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PRZEDMOWA 

 

  

 „Sine Musica nulla disciplina potest esse perfecta,  

 nihil enim sine illa.” 

 

 „Bez muzyki żadna dyscyplina nie może być dokonałą,       

ponieważ bez niej nic nie może istnieć.”  

Izydor z Sewilli
1
 

 

 

Muzyka klasyczna, a szczególnie twórczość fortepianowa kompozytorów hiszpańskich i 

francuskich przełomu XIX-XX wieku, od wielu lat znajduje się w orbicie moich 

zainteresowań wykonawczych. Sprzężenie losu artysty z machiną historii mającą 

niebagatelny wpływ na proces kreacji dzieła, to klucz do zrozumienia i rozszyfrowania 

intencji twórcy, a zarazem conditio sine qua non  najwierniejszego ich przekazu.  

Niniejsza rozprawa to próba odnalezienia odpowiedzi na nasuwające się w trakcie 

pracy artystycznej pytania dotykające fundamentalnej  kwestii ‒ tożsamości twórcy i jego 

dzieła. Paradoksalnym był dla mnie fakt, iż najwybitniejsi kompozytorzy hiszpańscy jak 

Pedrell, Granados, Albéniz – określani w podręcznikach jako przedstawiciele hiszpańskiej 

szkoły narodowej w muzyce, sami nie będąc z urodzenia Andaluzyjczykami, i pozostając w 

kręgu katalońskiego środowiska ‒ swoją artystyczną tożsamość oparli na kulturowym 

bogactwie ziemi andaluzyjskiej. Poszukiwania wyjaśnienia owego paradoksu zmusiły mnie 

do interdyscyplinarnego i holistycznego spojrzenia; pozwoliły nie tylko wniknąć w biografie 

kompozytorów, ale dostrzec je w szerszym kontekście historyczno-kulturowym epoki regionu 

i kraju. Czytając źródła i opracowania, ze zdziwieniem napotykałam odmienne stanowisko 

historyków andaluzyjskich, kontestujących często madrycki punkt widzenia, czy 

nazywających wręcz głupotą pewne teorie Pokolenia’98. Wraz ze zgłębianiem tematu 

otwierał się przede mną inny świat.  

 

                                                           
1
 IZYDOR Z SEWILLI [ISIDORO DE SEVILLA], Etymologiae, Liber III, XVII,1., [w:] Isidori Hispalensis 

Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX,  recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. 

Lindsay, Oxonii [Oxford]: e Typographeo Clarendoniano, 1911. Intra Text Edition 

www.intratext.com/X/LATO706.HTM [1 II 2020]. Powyższe tłumaczenie pochodzi od autorki. 

 

http://www.intratext.com/X/LATO706.HTM%20%5b1
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Czas poświęcony tej pracy był dla mnie fascynującym doświadczeniem 

intelektualnym. Dał mi możliwość i świadomość poznania, czym jest tierra andaluza ‒ 

ziemią pasji, wolności, miłości, bólu i cierpienia; tym wszystkim, co tworzy muzykę.  

Wierzę, że zarówno historycy, jak i muzycy wykonawcy, oraz miłośnicy kultury 

hiszpańskiej innych dyscyplin, odnajdą w tym studium cząstkę wiedzy pomocną w ich 

własnej pracy badawczej. 

Powstaniu niniejszej rozprawy towarzyszyło wsparcie kilku osób, którym winna 

jestem wdzięczność. Przede wszystkim dziękuję Mojej Rodzinie, akceptującej i wspierającej 

z miłością moje wysiłki. Dziękuję Radzie i Dyrektorowi Instytutu Historii KUL za przyznane 

środki finansowe, bez których przeprowadzenie zagranicznych kwerend naukowych nie 

byłoby możliwe. Słowa podziękowania kieruję także do wszystkich osób okazujących  

życzliwe zainteresowanie postępem moich prac. 
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WSTĘP 

 

 

Dziewiętnaste stulecie jawi się okresem prowokującym zróżnicowane opinie i oceny. 

Zaliczane do najbardziej gorzkich i krwawych w europejskiej historii, postrzegane jest też  

jako czas postępu i gwałtownego rozwoju, nasyconego katastrofizmem i relatywizmem fin de 

siècle’u. Na szachownicy świata stawia Europę w centrum wydarzeń polityczno-

ekonomiczno-kulturowych, pozostawiając na uboczu Stany Zjednoczone wchodzące na 

ścieżkę ekspansji imperialnej z jednej strony, a z drugiej Japonię stopniowo przeistaczającą 

się w potęgę azjatycką.  

Wiek XIX, ukierunkowany liberalizmem Rewolucji Francuskiej (1789), to władzy 

parlamentu, instytucji państwa i narodowi nadaje kluczowe znaczenie. Romantyczna wizja 

narodu Johanna Gotfrieda Herdera (1744-1803) zastąpiona zostaje gwałtownie rozwijającym 

się nacjonalizmem stawiającym naród ponad jednostkę i społeczeństwo. Georg Wilhelm 

Hegel (1770-1831) „widzi w narodowym państwie najwyższą i konieczną formę rozwoju 

ducha”
2
 zmierzającego do samoświadomości wolności, realizującej się zwłaszcza w sztuce, 

religii i filozofii. Heglizm w kontekście materializmu doprowadzi społeczeństwo do 

marksizmu i rewolucji proletariackiej. 

Gloryfikacja państwa ma ogromne znaczenie dla myśli historyczno-politycznej 

Niemiec. „Szkoła pruska” (G. Droysen, H. von Sybel, H. von Treitschke) buduje niemiecki 

nacjonalizm oraz podmiotowość narodu, i stwarza podwaliny II Rzeszy. Odwołując się do 

historii, gloryfikując potęgę państwa krzyżackiego Prus jako przejaw zwycięstwa cywilizacji 

wyższej nad niższą, wykuwa koncepcję ciągłości prusko-niemieckiej tradycji narodowej, 

prowadzącą poprzez politykę Hohenzolernów do zjednoczenia Niemiec
3
. W powiązaniu z 

teorią Francuza Josepha de Gobineau (1816-1882) o wyższych i niższych gatunkach 

                                                           
2
  P. WANDYCZ, Pax Europea. Dzieje systemów międzynarodowych w Europie 1815-1914, Kraków: Arcana, 

2003, s. 25. 

 
3
  Zob. G. DROYSEN, Geschichte der preussischen Politik [Historia polityki pruskiej], Leipzig: Verlag von 

Veit, 1855-1886.; H. von TREITSCHKE, Das deutsche Ordensland Preussen (1862) [Niemieckie Państwo 

Zakonne Prus], Leipzig: Insel Verlag, 1915; H. von TREITSCHKE, Deutsche Geschichte neunzehnten 

Jahrhundert [Historia Niemiec w XIX wieku], Band:1-5., Leipzig, 1879-1894. 
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ludzkich
4
, pojawia się teoria nordycko-germańskiej rasy panów (Herrenvolk). Filozofia  

Friedricha Nietzschego (1844-1900) i Artura Schopenhauera (1778-1860), w zestawieniu z 

darwinizmem i spenceryzmem, kształtuje mentalność europejskich elit i społeczną 

psychologię. „Czym jest naród?”
5
 – pyta francuski historyk Ernest Renan (1823-1892), a 

Maurice Barrès (1862-1923) wprowadza doktrynę nacjonalizmu integralnego. 

Nie bez znaczenia pozostaje teoria duchowej historii kultury Karla Lamprechta (1856-

1915)
6
 mówiąca, iż to warunki społeczno-materialne, a nie wydarzenia polityczne, są 

podstawą procesu dziejowego, w którego każdej fazie to dusza narodu kształtuje formy i 

instytucje życia zbiorowego. 

 Budząca się w XIX wieku świadomość narodowa ma wpływ na europejską muzykę 

klasyczną. Idee narodowej odrębności wywołują zainteresowanie kompozytorów rodzimą 

historią i folklorem, a kierunek narodowy staje się w romantyzmie istotnym elementem jego 

ideologii. Początkowo uważany jest przez dawniejszych historyków muzyki (H. Riemann) za 

peryferyjny trend, pozostający na uboczu głównego nurtu historii. Jednakże muzyczne 

kierunki narodowe (wczesne i późne, pojawiające się po 1860 r.), reprezentowane na 

przestrzeni całego stulecia przez grupy kompozytorów zwane szkołami narodowymi, obecne 

są w muzyce wszystkich ówczesnych ośrodków europejskich – niemieckiej (Weber, Wagner), 

rosyjskiej (Potężna Gromadka), francuskiej (Franck, Saint-Saëns), polskiej (Chopin, 

Moniuszko, Noskowski, Młoda Polska), czeskiej (Janaček), a nawet skandynawskiej 

(Sibelius, Grieg, Nielsen), wegierskiej (Bartok) i rumuńskiej (Enescu). 

W powyższe nurty zagadnień nacjonalizmu wpisuje się problematyka tożsamości i 

podmiotowości narodowej, a kwestia artystycznej tożsamości grupy hiszpańskich 

kompozytorów przełomu XIX i XX wieku jest nieobecna w literaturze przedmiotu. Brak 

polskich badań i publikacji wymaga interdyscyplinarnego podejścia oraz naukowej podstawy 

obejmującej historię i kulturę Hiszpanii, literaturę i muzykologię.  

                                                           
4
   Teoria Josepha Arthura de Gobineau - jednego z twórców rasowo-antropologicznego kierunku w socjologii - 

stała się punktem wyjścia późniejszego niemieckiego nacjonalizmu, a w konsekwencji faszyzmu. Zob. J. A. de 

GOBINEAU, Essais sur l’inégalité des races humaines, Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1853 vol. I-II i 

1855 vol. III-IV, [w:] Oeuvres, vol.1., Paris: Éditions Gallimard, 1983, s. 135-1174. 

 
5
  E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation ? Conférence fait en Sorbonne, le 11 mars 1882, Paris: Editeur Calmann 

Lévy, Ancienne Maison Michel Lévy Frères, 1882. – Wykład wygłoszony na Sorbonie 11 III 1882 r. w 

kontekście francuskiej klęski w wojnie z Prusami w 1870-1871 r. oraz aneksji Alzacji i Lotaryngii. Renan  

formułuje francuską koncepcję narodu opartą na woli ludności do jego utworzenia oraz duchowej zasadzie 

dziedzictwa przeszłości i teraźniejszości, w przeciwieństwie do ówczesnej koncepcji niemieckiej (opartej na 

kulturze, języku, rasie i religii). 

 
6
  K. LAMPRECHT, Was ist Kulturgeschichte? Beitrag zu einer epirischen Historik [Czym jest historia kultury? 

Wkład w historię empiryczną], [w:] Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, N. F., I, 1896/1897, s. 75-

145., Goethe Universität Frankfurt am Main, www.publikationen.ub.uni-frankfurt.de [18 X 2019]. 

http://www.publikationen.ub.uni-frankfurt.de/
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Niniejsza rozprawa jest pierwszą tego typu w Polsce. Stara się wypełnić lukę  w 

dorobku polskiej, szeroko pojętej iberystyki. Przestudiowanie zagranicznej literatury 

przedmiotu pozwala stwierdzić prawdopodobieństwo, iż praca może wnieść nowe spojrzenie 

w dotychczasowy stan badań. 

