontakty z kulturą plastyczną (po
dobnie jak z literaturą) i w obszernych listach do matki dzieliła się refleksjami ze 
zwiedzania wystaw i muzeów. Spełniły się niejako pośrednio -  przez córkę -  
marzenia pani Barbary o obcowaniu z wielką sztuką.

"O najdrobniejsze sprawy matki rozpytywała szczegółowo, a 
poza tym jakiż huk wiadomości o światach, książkach, muzeach, 
widzianych osobliwościach, przepełniał te szczelnie zasmarowane 
kartki".

(V, 387)

13Por. M. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1982, s. 337-338.
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Sztuki plastyczne odgrywają zatem niewielką rolę w narracji powieściowej, 
służąc przede wszystkim do charakterystyki wrażliwości estetycznej bohaterów 
(Barbary i Agnieszki).

Wszystkie cytaty zamieszczone w tekście pochodzą z XXIII wydania "Nocy i 
dni" Marii Dąbrowskiej, Czytelnik, Warszawa, 1979.
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