Celem rozprawy jest synteza wiedzy różnych dyscyplin (historii, historii kultury, 

iberystyki, muzykologii) pozwalająca rozwiązać główny problem badawczy – paradoks 

tożsamości grupy hiszpańskich kompozytorów doby Restauracji (1874-1923), określanych 

terminem hiszpańskiej szkoły narodowej: Felipe Pedrella (1841-1922), Isaaca Albéniza 

(1860-1909), Enrique Granadosa (1867-1916) i Manuela de Falla (1876-1946). Główny 

problem badawczy pracy dotyczy określenia determinantów pozwalających wyjaśnić 

podmiotowość i tożsamość artystyczną grupy w relacji regionalizm – narodowość. 

Podmiotem badań jest grupa kompozytorów muzyki klasycznej – kompozytorów urodzonych 

i działających w Katalonii w okresie Restauracji, którzy poprzez własną twórczość, 

podmiotowość swą określili i  związali z dziedzictwem kulturowym regionu Andaluzji. 

Pozornym wyjątkiem jawi się kompozytor Manuel de Falla, urodzony wprawdzie w Kadyksie 

(Cádiz), jednak od wczesnych lat szkolnych kształcony, wychowywany i ostatecznie 

muzycznie ukształtowany w obcym środowisku (Madryt, Barcelona, Paryż). Przedmiotem i 

tematem badania są zatem zjawiska, procesy (polityczne, społeczne, ideologiczne) 

kształtujące motywacje i postawę kompozytorów, w oparciu o ich biografie oraz dorobek 

twórczy, w wymiarze indywidualnym, jak i całej grupy.  

Dwie główne tezy problemowe i pytania badawcze wynikają z tytułu pracy, i są ze 

sobą sprzężone w kręgu hermeneutycznym: 

1. dlaczego kompozytorzy hiszpańscy swą artystyczną tożsamość związali z Andaluzją i z jej 

dziedzictwem kulturowym? 

 dlaczego nie odwołali się do dziedzictwa Katalonii czy Kastylii ? jakie były przyczyny 

zwrotu ku ziemi andaluzyjskiej? 

 jakie determinanty spowodowały owy zwrot – przez samych kompozytorów 

definiowany jako « powrót do korzeni » – i  w konsekwencji redefinicję tożsamości  

narodowej ?  

I odwrotnie: 

2.  jak ziemia andaluzyjska określa artystyczną podmiotowość grupy kompozytorów ?  

 jak przeszłość historyczna Andaluzji wpłynęła na tę formację? 

 na czym polega i w czym się przejawia historyzm grupy ? 
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Pytania pochodne, wspólne dla obu pytań głównych, prezentują się następująco: 

 jakie elementy dziedzictwa historyczno – kulturowego regionu Andaluzji stały się dla 

kompozytorów źródłem tożsamości ? 

 jak się one przejawiają, w jaki sposób są obecne w twórczości każdego z nich ? 

 czy jest uzasadnione używanie wobec grupy nazwy „hiszpańska szkoła narodowa”?  

Tematyka pracy dotyczy procesu rozpoczętego w połowie XIX wieku, który w kontekście 

zjawisk historyczno-społeczno-kulturowych regionów Hiszpanii, w tym Andaluzji, 

doprowadził do wytworzenia się szkoły narodowej w historii hiszpańskiej kultury muzycznej. 

Korzeniem kultury jawi się ziemia (łac. cultus agri - uprawa roli, przeformułowana w cultura 

animi – uprawa umysłu
7
), będąca skarbnicą wytworów materialnych i niematerialnych 

człowieka: systemu społeczno-politycznego, szeroko pojętej sztuki czy duchowości 

(wierzenia, wiedza, piśmiennictwo). Pojęcie „ziemi” warunkuje kwestie kulturowe: 1) typ 

wspólnoty (naród, rasa, elita artystyczna czy intelektualna; 2) relacje człowieka wobec świata, 

czyli jego tożsamość i podmiotowość; 3) pojęcie czasu, pamięci i procesu historycznego. 

Powyższe aspekty wpisują się w tytuł poniższej pracy. Ziemia andaluzyjska – tierra andaluza 

– pozostając żywym, bijącym źródłem wszystkich procesów historycznych, społecznych, 

ideologicznych regionu od starożytności po wiek XX, na przestrzeni dziejowej urasta do 

miana hiszpańskiego idiomu Maja Dolorosa. Zadaniem pracy jest zatem nieustanne 

konfrontowanie przeszłości Andaluzji z okresem przełomu XIX i XX wieku; pokazanie jak 

ważne są korzenie, jak pewne elementy odbijają się w lustrze historii; oraz wykazanie, że 

doświadczenia historii i kultury dadzą się zrozumieć tylko razem. 

Ramy chronologiczne niniejszej rozprawy obejmują lata 1874-1923. Chociaż wielu 

historyków hiszpańskich przyjmuje zróżnicowaną, szerszą periodyzację okresu Restauracji 

włączającą lata dyktatury generała Miguela Primo de Rivery, na potrzeby pracy za końcową 

datą – rokiem 1923 –  przemawia kilka faktów. 

Przede wszystkim na lata 1874-1923 przypada główna działalność omawianych twórców; 

powstają dzieła –„ kamienie milowe” w historii hiszpańskiej kultury muzycznej. W roku 1922 

umiera Felipe Pedrell, duchowy ojciec grupy. Życie i twórczość Isaaca Albéniza i Enrique 

Granadosa zawierają się w badanym okresie. Przełom lat 1922/1923 wraz z utworem 

Fantasía Bética Manuela de Falla zamyka andaluzyjski okres jego twórczości. Pod względem 

                                                           
7
   Przeformułowania pojęcia dokonał Cyceron  w słynnych Rozmowach tuskulańskich, dialogach filozoficznych 

napisanych w 45 r. p.n.e. Zob. M. T. CICERO, M. Tulli Ciceronis scripta qua manserunt omnia: Tusculanae 

disputationes, M. Pohlenz (ed.), Tybinga: De Gruyte, 1982. Seria Bibliotheca scriptorum Graecorum et 

Romanorum Teubneriana, Band 1220. Polskie tłumaczenie [w:]: M. T. CICERO, Pisma filozoficzne, T. 3., tłum. 

J. Śmigaj, Warszawa: PWN, 1961, s. 481-743. 
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historycznym w omawianym czasie powstają ważne akty normatywne Andaluzji 

gwarantujące jej polityczną podmiotowość. Zorganizowany w 1922 roku Concurso de Cante 

Jondo w Granadzie, poza stroną muzyczną, staje się forum wymiany idei i myśli społeczno-

politycznej andaluzyjskich elit intelektualnych dążących do podźwignięcia i rozwoju regionu. 

Nadzieje i wysiłki przerywa przewrót militarny 1923 roku. 

 Ramy pojęciowe obejmują szerokie zagadnienie podmiotowości (i tożsamości), która 

jawi się podstawowym obszarem refleksji filozoficznej, psychologicznej i socjologiczno-

historyczno-politycznej, pozostając przedmiotem sporu o semantykę
8
. Już samo pojęcie 

podmiotu przynosi trudności definicyjne. Z punktu widzenia filozofii może być ono  

rozpatrywane na kilka sposobów
9
 jako: 1) substancja, podłoże i podstawa wszelkiego 

działania; 2) akt, swobodne działanie, działanie i tworzenie siebie; 3) autonomia; 4) „JA”, 

„MY”, więź społeczna, wspólnota ludzi; 5) jednostkowość, wyjątkowość; 6) intymność, 

wewnętrzność, immanencja; 7) tożsamość; 8) bezpośredniość, poczucie siebie; 9) cogito, 

samoświadomość, autorefleksja; 10) osoba (moralna) w odróżnienieu od zwykłej jednostki 

biopsychicznej
10

. 

Z punktu widzenia niniejszej pracy najważniejsze okazują się główne definicje pojęcia 

podmiotu: samoświadomość tożsamości i działanie, które w zakresie podmiotowości 

polityczno-historycznej wiąże się z kwestią sprawstwa, czyli wykreowania stanu rzeczy lub 

sytuacji zgodnie z przyjętą intencją
11

. Samoświadomość wynikająca z autorefleksji jednostki 

do bycia kimś, do konstruowania swego „Ja”, prowadzi do tego, iż tożsamość jest  

 

„całością konstrukcji podmiotu, które odnosi on do siebie, przy czym całość ta jest prostą 

sumą elementów, jest to układ zintegrowany zgodnie z jakąś zasadą. Elementy konstrukcji 

tożsamości wyprowadzane są z identyfikacji z innymi osobami, grupami, wybranymi 

                                                           
8
   A. WARMBIER, Zagadnienie podmiotowości, [w:] Spór o podmiotowość ‒ perspektywa interdyscyplinarna,  

red. A. Warmbier, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 7-17.  

 
9
  M. KOWALSKA,  Dialektyka podmiotu, [w:] Podmiotowość i tożsamość, red. J. Migasiński, Warszawa: 

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, s. 35. 

 
10

  Wybrane stanowiska w historii filozofii ukazujące różnicę w pojmowaniu podmiotowości, mające znaczenie 

dla zrozumienia podstaw epistemologicznych, ontologicznych i aksjologicznych charakteryzuje praca:  K. 

WIELECKI, Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, 

Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2003, s. 177-220. 

 
11

  Szerzej problematykę podmiotowości i sprawstwa  w teorii socjologicznej omawia praca M. S. ARCHER, 

Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przeł. A. Dziuban, Kraków: Zaklad Wydawniczy Nomos, 2013. 

Odniesienie do tej publikacji zob. też w: P. SAWCZYŃSKI, Polityczność podmiotu, Kraków: Universitas, 2016, 

s. 10.  
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strukturami społecznymi […] są one także pochodnymi takich kulturowych kategorii jak 

wartości, normy, a nawet artefakty.”
12

 

 

Świadome poczucie własnej tożsamości opiera się na percepcji autoidentyfikacji i ciągłości  

własnego istnienia w czasie i przestrzeni, oraz percepcji faktu, iż inni uznają tę identyfikację i 

ciągłość
13

, co wiedzie do podmiotowości. Zatem na potrzeby poniższej rozprawy przyjmuję 

psychologiczną koncepcję podmiotowości sformułowaną przez Tadeusza Tomaszewskiego
14

 

mówiącą, iż na podmiotowość składają się: specyficzna tożsamość człowieka, wyraźna 

indywidualność różniąca go od innych ludzi oraz fakt, że jego własne działanie zależy 

głównie od niego samego. Podmiotowość rozumiana w ten sposób określana jest przez trzy 

czynniki: pierwszy ‒ zdolność człowieka do rozpoznawania swej sytuacji i analizy jej 

elementów, co pozwala przekształcić sytuację w zadanie do wykonania; drugi ‒ zdolność 

jednostki do interpretacji i selekcjonowania zdarzeń ze względu na cel i działanie zgodne z 

określoną ideą; trzeci ‒ wewnętrzną organizację jednostki i jej miejsce w świecie oraz wpływ, 

jaki jej własna działalność na ten świat wywiera. 

Uwzględniając apekt ciągłości dziejowej oraz aspekt podmiotowy w historii, 

dostrzegam jej rolę w kreowaniu, podtrzymywaniu i obronie tożsamości etnicznej lub 

narodowej. Spojrzenie takie może przypominać podejście bardziej antropologiczne niż 

historyczne. Jerzy Topolski sygnalizował różnicę owych stanowisk pisząc: „dla historyka 

naczelnym zadaniem jest prawdziwe odtworzenie przeszłości, nie zaś potwierdzanie 

indywidualnych czy grupowych o niej wyobrażeń, często w mniejszym czy większym stopniu 

nasyconych swoistą mitologią i napiętnowanych selekcją wiedzioną najróżniejszymi 

mechanizmami (m.in. tradycją)”
15

. Jednak aspekt, którego Topolski-historyk unika, jest 

niezwykle istotny jako element kultury i tożsamości zbiorowej. 

                                                           
12

   Z. BOKSZAŃSKI, Tożsamość jednostki, «Kultura i społeczeństwo», tom 32 (1988), nr 2, [Warszawa]: 

Komitet Socjologii PAN, 1988, s. 4.  

 
13

  E. H. ERIKSON, Identity, youth and crisis, New York: W Norton&Company-London: Faber&Faber, 1968.; 

cyt. za: L. WITKOWSKI, Rozwój tożsamości w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Toruń: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1989, s. 103. 

 
14

  K. GORLACH, Z. SERĘGA, Socjologiczna koncepcja podmiotowości ‒ zarys problemów badawczych, [w:] 

Podmiotowość: Możliwość ‒ rzeczywistość ‒ konieczność, red. P. Buczkowski, R. Cichocki, Poznań: 

Wydawnictwo Nakom, 1989, s. 56. 

 
15

  J. TOPOLSKI, Prawda i model w historiografii, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1982, s. 13. 
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Z punktu widzenia socjologii kultury (T. Adorno)
16

, podmiotowość ma głębokie 

wybarwienie w kontekście pojęć takich jak: tożsamość kulturowa (identidad cultural), 

tożsamość etniczna (identidad étnica) i tożsamośc grupowa (identidad colectiva). Znaczenie 

ich przyjmuję za pracą systematyczno-teoretyczną Wolfganga Holzingera
17

, gdzie 

przedstawia on artystyczny proces kulturowych i narodowych związków w modernizmie i 

postmodernizmie oraz przekształcenie go w międzynarodowy podsystem kulturowy. 

Sygnalizuje także pewien anachronizm sztuki narodowej. Holzinger podkreśla, że to, co 

etniczne nie jest identyczne z tym, co narodowe; że rozwijający się XIX-wieczny nacjonalizm 

żywił się istniejącymi cechami etnicznymi narodów i regionu, lecz wykorzystywał bazę 

kulturową w służbie interesów politycznych. W ten sposób konkluduje, że sztuka  XIX wieku 

włączała obie tendencje, i powinna być postrzegana jako manifestacja kulturowa narodu, 

regionu i określonego ludu. W jej najwyższych przejawach można doszukać się tego, co 

zwiemy tożsamością zbiorową (identidad colectiva). 

Tożsamość zbiorowa jako pojęcie teoretyczne, obejmuje interpretację uczuć, symboli, 

działań i rytuałów, służących poszczególnym osobom do postrzegania i zrozumienia siebie 

nawzajem jako zbioru powiązanego na podstawie podobnych cech. Cechy te są zwykle 

definiowane poprzez wspólną historię, współistnienie i ustalone stosunki społeczne, język, 

wspólną kulturę; w wielu przypadkach to naród lub państwo narodowe wyznacza owy zbiór w 

sensie terytorialnym.  

Etniczność staje się integralnym elementem nacjonalizmu pod warunkiem 

przekształcenia go w polityczną zasadę wzmacnianą przez państwo jako instytucję  władzy, w 

celu identyfikacji jedności politycznej i narodowej w oparciu o kategorie uczucia 

(nacionalismo como sentimiento)
18

. Cechy etniczne, regionalne i narodowe stanowią bazę 

tożsamości zbiorowej, żywiącej się zbiorowym doświadczeniem i wspólną pamięcią 

historyczno-kulturową. W konsekwencji identidad cultural jako identidad étnica są 

konkretymi specyficznymi pojęciami, przejawiającymi się w określony sposób, poprzez które 

                                                           
16

 T. W. ADORNO, Einleitung in die Musiksoziologie: zwölf theoretische Vorlesungen, Hamburg: Rowohlt, 

1968. 

 
17

 W. HOLZINGER, La instrumentalización política del arte de la cultura en las sociedades nacionales 

modernas. Una programa de investigación, [w:] G. STEINGRESS, E. BALTANÁS, Flamenco y Nacionalismo. 

Aportaciones para una Sociología y Política del  Flamenco. Actas del I y II Seminario Teórico sobre arte, 

mentalidad e identidad colectiva, Sevilla, junio de 1995 y 1997, Editan: Fundación Machado/Universidad de 

Sevilla/ Fundación El Monte, Sevilla: Signatura, 1998, s. 41-58.  

 
18

 E. GELLNER,  Nationalismus und Moderne, Hamburg: Rotbuch, 1995, s. 8. Podaję za: G. STEINGRESS, 

Sobre flamenco y flamencología, Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, [1996], s. 85.  

 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

13 
 

wyróżnia się wielkie grupy społeczne. Tożsamość etniczna jest zatem rodzajem tożsamości 

zbiorowej danej grupy etnicznej posiadającej określoną tożsamość kulturową. W ten sposób 

pojęcie identidad cultural jawi się jako kluczowe dla analizy zasadniczych kryteriów 

identidad colectiva oraz identidad étnica. 

Postrzegając wiek XIX i początek XX jako epokę eksplozji sztuki, kultury i idei 

narodu jako istotnego czynnika polityki, tożsamość kulturowa – rozprzestrzeniając się 

poprzez fenomen muzyki i poezji – nadaje pamięci zbiorowej walory wspólnoty i 

solidarności, prowadząc do wytworzenia poczucia tożsamości narodowej (identidad 

nacional). W świetle historii i pamięci historycznej, pojęcie tożsamości narodowej sprowadza 

się de facto do podstawowego znaczenia, zgodnie z którym jest to „ zbiór przekonań, postaw i 

emocji, który ukształtowany zostaje w świadomości poszczególnych członków zbiorowości 

narodowej w związku z poczuciem więzi z narodem i doświadczaniem przez nich 

uczestnictwa w grupie narodowej”
19

. Tożsamość narodowa rozpatrywana w ramach tradycji 

danego narodu, jego postaw i  wartości przekazywanych następnym pokoleniom, niesie 

poczucie jedności narodu i świadomość własnych korzeni. Postrzeganie tożsamości 

narodowej przez pryzmat historii kultury kraju, jawi się elementem rekonstrukcji i 

nieśmiertelności pamięci o przeszłości narodu, implikując zarazem jego podmiotowość w 

otaczającym świecie.  

Stan badań 

Niewiele powstało polskojęzycznych prac poświęconych kompozytorom hiszpańskiej szkoły 

narodowej, tak z dziedziny muzykologii, jak i szeroko pojętej iberystyki. Luka ta jest 

symptomatyczna dla stanu badań w Polsce. Poza hasłami encyklopedycznymi (Encyklopedia 

Muzyczna PWM) jedyna niewielka praca o charakterze monograficznym to Izaak Albéniz 

Marii Bzowskiej (1964)
20

, w której jednak autorka nie uwzględnia większości istniejących 

źródeł, w niewielkim też stopniu wykorzystuje kilka ówczesnych i wcześniejszych opracowań 

zagranicznych badaczy. Bardziej współczesna publikacja Anny Grażyny Piotrowskiej Topos 

muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII wieku do początków XX wieku 

(2011)
21

 zawiera wiele cennych informacji historycznych i muzykologicznych w kontekście 

                                                           
19 Z. BOKSZAŃSKI, Ponowoczesność a tożsamość narodowa, [w:] Władza, naród, tożsamość: studia 

dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, pod red. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Kraków: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 103. 

 
20

  M. BZOWSKA, Izaak Albéniz, Kraków: PWM, 1964. 

21
  A. G. PIOTROWSKA, Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej  od końca XVIII wieku  do początków 

XX wieku, Kraków: Musica Iagellonica, 2011.  
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flamenco i jego idiomu w twórczości Manuela de Falla. Jednakże praca opiera się głównie na 

angielskojęzycznych opracowaniach, sporadycznie przytacza tłumaczenia hiszpańskich 

tekstów źródłowych, zawężając tym samym czytelnikowi możliwość poznania oryginału
22

. 

Światowy stan badań do roku 2001 nad dorobkiem i twórczością poszczególnych 

kompozytorów hiszpańskiej szkoły narodowej – Pedrella. Granadosa, Albéniza i de Falla – 

prezentuje bibliografia zamieszczona przy haśle każdego z wyżej wymienionych twórców w 

The New Grove Dictionary of Music and Musicians
23

 (Encyklopedia Muzyczna PWM
24

 

podaje niektóre tylko publikacje). Należy jednak wyróżnić kilka pozycji monograficznych 

oraz wspomnieć o niektórych dysertacjach doktorskich nie zamieszczonych w wyżej 

wymienionych wykazach, ciekawych ze względu na ujęcie przedstawionego w nich 

materiału. 

W literaturze angielskojęzycznej większość opracowań poświęconych muzyce 

hiszpańskiej opiera się głównie na Gilberta Chase’a The Music of Spain
25

 opublikowanej w 

1941 roku (reedycja w 1959). Ta przełomowa praca stanowi kompleksowy obraz hiszpańskiej 

muzyki od średniowiecza do XX wieku. A History of Spanish Piano Music (1980) Lintona 

Powella
26

 zawiera przegląd hiszpańskiej literatury fortepianowej od 1500 roku do lat 50-tych 

XX wieku, i jest postrzegana jako cenne źródło informacji. Z literatury hiszpańskojęzycznej 

wartościową pozycję stanowi synteza: José Subirá Historia de la música española e  

hispanoamericana (1953)
27

, oraz bardziej współczesna wieloautorska siedmiotomowa praca 

pod redakcją Pablo Lópeza de Osaby Historia de la música española
28

. 

                                                           
22

 W zasobach internetowych ukazał się także artykuł Małgorzaty Jabłońskiej Cykl fortepianowy Goyescas 

Enrique Granadosa w kontekście idei correspondance des arts i muzyki narodowej, powstały na bazie pracy 

magisterskiej autorki pt. Goyescas Granadosa w kontekście twórczości Goi (Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 

Instytut Muzykologii,  2012), nie wnoszący jednak ani hiszpańskojęzycznych źródeł, ani nowych treści poza 

tymi zawartymi w amerykańskich pracach doktorskich (DMA), które autorka wykorzystuje. 

Zob.www.muzykologia.uj.edu.pl [20 X 2020]. 

 
23

  The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2
nd

 ed. by S. Sadie, London-New York: Macmillan 

Publishers Limited, 2001: vol.1., s. 293.; vol. 8., s. 535.; vol. 10., s. 281.; vol. 19., s. 279. 

24
   Encyklopedia Muzyczna PWM,  red. E. Dziębowska, Kraków: PWM, 1979, 1987, 2004: t. 1., s. 26.; t. 3., s. 

63. i s. 443.; t. 8., s. 4.   

 
25

  G. CHASE, The Music of Spain, New York: Dover Publications Inc., 1959. 

 
26

  L. POWELL, A History of Spanish Piano Music, Bloomington: Indiana University Press, 1980. 

 
27

  J. SUBIRÁ, Historia de la música española e hispanoamericana, Barcelona: Editores Salvat, 1953. 

 
28

  Historia de la música española, t. 1-7., dir. P. López de Osaba, Madrid: Alianza Editorial, 1988-1989. 
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 Przedsięwzięcia naukowe poświęcone Enrique Granadosowi rosną od lat 70-tych XX 

wieku. Praca Carol A. Hess Granados: Bio-Bibliography (1991)
29

 to znaczący krok w 

angielskojęzycznych badaniach. Rozszerzył je piętnaście lat później Walter Aaron Clark w 

monografii Enrique Granados – Poet of the Piano (2006)
30

 będącej obecnie najbardziej 

kompletną, opartą na bogactwie źródeł biografią kompozytora.  

Na uwagę zasługuje kilka amerykańskich rozpraw doktorskich w dziedzinie 

wykonawstwa (DMA) analizujących najwybitniejsze dzieło Granadosa „Goyescas”.  Są to 

prace: Mary Samulski-Parekh A Comprehensive Study of the Piano Suite Goyescas by 

Enrique Granados (1988), Miguel Salvador The Piano Suite Goyescas by Enrique Granados. 

An Analytical Study (1988), Kathreen Kozlovsky-Schmidt Enrique Granados’ Piano Suite 

Goyescas: Los Majos enamorados. A Narrative Interpretation in light of his Tonadillas for 

voice and piano (2009)
31

. Najcenniejszą, będącą zarazem wydaniem krytycznym dzieła,  

pozostaje rozprawa Douglasa Rivy The Goyescas for Piano by Enrique Granados. A Critical 

Edition (1982)
32

. 

Twórczość Isaaca Albéniza najszerzej omawia kolejna wyczerpująca monografia 

autorstwa W. A. Clarka Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic (1999)
33

. Wartościowymi 

pozycjami są także: Henri Collet Albéniz et Granados (1926), Antonio Iglesias  Isaac Albéniz 

– su obra para piano (1987), Gabriel Laplane Albéniz – sa vie, son oeuvre (1956), Vladimir 

Jankelevitch  La présence lointaine: Albéniz, Séverac, Mompou (1983)
34

.  

Warto zauważyć dwie amerykańskie rozprawy analizujące najwybitniejsze dzieło 

Albéniza Iberia. Znakomitą, niezwykle wnikliwą, analizującą wszystkie elementy dzieła 

                                                           
29

   C. A. HESS, Granados: Bio-Bibliography, New York: Greenwood Press, 1991.  

 
30

   W. A. CLARK, Enrique Granados – Poet of the Piano, New York: Oxford University Press, 2006. 

  
31

   M. SAMULSKI-PAREKH, A Comprehensive Study of the Piano Suite Goyescas by Enrique Granados, 

DMA The Doctoral dissertation, The University of Missouri, 1988.; M. SALVADOR, The Piano Suite Goyescas 

by Enrique Granados. An Analytical Study, DMA The Doctoral dissertation, The University of Miami, 1988.; K. 

KOZLOWSKY-SCHMIDT, Enrique Granados’ piano Suite Goyescas: Los majos enamorados. A Narrative 

Interpretation in light of his Tonadillas for voice and piano, DMA The Doctoral dissertation, The University of 

British Columbia, Vancouver, 2009. 

 
32

  D. RIVA, The Goyescas for Piano by Enrique Granados. A Critical Edition, DMA The Doctoral dissertation, 

The New York University, 1983. 

 
33

  W. A. CLARK, Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, New York: Oxford University Press, 1999. 

 
34

  H. COLLET, Albéniz et Granados,
 
 Paris: Librairie Felix Alcan, 1926.; A. IGLESIAS, Isaac Albéniz - su obra 

para piano, vols.1-2, Madrid: Alpuerto, 1987.; G. LAPLANE, Albéniz - sa vie, son oeuvre, [Paris:] Éditions du 

Milieu du Monde, 1956.; V. JANKELEVITCH,  La présence lointaine: Albéniz, Séverac, Mompou, Paris: 

Éditions du Seuil, 1983. 
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muzycznego, jawi się magisterska (!) praca Eleonor Rousseau - Criswell A Stylistic Analysis 

of the Iberia Suite for Piano by Isaac Albéniz z 1943 roku
35

. Drugą jest dysertacja J. R. 

Redforda The application of Spanish folk music in the piano suite Iberia by Isaac Albéniz 

(1994)
36

. 

Dzieło Manuela de Falla wyczerpująco omawiają dwie monografie wspomnianej C. A. 

Hess: Manuel de Falla and Modernism in Spain: 1898-1936 (2001) oraz Sacred Passion: The  

Life and Music of Manuel de Falla (2005)
37

. Cenny dorobek naukowy prezentują publikacje 

francuskiego badacza Yvana Nommicka obszernie wykorzystujące źródła zgromadzone w 

Archivo Manuel de Falla w Granadzie. 

Z tematyką zagadnienia artystycznej tożsamości i podmiotowości badanych 

hiszpańskich twórców związane jest zagadnienie stylu flamenco. Wśród niezwykle licznych 

wielojęzycznych opracowań wyróżnić należy publikacje hiszpańskie tj.: Antonio Machado y 

Alvarez Colección de cantos flamenco (1881), Ricardo Molina – Antonio Mairena Mundo y 

formas de cante flamenco (1963), Manuel Ríos Introducción al cante flamenco (1972), José 

Caballero Bonald Luces y sombras del flamenco (1975), Manuel Ríos Ruiz El gran libro del 

flamenco (2002)
38

, oraz francuskie prace Bernarda Leblon, szczególnie z serii Etudes 

tziganes
39

. 

W kontekście historii Andaluzji do podstawowych opracowań ogólnych zaliczyć 

należy 10-tomową Historia de Andalucía dir. Antonio Domínguez Ortiz. Nieocenioną 

publikacją uwzględniającą historię starożytną regionu w oparciu o źródła i badania 

                                                           
35

  E. ROUSSEAU - CRISWELL  E., A stylistic analysis of Iberia suite for Piano by Isaac Albéniz, MA Thesis, 

The North Texas State Teachers College, Dallas, Texas, 1943. 

 
36

  J. R. REDFORD, The application of Spanish folk music in the piano suite Iberia by Isaac Albéniz, DMA The 

Doctoral dissertation, The University of Arizona, 1994. 

 
37

  C. A. HESS, Manuel de Falla and Modernism in Spain: 1898-1939, Chicago: University of Chicago Press, 

2001; C. A. HESS, Sacred Passion: the life and music of Manuel de Falla, Oxford University Press, 2005. 

 
38

  A. MACHADO Y ALVAREZ, Colección de cantes flamencos, Sevilla: F. Alvarez y C
a  

Editores, 1881, reed. 

Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1975.; R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas de cante flamenco, 

Madrid: Revista de Occidente, 1963, oraz Sevilla: Librería Al-Andalus, 1979.; M. RÍOS, Introducción al cante 

flamenco, Madrid: Ediciones Istmo, 1972.; J. M. CABALLERO BONALD, Luces y sombras del flamenco, 

Barcelona: Lumen, 1975.; M. RÍOS RUIZ, El gran libro del flamenco, vols.1-2., Madrid: Calambur Editorial, 

2002. 

 
39

  B. LEBLON, Musique tsiganes et flamenco, Paris: Éditions l’Harmattan, serie Etudes tziganes, 1990 ; 

Flamenco, Arles: Actes Sud, 1995. ; Gitans et flamenco,l’émergence de l’art flamenco en Andalusie, Paris: 

Centre de recherches tsiganes -Toulouse: CRDP Midi-Pyrénées, 2001. 
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archeologiczne jawi się praca Antonio Garcii Bellido La Peninsula Iberica en los comienzos 

de su historia (1985) wielokrotnie przytaczana w niniejszej dysertacji
 40

. 

Zagadnienie regeneracji Hiszpanii – tzw. „problem Hiszpanii” po utracie przez nią 

kolonii w 1898 roku – było szeroko podjęte w  hiszpańskiej literaturze filozoficznej i 

politycznej Azorina (J. Martínez Ruiz), A. Ganiveta, P. Baroja, J. Ortegi y Gasseta, M. de 

Unamuno i innych
41

. W literaturze polskiej tematy te zostały opracowane przez kilku 

iberystów, w tym I. Krupecką, E. Górskiego
42

. 

 

Materiał źródłowy 

Materiał badawczy poddany analizie stanowią cztery grupy źródeł: 1) teksty polityczne epoki; 

2) teksty własne kompozytorów - traktaty teoretyczne, listy, dzieła artystyczne; 3) teksty 

hiszpańskiej literatury pięknej (Lorca, Ortega y Gasset, Unamuno); 4) źródła ikonograficzne 

(Goya). 

 Teksty polityczne epoki obejmują przede wszystkim czołową pracę ideologiczną Blas 

Infante Peréza Ideal Andaluz. Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía (Sevilla, 

1915)
43

, Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla (1916),oraz Manifiesto de Córdoba 

(1919).W badaniach uwzględnione zostały także najważniejsze czasopisma andaluzyjskie: 

Revista «Andalucía», «El Folklore Andaluz» (Sevilla), «El Folklore Bético-Extremeño» 

(Sevilla), «Revista Mensual de Filosofía, Literatura y Ciencias» (Sevilla).W kontekście 

historii Andaluzji praca wykorzystuje źródła starożytne (Strabon Geographiká, Pliniusz 

Starszy Historiae naturalis) i nowożytne (m.in. Pragmática de Carlos II, 1695, czy 

                                                           
40

  Historia de Andalucía, t.1-10., dir. A. Dominguez Ortiz, Madrid: Cupsa Editorial, 1981, Barcelona: Planeta, 

1981.; A. GARCIA BELLIDO, La Peninsula Iberica en los comienzos de su historia, Madrid: Ediciones Istmo, 

1985. 

 
41

   M. in. AZORÍN:  La generación del 98; Salamanca: Ediciones Anaya S.A., 1969.; AZORÍN : Lecturas 

españolas, in: Homenaje a la generación del 98; Madrid: Espasa-Calpe, 1924/1999.; A. GANIVET, Idearium 

español; Buenos Aires- México: Espasa- Calpe Argentina, 1949.; A. GANIVET, El porvenir de España; Buenos 

Aires- México: Espasa-Calpe Argentina, 1949.; J. ORTEGA Y GASSET, España invertebrada, Madrid: Espasa 

Calpe, 1964.; M. de UNAMUNO, O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów, Kraków-Wrocław: 

Wydawnictwo  Literackie, 1984. 

 
42

  M.in.: I. KRUPECKA, Don Kichot w krainie filozofów; Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika, 2012.; E. GÓRSKI, Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli 

politycznej Miguela de Unamuno, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 

 
43

  B. INFANTE PERÉZ, Ideal Andaluz. Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía (Sevilla, 1915) 

Sevilla: Fundación Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía, 

2010. 
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Pragmática de Carlos  III, 1783) oraz dziewiętnastowieczne pamiętniki żołnierzy francuskich 

i angielskich okresu wojny napoleońskiej w Hiszpanii. 

 Do najwartościowszych materiałów źródłowych należą teksty własne oraz listy 

poszczególnych kompozytorów, odzwierciedlające ich idee, poglądy i inspiracje. Główne 

źródła to prace teoretyczne Felipe Pedrella (Por nuestra música. Algunas observaciones sobre 

la magna cuestión de una Escuela Lírica Nacional, Cancionero musical popular español, 

Jornadas de Arte) ukazujące jego artystyczną doktrynę, oraz wykłady i artykuły Manuela de 

Falla. Analizie poddana została nieznana w Polsce korespondencja Granadosa, Albéniza i 

wspomnianego de Falli, pozostająca w zbiorach Archivo Museo de la Música (Barcelona), 

Archivo de Biblioteca de Cataluña (Barcelona) oraz Archivo Manuel de Falla (Granada). Na 

szczególną uwagę zasługuje fakt wykorzystania w rozprawie najnowszego pełnego wydania 

źródłowego listów Granadosa (2016) oraz edycji krytycznej tekstów jego pieśni cyklu 

Tonadillas
44

. 

 Trzecią grupę źródeł stanowią prace z zakresu hiszpańskiej literatury pięknej (m.in. 

Unamuno, Lorca, Ortega y Gasset) silnie korelujące ideologicznie z grupą badanych 

kompozytorów. Szczególnie ścisły artystycznie związek F. Garcíi Lorca z M. de Falla, ich 

osobista relacja i wzajemna inspiracja widoczna w dziełach, miały niebagatelny wpływ na 

podejmowane działania kształtujące poczucie tożsamości twórców, jak i całego regionu 

Andaluzji.  

W dysertacji wykorzystano również źródła ikonograficzne służące jako materiał do 

analizy porównawczej i wzbogacające tekst. Są to wybrane akwaforty z cykli graficznych 

Francisco Goyi y Lucientes (1746-1828): Los Caprichos (Kaprysy), Los Desastres de la 

guerra (Okropności wojny), oraz obrazy olejne znajdujące się w zbiorach Museo National del 

Prado w Madrycie, Real Academia de Bellas Artes, Fondación Francisco Goya de Aragón, 

Städel Museum we Frankfurcie, kolekcji prywatnej Bartolomé March w Palma de Mallorca, 

reprodukowane i opisywane w licznych katalogach i monografiach. Tematyka poruszana 

przez Goyę w grafikach i dziełach malarskich koreluje z najwybitniejszymi muzycznymi 

utworami kompozytora Enrique Granadosa.  

 

 

                                                           
44

  E. GRANADOS, Integral de l’obra per a veu i piano, revisió i edició M. García Morante, Barcelona: Tritó 

Edicions, 1996. 

 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

19 
 

Metoda 

„En réalité, l’historie est sans doute la discipline oú il est le plus 

nécessaire que les travailleurs aient une conscience claire de la 

méthode dont ils se servent.” 

 

„W rzeczywistości, historia jest bez wątpienia dyscypliną gdzie 

koniecznym jest, by badacze mieli jasną świadomość metody 

jaką się posługują.” 

 

Ch. Langlois, Ch. Seignobos
45

 

 

Proponowane przeze mnie podejście do problemu bazuje na interdyscyplinarności. W pracy 

posługuję się własną, zintegrowaną metodą historyczno-filozoficzno- muzykologiczną. Łączy 

ona w sobie trzy metodologie ściśle ze sobą powiązane: metodologię Johanna Gustava 

Droysena oraz krąg hermeneutyczny Friedricha Schleiermachera w ujęciu Hansa-Georga 

Gadamera. Krytyczną analizę filologiczną źródeł oraz elementy muzykologicznej metodologii 

systematycznej traktuję jako nauki pomocnicze. 

Johann Gustav Droysen (1808-1884) prekursor nowoczesnej, nie pozytywistycznej, 

filozofii historii, w tym jej narratywistycznego nurtu
46

, stał się w Niemczech w 2 połowie XX 

wieku obiektem głębokich studiów metodologicznych. W opublikowanej (1969 r.) pracy J. 

Rűsena i M. Műllera Begriffene Geschichte. Genesis und Begrűndung. J. G. Droysen
47

 

(Historia pojęciowa. Geneza i podstawy teorii historii J. G. Droysena), autorzy postrzegają 

Droysena jako historyka wpisującego się w nurt rodzącej się wówczas filozoficznej 

hermeneutyki i koncepcji „rozumienia” (Verstehen). 

Owa droysenowska koncepcja znalazła odzwierciedlenie w rozwoju fenomenologii, 

począwszy od Edmunda Husserla, Martina Heideggera aż po Hansa-Georga Gadamera. W 

swoim fundamentalnym dziele Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Gadamer 

wskazuje na Droysena jako tego, który wniósł do niemieckiego historyzmu samoświadomość 

metodologiczną, oraz traktuje poznanie historyczne jako badanie. „Jego [Droysena] myśl 

wydaje się następująca: – pisze Gadamer ‒ badanie cechuje odmienna, jakby jakościowa  

nieskończoność, gdy tego, co badane, nie można nigdy ujrzeć. Dotyczy to historycznej 

przeszłości – w odróżnieniu od danych eksperymentu w przyrodoznawstwie. Aby poznać, 

                                                           
45

  CH. LANGLOIS, CH. SEIGNOBOS, Introduction aux études historiques, Paris 1905, s. XII.; Cyt. w: J. 

TOPOLSKI, Metodologia historii, Warszawa: PWN, 1984, s. 11. Powyższe tłumaczenie pochodzi od autorki. 

 
46

  J. TOPOLSKI, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Poznań: Wydawnictwo 

Poznańskie, 2008, s. 15. 

 
47

   J. RŰSEN, M. MŰLLER,  Begriffene Geschichte. Genesis Und Begrűndung. J.G.Droysen, Padeborn, 1969. 
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badanie historyczne pyta zawsze tylko innych: tradycję, ciągle nową i ciągle na nowo”
48

. 

Tylko niestrudzenie badając tradycję, odsłaniając coraz to nowe źródła i ciągle na nowo je 

interpretując, badanie przybliża się stopniowo do „idei” czy raczej „sił moralnych”. Owo 

pojęcie siły moralnej jednostki/człowieka zajmuje u Droysena centralne miejsce, i oznacza 

dziejową moc przy realizacji celów własnych, rodziny, wspólnoty, narodu czy państwa. 

Koncepcja Droysena zawiera w sobie pojęcie kręgu hermeneutycznego Friedricha 

Schleiermachera, którego opis przytacza Gadamer słowami samego Martina Heideggera: 

„Koła tego nie można sprowadzać do jakiegoś vitiosum, choćby tylko z konieczności 

tolerowanego. Kryje się w nim pozytywna możliwość najbardziej źródłowego poznania, która 

jednak tylko wtedy zostanie należycie uchwycona, gdy wykładnia zrozumie, że jej 

pierwszym, ciągłym i ostatecznym zadaniem pozostaje przeciwdziałanie podsuwaniu jej przez 

przypadkowe pomysły i pojęcia potoczne wstępnego zasobu, wstępnego oglądu i wstępnego 

pojęcia oraz utwierdzenie naukowego tematu przez opracowywanie ich na podstawie « rzeczy 

samych »”
49

. Wszelka interpretacja musi więc się strzec dowolności pomysłów i ograniczeń 

wynikających z nieuświadomionych nawyków myślowych lub uprzedzeń, a historyk- 

interpretator powinien kierować swą uwagę na istotę rzeczy badanego problemu. 

Sam Droysen ujmuje to w swojej Historyce
50

 następująco: 

 

„to, co jednostkowe, trzeba pojmować w kontekście całości, a całość na podstawie tego, co 

jednostkowe. Ponieważ podmiot rozumienia, podobnie jak przedmiot rozumienia, jest 

pewnym JA, totalnością w sobie, jego totalność dopełnia pojedyncze uzewnętrznienie, a 

pojedyncze uzewnętrznienie dopełnia jego totalność. Rozumienie jest zarówno syntetyczne, 

jak i analityczne, jest zarówno indukcją, jak i dedukcją. (§10).”
51

 

 

I dodaje: „ jest oczywiste, że to, co jest, rozumiemy, kiedy rozpoznamy, jak do tego doszło. 

Lecz jak do tego doszło rozpoznajemy jedynie wówczas, gdy możliwie dokładnie zbadamy i 

                                                           
48

   H. G. GADAMER, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej [Wahrheit und Methode. Grundzüge 

einer philosophischen Hermeneutik], przeł. B. Baran, Warszawa: PWN, 2004, s. 304-305. 

 
49

   H. G. GADAMER, op. cit., s. 368. 

 
50

  J. G. DROYSEN, Zarys historyki, przekł. i opr. M. Bonecki, J. Duraj, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza 

Epigram, 2012. Podstawa przekładu: J.G. Droysen, Grundriss der Historik, Philosophie und 

Geisteswissenschaften heraus. E.Rothacker in Verbindung mit H. Meier, G. Misch, E. Spranger und E. Wolff, 

Neudrucke 1. Band, Max Niemeyer Verlag, Halle-Saale, 1925. 

 
51

   J. G. DROYSEN, op. cit., s. 22. 
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zrozumiemy to, co jest”
52

. Zatem formuła Droysena mówi: „naszą metodą jest badając 

rozumieć”. I dalej: „w badaniu jest interpretacja”, co potwierdza Gadamer stwierdzając: 

„rozumienie jest interpretacją”. Oto klasyczna reguła retoryczno-hermeneutyczna i klasyczna 

formuła kręgu Schleiermachera: całość należy rozumieć na podstawie części, a część na 

podstawie całości. Reguła ta pochodząca ze starożytnej retoryki, została przez nowożytną 

hermeneutykę transformowana ze sztuki mowy na sztukę rozumienia. Tu i tam zachodzi 

relacja o charakterze kolistym.  

Najistotniejszym novum koncepcji Droysena jest fakt, iż zadaniem badania 

historycznego nie jest odtwarzanie przeszłości  („jak to rzeczywiście było”- L. Ranke), lecz 

uzasadnienie naszego wyobrażenia o tej przeszłości, i ukazanie tego, co tkwi w naszej 

teraźniejszości, a z przeszłości wypływa. Dlatego postrzegam – poprzez Droysena – iż 

badanie historyczne to pewnego rodzaju sztuka, powiązana wprawdzie z procedurą naukową, 

ale bardziej pozostająca twórczością zbliżoną do artystycznej. 

Z kolei sama koncepcja filozoficzna rozwijana przez Hansa-Georga Gadamera (1900- 

2002) to hermeneutyka – tzn. teoria rozumienia i interpretacji – pomyślana jako prima 

philosophia, filozofia pierwsza, co możliwe jest tylko przy założeniu, iż wykaże się 

pierwotność i fundamentalność fenomenu rozumienia, którego jedną z postaci okaże się 

poznanie naukowe
53

.  

Elementem jego teorii hermeneutycznej są terminy: Überlieferung oznaczający 

historyczny przekaz kulturowy, oraz Wirkungsgeschichte – historia oddziałująca lub dzieje 

efektywne. Oba pojęcia podkreślają, że to co minione, nadal na nas oddziałuje i wchodzi w 

duchową sferę naszych form kulturowych, (językowych, artystycznych, religijnych, 

państwowotwórczych) czy naukowych. 

„Historię pisze się wciąż na nowo, bo jesteśmy stale określani przez naszą 

teraźniejszość” – stwierdza Gadamer
54

 – zatem właściwe rozumienie jest możliwe tylko przy 

uwzględnieniu jak najszerszych założeń i uwarunkowań. Problem rozumienia polega na tym, 

że to, co zostało jedynie rekonstrukcją minionego sensu, stapia się z tym, co przemawia do 

nas  bezpośrednio jako prawda” kontynuuje filozof. I zadaje klasyczne pytanie filozofii: cóż 

to jest prawda? „Czy nauka rzeczywiście, jak sama o sobie twierdzi, jest ostateczną instancją i 
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  J. TOPOLSKI, Jak się pisze i rozumie historię, op. cit., s. 26. 

 
53

  A. PRZYŁĘBSKI, Gadamer, Warszawa: Wiedza Powszechna, 2006, s. 25. 
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  H. G. GADAMER, Cóż to jest prawda,[ w:] Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, tłum .M. Łukasiewicz i K. 

Michalski, Warszawa: PIW, 2000, s. 49. 
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jedynym siedliskiem prawdy? (...) Wysuwane przez naukę roszczenie do prawdy polega 

zawsze na kwestionowaniu niesprawdzonych presupozycji, a tym samym na lepszym 

rozpoznawaniu tego, co jest”
55

. 

Metodologia Droysena zawarta w jego Historyce
56

, dokładnie omawia metodykę 

badania historycznego w zakresie heurystyki, krytyki i interpretacji, systematykę 

przebadanego materiału oraz topikę prezentacji wyników badania historycznego. Zgodnie z 

nią, metodę badania historycznego określa morfologiczny charakter materiału, a samą istotę 

metody historycznej zrozumieć można jedynie w toku badania (§8). 

W heurystyce prezentowane są źródła takie jak dzieła artystyczne, przedstawienia 

myśli, poznania i procesów duchowych (poglądy filozoficzne, traktaty, literatura, dzieła 

historyczne) oraz dokumenty (korespondencja, archiwalia). Ujęcie źródeł jest subiektywne, 

służące kontemplacji, argumentacji i interpretacji (§24). 

W krytyce poprawności źródeł dostępny materiał badany jest pod następującym kątem: 

 czy to, o czym mówi materiał jest/było możliwe w określonych warunkach i 

okolicznościach 

 czy w motywach, celach, relacjach osobistych autora źródła można zauważyć jakieś 

zmącenie ujęcia? oraz, czy biorąc pod uwagę niedostateczność środków obserwacji i 

ujęcia, owa niepoprawność była faktycznie nieunikniona?(§32) 

Stąd krytyka wyszczególnia: jakie ogólne zabarwienie uzyskało źródło za sprawą kręgu 

wyobrażeń dominujących niegdyś w danym miejscu, oraz jakie indywidualne zabarwienie 

cechuje samego autora ze względu na jego skłonności, wykształcenie, charakter (§33). 

Krytyczne porządkowanie materiału jest zorientowane na perspektywę problemową z 

uwzględnieniem chronologii. 

W procesie interpretacji, za Droysenem uważam, iż „istota [interpretacji] polega na 

tym, by w przeszłych wydarzeniach dostrzegać realności wraz z całą pełnią uwarunkowań, 

które doprowadziły do ich urzeczywistnienia”
57

. Dlatego interpretację realizuję według 

czterech punktów widzenia:  

 

                                                           
55

   H. G. GADAMER, op. cit., s. 37. 

 
56

  J. G. DROYSEN, Zarys historyki, przekł. i opr. M. Bonecki, J. Duraj, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza 

Epigram, 2012. Podstawa przekładu: J.G. Droysen, Grundriss der Historik, Philosophie und 

Geisteswissenschaften heraus. E. Rothacker in Verbindung mit H. Meier, G. Misch,  E. Spranger und E. Wolff, 

Neudrucke 1. Band, Max Niemeyer Verlag, Halle-Saale, 1925. 

 
57

  J. G. DROYSEN, Zarys historyki , op. cit., s. 32. 
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- uwarunkowań ( warunki przestrzenne, czasowe, geograficzne, ekonomiczne itd.), 

- pragmatyzmu(wstępna rekonstrukcja zdarzeń, ciągów relacji w oparciu o materiał źródłowy) 

- psychologii (rozumienie motywacji działań ludzkich), oraz  

- idei (droysenowska interpretacja wg tzw. sił moralnych – odkrywanie wzorów postępowania 

w badanej epoce, na danym terytorium, w danym czasie i społeczności; motywy działań 

jednostki w szerszym ujęciu, w panującym typie świadomości społecznej w danej epoce). 

Względem topiki niniejsza praca to prezentacja narracyjna w formie monograficznej, 

„która pokazuje, w jaki sposób pewna formacja historyczna uzyskuje fundament, pogłębia się  

i kształtuje w swym stawaniu się i wzrastaniu, wytwarzając zarazem swój geniusz” (§91 

pkt.2)
58

. 

Ze względu na niezwykle rozległy temat, będący niewyczerpanym polem do badań, 

jestem w pełni świadoma faktu, że moje poznanie, mimo wielu miesięcy pracy, nie jest pełne 

i całkowite. Otuchę jednak przynoszą mi słowa Droysena, za którym mogę tylko powtórzyć, 

że „nawet najbardziej gruntowne badanie może dać jedynie fragmentaryczny pozór (Schein) 

przeszłości, że historia i nasza wiedza o niej różnią się niebotycznie. […]. Nawet w obliczu 

pełnego luk materiału można śledzić rozwój myśli w historii. Lecz przez to nie uzyskujemy 

obrazu tego, co było, tylko nasze ujęcie oraz jego intelektualne opracowanie. To jest nasz 

surogat. Nie jest łatwo go uzyskać, a studium historii nie jest tak proste, jak to się na pierwszy 

rzut oka wydaje”
59

. 

 

Struktura pracy 

Praca ma charakter syntezy strukturalno-genetycznej. Składa się z przedmowy, wstępu, 

dwóch części A i B podzielonych na cztery rozdziały i podrozdziały, oraz podsumowania. 

Część A: TŁO HISTORYCZNO-KULTUROWE TEMATU, poświęcona jest dziejom 

Andaluzji oraz andaluzyjskiemu ruchowi kulturalno-narodowemu do 1923 roku. Zawiera 

zarys historii regionu od starożytności do 1874 roku, oraz historyczną charakterystykę okresu 

Restauracji w Hiszpanii (1874-1923). Nakreślenie kontekstu  historyczno-kulturowego jawi 

się niezbędnym dla zrozumienia motywacji i działania badanej grupy kompozytorskiej, 

konstruującej swą podmiotowość i tożsamość w ramach  określonego procesu historycznego  

oraz w oparciu o kluczowe zjawiska i wydarzenia historyczne. 

                                                           
58

  J. G. DROYSEN, Zarys historyki , op. cit., s. 51. 

 
59

   J. TOPOLSKI, Jak się pisze i rozumie historię, op. cit., s. 32. 
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Rozdział pierwszy ANDALUZJA W KRÓLESTWIE HISZPANII DOBY RESTAURACJI 

przedstawia uwarunkowania polityczno-społeczno-gospodarcze regionu. Kreśli obraz i teorie 

dotyczące jego historyczno-społecznego wizerunku (podrozdział 2). Następnie przedstawia 

proces poszukiwania i krystalizacji tożsamości historycznej i etnicznej regionu, aż do 

uzyskania jego politycznej podmiotowości. Porusza problem utożsamienia Andaluzji z 

Hiszpanią (podrozdział 3). W oparciu o prace czołowych intelektualistów i ideologów 

andaluzyjskich oraz  spostrzeżenia historyków hiszpańskich, definiuje (podrozdział 4) cztery 

esencjonalne czynniki stanowiące filary kulturowo-etnicznej tożsamości andaluzyjskiej. 

Część B: CZTERY FILARY PODMIOTOWOŚCI KOMPOZYTORÓW 

HISZPAŃSKICH DOBY RESTAURACJI – PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA na 

bazie rysu historycznego XIX-wiecznej muzyki hiszpańskiej, ukazuje w twórczości 

poszczególnych kompozytorów cztery, zdefiniowane w części A, elementy tożsamości 

regionu. 

 Rozdział drugi TIERRA DE MÚSICA analizuje pierwszy czynnik – zagadnienie 

muzyki flamenco w kontekście regeneracjonizmu hiszpańskiego. Przedstawia muzyczną 

teorię Pedrella  oraz jej wpływ na pozostałych kompozytorów Albéniza, Granadosa i de Fallę. 

Ukazuje  najwybitniejsze dzieło Albéniza Iberia w kontekście historii  Andaluzji. Podrozdział 

2 Flamenco - legenda i uniwersalizm zawiera rys historyczny Cyganów i ich muzyki w 

Hiszpanii, omawia teorie pochodzenia flamenco oraz wiążące się z nim zagadnienie cante 

jondo i duende w twórczości de Falli.  

Rozdział trzeci DOLOR Y MUERTE: TIERRA ANDALUZA COMO MAJA 

DOLOROSA przedstawia niespotykane w literaturze przedmiotu spojrzenie na dzieło 

Granadosa, starając się wykazać historyzm kompozytora. W odniesieniu do malarstwa 

Francisco Goyi de Lucientes naświetla pojęcie maja i majismo, podważając utarte naukowe 

poglądy związane z odniesieniami Granadosa do XVIII-wiecznego Madrytu. Ukazuje 

granadosowskie trzy pieśni La Maja Dolorosa i cykl Tonadillas w kontekście La Guerra de la 

Independencia w Andaluzji (1808-1812) okresu wojen napoleońskich. Przedstawia m.in. 

nieobecną w historycznych badaniach w Polsce kwestię udziału kobiet andaluzyjskich w 

walkach o wyzwolenie regionu. 

W rozdziale czwartym TIERRA DE AMOR, RELIGIOSIDAD Y MISTICISMO 

analizowane są  kolejne czynniki andaluzyjskiej tożsamości wymienione w tytule rozdziału. 

Rozpatrywane jest największe dzieło Granadosa Goyescas, przedstawiona jego narodowa 

percepcja i wykreowanie idiomu Maji-Narodu (Maja-Nación). Zawarta polemika, a nawet 

pewnego rodzaju kontestacja poglądów badaczy amerykańskich zasługuje na uwagę 
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czytelnika. Związany z hiszpańskim regeneracionismo aspekt miłości ojczyzny, amor 

patriae, ukazany jest w muzyce de Falli. Podrozdział 2 omawia tytułowe czynniki w 

kontekście muzyki religijnej Pedrella i jej implikacji do mistyki Karmelu, mającej swe 

korzenie w andaluzyjskiej mistyce XVI-wiecznego Siglo de Oro. 

Pracę zamykają wnioski przedstawione zgodnie z czterema punktami interpretacji 

wskazanymi w metodologii Droysena, w oparciu o teorię Holzingera i Tomaszewskiego. 

Rozprawę wzbogaca aneks zawierający reprodukcje przytaczanych dzieł 

ikonograficznych wraz ze spisem ilustracji i tablicą kompozytorów. Bibliografia zawiera 

wykaz archiwów, publikacji źródłowych i opracowań. 

Tłumaczenia z języka hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego i łacińskiego zawarte 

w tekście pochodzą od autorki. Obszerne niekiedy cytaty wraz z podanym tekstem języka 

oryginału umotywowane są: interdyscyplinarnym charakterem pracy, zamiarem szerokiego i 

najpełniejszego przybliżenia ich czytelnikom różnych dyscyplin ze szczególnym 

uwzględnieniem iberystów i muzyków, oraz chęcią popularyzacji w literaturze przedmiotu. 

Polsko-hiszpańskie tytuły rozdziałów i podrozdziałów wynikają z koncepcji 

konstrukcyjnej pracy, na zasadzie konsekwencji, z dwujęzycznego tytułu dysertacji.  

Motywowane są także poczuciem, iż  często słowa polskie nie oddają w pełni całej głębi 

znaczenia słów hiszpańskich. 

Kwestią sporną może pozostawać odmiana nazwisk hiszpańskich; jest ona 

niejednolita, często podyktowana brzmieniem potocznie utartym i występującym w literaturze 

np. de Falli. Jednakże przy pisowni tego imienia i nazwiska razem, deklinacji podlega tylko 

imię (np. z Manuelem de Falla). Szczególnie problematyczna pozostaje także pisownia 

nazwiska Goya w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku. Chociaż od lat 70-tych XX wieku 

do dziś Słownik poprawnej polszczyzny PWN pod red. W Doroszewskiego
60

 podaje formę Goi 

(a nie Goyi), jednak w wielu naukowych publikacjach renomowanych wydawnictw (np. 

Ossolineum), ówczesnych jak i obecnych, występuje pisownia Goyi, prawdopodobnie 

podyktowana wskazanimi filologów iberystów. Tę właśnie zastosowano w niniejszej pracy. 

 

 

 

                                                           
60

   Słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa: PWN, 1978, s. 189. 
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CZĘŚĆ A  

TŁO HISTORYCZNO – KULTUROWE TEMATU 

„Andalucía no es Europa: es Europa y África.” 

 

„Andaluzja nie jest Europą: jest Europą i Afryką.” 

 

Blas Infante
61

  

 

Otoczona nimbem “Orientu Europy”, Andaluzja, od najdawniejszych czasów jawi się bramą, 

przez którą wkraczali do Hiszpanii przybysze i zdobywcy z wielu krajów. 

Kraina o powierzchni 87,3 tys. km
2 

, leżąca na południu Półwyspu Iberyjskiego, rozciągnięta 

jest między wybrzeżami Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. W rejonie Tarify, w 

najdalej wysuniętym na południe punkcie Europy, zderzają się ze sobą fale i wiatry tych 

wielkich akwenów. Łagodny klimat śródziemnomorski przechodzi w ostry i zmienny klimat 

atlantycki. Współczesną Andaluzję tworzą prowincje: Jaén, Almería, Granada, Huelva, 

Kadyks (Cádiz), Kordoba (Córdoba), Malaga (Málaga), Sewilla (Sevilla). Środkową i 

południowo-zachodnią część zajmuje płaska i falista Nizina Andaluzyjska, na południowym 

wschodzie rozciąga się łańcuch Gór Betyckich z pasmem Sierra Nevada (najwyższy szczyt 

Mulhacén 3478 m n.p.m.), a na północy poszarpany łańcuch górski Sierra Morena. Cały 

region zasilają główne rzeki Guadalquivir oraz Genil. Ich doliny słyną z urodzaju i bujnej 

roślinności. Obok intensywnych upraw pomarańcz, oliwek, winogron i zbóż, rosną tu bogate 

granaty, jarzębiny, dęby, morele i figi. Obszar górzysty Andaluzji obfituje w kasztanowce, 

drzewa iglaste i owocowe, morwy i orzechowce.W pasmach powyżej 2500 m n.p.m. rozciąga 

się zona śnieżna
62

. 
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  B. INFANTE PERÉZ, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, Publicaciones 

de la Junta de Andalucía, Sevilla: Impr. Alvárez y Zambrano, 1931, s. 99. 

 
62

 E. FRANKOWSKI, Regjony Hiszpanji, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Etnologii Uniwersytetu 

Poznańskiego, 1933, s. 17-23, i s. 85-86. 
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1. Zarys historii Andaluzji
63

 na tle Hiszpanii do 1874 roku 

 

Pierwsze ślady osadnictwa na terenach Andaluzji pochodzące z epoki paleolitu zostały 

odnalezione w grotach Cueva de Ambrosio (Almería) i La Pileta (Málaga). Około 5  

tysiąclecia p.n.e. znaleziska epoki neolitu odkryto w Andaluzji we wschodniej części Almeríi. 

W epoce miedzi, brązu i żelaza, w wyniku odkrycia złóż metali na tych terenach, 

zapoczątkowano ich wydobycie, wytapianie i transport na obszary Lewantu. Morze 

Śródziemne stało się główną drogą handlową. Następowała intensyfikacja stosunków 

gospodarczych, szybsze rozprzestrzenienie postępu technicznego i wymiana kulturalna, które 

przyspieszyły wejście Andaluzji w fazę protohistoryczną. 

 

Od Tartessos do Al-Andalus 

Około 1500 roku p.n.e. na omawianym obszarze powstało królestwo Tartessos, 

którego istnienie jest niewystarczająco udokumentowane przez znaleziska archeologiczne
64

. 

Rozciągało się na większości dzisiejszego terytorium Andaluzji, Algarve i części Murcji. Od 

około 1100 roku p.n.e. kraina kolonizowana była przez Fenicjan, którzy założyli miasta 

Gades (Kadyks), Hispalis (Sewilla) – tworzące z Huelvą główny obszar królestwa Tartessos – 

oraz Doña Blanca (Puerto de Santa María), Malaka y Cerro de Villar (Málaga). 

Najważniejszymi gałęziami gospodarki było górnictwo i hutnictwo (złoto, srebro, żelazo, 

miedź), rolnictwo, rybołówstwo i handel morski (szczególnie wartościową cyną z Wysp 

Brytyjskich). Kolonizacja fenicka postrzegająca Andaluzję jako szlak handlowy między 

Morzem Śródziemnym a Atlantykiem, oraz wpływy greckie i etruskie, uczyniły z królestwa 

Tartessos najważniejszą ówcześnie cywilizację basenu Morza Śródziemnego i pierwszą 

wielką cywilizację na Półwyspie Iberyjskim. Handlowa dominacja Fenicjan trwająca do 573 

roku p.n.e. zakończyła się wraz z upadkiem Tyru opanowanego przez wojska 

Nabuchodonozora, króla Babilonu. Po bitwie pod Alalią (537 r. p.n.e.), handel zablokowany 

został przez Kartagińczyków, którzy do 500 roku p.n.e. definitywnie wyeliminowali Fenicjan 

                                                           
63

  Podstawą podrozdziału jest następująca literatura: Historia de Andalucía, vols. I-X., dir. A. Domínguez Ortiz, 

Madrid: Cupsa Editorial, 1981, Barcelona: Planeta, 1981.; J.A. LACOMBA AVELLAN, Historia 

contemporánea de Andalucía. De 1800 a la actualidad, [Córdoba]: Editorial Almuzara, 2006.; J. M. 

BLÁSQUEZ, F. J. LOMAS, F. PRESEDO, J. FERNÁNDEZ NIETO, Historia de España antigua. 

Protohistoria., Madrid: Ediciones Cátedra, 1988.; J. M. CUENCA TORIBIO, Andalucía – historia de un pueblo 

(...a.C.-1982), Madrid: Espasa-Calpe, 1982. 

 
64

  Obecnie cywilizacji Tartessos przypisuje się tzw. Tesoro de Carambolo, «Złoty skarb», odkryty w zachodniej 

Andaluzji.  
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z ruchu śródziemnomorskiego, kontrolując Cieśninę Gibraltarską i uniemożliwiając tym 

samym handel innym ludom. Powyższa sytuacja spowodowała kryzys gospodarczy królestwa 

Tartessos, którego definitywne załamanie nastąpiło w VI wieku p.n.e. 

Po upadku Tartessos spadkobiercą jego kultury na tych terenach stała się Turdetania, 

region zaludniony przez Turdetan (lud iberyjski), którzy według Strabona
65

 byli uważani za 

najbardziej kulturalnych spośród Iberyjczyków, ze względu na znajomość pisma oraz 

piśmiennictwa historycznego (kroniki, wiersze i prawa). Za Posejdoniosem, Strabon opisywał 

Turdetanię bardzo dokładnie, podkreślając, iż  

„miasta są tam wyjątkowo liczne: liczy się ich aż do dwustu. Najbardziej znane naturalnie z 

powodu relacji handlowych są miasta morskie i przy ujściach rzek, a także miasta nadbrzeżne. 

Lecz w ich liczbie są dwa, które osobliwie pomnożone w chwale i sile, to Kordoba, fundacja 

Marcellusa, i miasto Gaditan [mieszkańców Kadyksu], ta przez swe przedsiębiorstwa morskie 

i przywiązanie do aliansu rzymskiego, i tamto przez urodzaj i zasięg swego terytorium, a także 

przez wzgląd na rzekę Baetis, mającą niemały udział w jego prospericie.”
66

 

 

Ze względu na bogactwa naturalne, osiedlająca się na nabrzeżach rzek ludność założyła 

miasta i osady Asta, Nábrissa, Onoba, Ossónoba, Maínoba
67

, gdzie seria istniejących kanałów 

wodnych umożliwiała i ułatwiała komunikację wewnętrzną oraz transport
68

. Kilkakrotnie 

wskazywana przez Strabona żyzność i urodzaj ziemi Turdetanii, stanowiły podstawę handlu z 

Rzymem. Eksportowano z regionu zboże, wino i oliwę najwyższej jakości, wosk, miód, 

                                                           
65

 Strabón, (łac. Strabo), ur. ok. 63 r.p.n.e. - zm. ok. 21-25 r.n.e., geograf grecki, autor monumentalnej 16-

tomowej pracy Geōgraphiká. Księga III poświęcona jest Hiszpanii. Autor wykorzystywał źródła o charakterze 

geograficznym, historycznym i etnograficznym korzystając z prac Efora, Eratostenesa, Apollodora z Aten, 

Polibiusza, Artemidora z Efezu i Posejdoniosa. Zob. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu. 

Źródłoznawstwo starożytności klasycznej, t. I-II, red. E. Wipszycka, Warszawa: PWN, 2001. 

 
66

  STRABÓN, Geōgraphiká, III, 2,1., traduc. Amédée Tardieu, Paris: Librairie Hachette et C
a
, 1867. ⸺⸺ „les 

villes y sont extrêmement nombreuses: on en compte, dit-on, jusqu’a 200. Les plus connues naturellement à 

cause de leurs relations de commerce sont les villes des rives du fleuve et des estuaires, ainsi que les villes du 

littoral.Mais il en est deux dans le nombre qui se sont singulièrement accrues en gloire et en puissance, à savoir 

Corduba, fondation de Marcellus, et la cité des Gaditans, celle-ci par ses entreprises maritimes et son 

attachement à l’alliance romaine, celle-là par la fertilité et l’étendue de son territoire, et aussi par sa situation sur 

le Baetis, qui n’a pas peu contribué en effet à sa prosperité.”  

 
67

   Asta Regia lub Hasta Regia = niedaleko Jerez de la Frontera; Nábrissa = Nebrija/ Lebrija  na płd. od Sewilli , 

Onoba = Huelva;  Ossónoba = blisko  Faro w Portugalii;  Maínoba- na wschód od Malagi. 

 
68

  STRABÓN, Geōgraphiká, III, 2,5., op. cit. ⸺⸺ „ainsi furent fondées Asta et Nabrissa, Onoba, Ossonoba, 

Maínoba et maintes autres villes encore. On a en outre sur différents points la ressource de canaux qui ont été 

creusés par suite des progrès de la circulation et de la multiplicité des transports à effecuer tant à l’interieure qu’à 

l’extérieur.” 
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smołę,  ziarno kermesu (czerwca) i cynobru, wartościowe ze względu na jakość
69

, a także 

znakomite tkaniny. Wartość ekonomiczną regionu podnosiły niewyczerpane źródła bogactw 

mineralnych – złoża żelaza, miedzi, złota i srebra, którym to Turdetanie posługiwali się – 

według przytaczanych przez historyków opowieści Kartagińczyków z czasów ekspedycji pod 

wodzą Hamilkara Barkasa – w ilości na miarę beczek i skrzyń
70

. Samych Turdetan, 

szczególnie tych skupionych wokół rzeki Baetis, postrzegał Strabon jako ludność posiadającą 

zwyczaje i styl życia częściowo nabyty od Rzymian ze względu na ich kulturę, jak i 

prawodawstwo
71

.  

W kolejnym etapie dziejów Turdetania przekształciła się w Betykę. Nazwa Baetica 

(gr. Baitiké) pochodziła od rzeki Baetis (gr. Baítis) czyli el Guadalquivir. W związku z drugą 

wojną punicką (218-201 p.n.e), w roku 218 p.n.e. rzymski generał Publiusz Korneliusz 

Scypion (Publius Cornelius Scipio) dotarł do Ampurias, aby odciąć szlak handlowy 

Kartagińczykom. W 210 roku p.n.e. mianował się konsulem; rozpoczął się podbój Półwyspu 

Iberyjskiego przez Rzymian. W wyniku rzymskiej ekspansji w 197 roku p.n.e nastąpił podział 

półwyspu na prowincje Hispaniae Citerior i  Hispaniae Ulterior.  Ta ostatnia obejmowała 

prawie całe terytorium Andaluzji, z wyjątkiem północnej części prowincji Jaén i Granady 

oraz części prowincji Almería na wschód od rzeki Almanzora, które znajdowały się pod 

administracją prowincji Tarraconense, a następnie Cartaginense.  

W epoce Oktawiana Augusta (30 p.n.e.-14.n.e.) nastąpił nowy podział administracyjny 

terytorium, i od 27 roku p.n.e. Andaluzja stała się samodzielną prowincją rzymską o nazwie 

Baetica ze stolicą w Córdubie (Kordobie). Ważnymi centrami były miasta Córduba (stolica), 

Gades, Malaca, Itálica, Iliberris, Hispalis, Ostippo, które zmonopolizowały pobieranie 

podatków i handel, a także stały się wspaniałymi ośrodkami kultury rzymskiej promieniującej 

na obszary wiejskie. Rzeki Guadiana i Guadalquivir, wielkie okręgi wydobywcze jak 

Almadén, naturalna granica gór Sierra Morena, duże skupiska ludności i łatwość 

komunikowania się drogą morską, stanowiły elementy tworzące spójną przestrzeń 

terytorialną. 

                                                           
69

   STRABÓN, Geōgraphiká, III, 2, 6., op. cit.  ⸺⸺ „on exporte de la Turdétanie du blé, du vin en grand 

quantité, beaucoup d’huile aussi, et qui plus est, de l‘huile excellente; puis de la cire, du miel, de la poix, 

beaucoup de graine de kermès et du cinabre, qui vaut pour la qualité.” 

 
70

  STRABÓN, Geōgraphiká, III, 2,14., op. cit. ⸺⸺ „[la richesse] elle nous est attestée encore par ce que disent 

certains historiens, que les carthaginois, dans une expédition que commandait Barca, trouvèrent les peuples  de la 

Turdétanie se servant de crèches d’argent et de tonneaux d’argent.”  

 
71

  STRABÓN, Geōgraphiká, III, 2,15., op. cit.  ⸺⸺ „ les Turdétans, et surtout ceux des rives du Baetis, ne s’en 

sont pas moins entièrement convertis à la manière de vivre des Romaines.”  
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W czasach Klaudiusza (41-54 r.n.e.) prowincja Baetica była podzielona na cztery 

dystrykty: Cordubensis (stolica Corduba = Kordoba), Astigitanus (stolica Astigi = Ecija), 

Gaditanus (stolica Gades = Kadyks) i Hispalensis (stolica Hispalis = Sewilla). Pod względem 

gospodarczym, kulturalnym jak i politycznym Baetica miała istotny wkład w całe Cesarstwo 

Rzymskie. Na polu gospodarczym kontynuowano wydobycie minerałów (złoto, srebro, miedź 

i ołów), rozwijało się rolnictwo, produkcja i eksport zbóż, wina i oleju, a szczególnie znanego 

w całym Imperium garum
72

. Na arenie politycznej, Baetica przez długi czas pozostawała 

prowincją senatorską, charakteryzującą się dużym stopniem romanizacji. Wywodzili się z niej 

rzymscy cesarze Trajan i Hadrian, obaj urodzeni w Italice, oraz filozofowie z Kordoby – 

Seneka Starszy i Młodszy. 

Głęboka romanizacja regionu Baetica położyła kres jej autochtonicznej kulturze. Na 

początku IV wieku, tuż po okresie prześladowań chrześcijan (cztery edykty 

antychrześcijańskie Dioklecjana i Galeriusza, 303-304 r.), na ziemiach betyckich odbył się 

około 306 roku pierwszy katolicki synod w Elvirze (miasto w okolicach Granady, dziś nie 

istniejące), w którym uczestniczyło 19 betickich biskupów, 26 prezbiterów i innych 

świeckich
73

, co wyprzedziło fakt uznania chrześcijaństwa jedyną oficjalną i dozwoloną religią 

Cesarstwa Rzymskiego (380 r.). 

Baetica, w latach 409-429 n.e. zajęta przez Wandalów plądrujących i niszczących 

ziemię, właśnie im zawdzięczała swą nazwę Al-(V)andaluz, nadaną przez Arabów. W 

trzydzieści lat później (456 r.) została zdobyta przez Wizygotów, panujących tam do podboju 

arabskiego na początku VIII wieku. Pod panowaniem wizygockim chrześcijaństwo stało się 

oficjalną religią państwową. Po śmierci Leowigilda, objęcie władzy przez Rekkareda w 586 

roku przypadło na okres trwającego konfliktu religijnego między arianizmem a katolicyzmem 

(ariański synod w Toledo w 580 r. zmienił teologię ariańską przyjmując dogmat o 

współwieczności i równości Syna Bożego, jednak bez nadania tych cech Duchowi Świętemu). 

W celu skonsolidowania religijnego państwa Rekkared przyjął chrzest katolicki w 587 roku, 

                                                           
72

  Garum – słony sos rybny uzyskiwany z wnętrzności sfermentowanych ryb, podstawowy składnik wykwintnej 

kuchni starożytnego Rzymu. Zob.: P. BERDOWSKI, Garum – przysmak Rzymian,[w:] Mówią Wieki, zeszyt 12 

[on-line], Dom Wydawniczy „Bellona”, 2006, s. 46-51, [24 I 2019]. 

 
73

  Synod postrzegany jest przez historyków Kościoła jako kamień milowy w historii chrześcijaństwa w 

Hiszpanii. Dokładna data synodu jest niepewna. Historycy podają okres między 300-324 r., do czego 

ustosunkowuje się Philip Schaff, wskazując na 306 r. jako datę synodu.  Zob.:  P. SCHAFF,  History of  the 

Christian Church, vol. II: Ante-Nicene Christianity, A. D. 100-326, §55, New York: Charles Scribner’s Sons, 

1889 -1893, [b.s.], Christian Classics Ethereal Library, https://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc2.v.vi.xv [24 I 2019].  

Datę 306 r. potwierdza także: The Oxford Dictionary of the Christian Church, ed. F. L. Cross and E. A. 

Livigstone, New York-Toronto, 1974. Por. J. ŚRUTWA, Historia Kościoła chrześcijańskiego w starożytności, 

t.1-2., Lublin: TN KUL, 2018. 

 

https://www.ccel.org/ccel/schaff/hcc2.v.vi.xv%20%5b24
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zaledwie w dziesięć miesięcy po objęciu władzy
74

, a dnia 8 V 589 roku nastąpiło publiczne 

wyrzeczenie się arianizmu i przyjęcie katolicyzmu. Złoty wiek kultury, a szczególnie renesans 

intelektualny Kościoła hiszpańskiego przypadł na okres działalności wielkich postaci Leandra 

i Izydora z Sewilli. Do sieci biskupstw prowadzących ożywioną wymianę piśmiennictwa 

religijnego (traktaty, listy) należały Sewilla, Malaga, Ercavica (Tolmo de Minateda w pobliżu 

Hellín, prowincja Albacete). 

 

Al – Ándalus. Andaluzja w koronie Kastylii 

Po śmierci króla Wizygotów Wittizy (710 r.)
75

, w obliczu zmagań Roderyka z Agilą o władzę, 

po wojskowym wtargnięciu Tarika ibn Ziyada, wizygockiej klęsce w bitwie pod Wadi Lago 

czyli Guadalete (711 r.), oraz późniejszych kampaniach Musy Ibn Musaina, nastąpił 

ostateczny upadek państwa wizygockiego na tych terenach
76

. Wewnętrzne tarcia i walki 

wśród Wizygotów ułatwiły Arabom opanowanie w kolejnych latach prawie całego Półwyspu 

Iberyjskiego
77

. „Pod zarządem syna Musy, Abd al-Aziza  położono zręby pod nową 

prowincję światowego imperium arabskiego, Al-Andalus”
78

. 

Na ziemi andaluzyjskiej znajdował się główny ośrodek polityczny państw muzułmańskich 

Półwyspu Iberyjskiego, i jedno z głównych centrów kulturowo-gospodarczych ówczesnego  

świata. Czas świetności przypadł na okres niezależnego Emiratu (założonego w 756 r. przez 

Abd ar-Rahmana I), a następnie kalifatu Kordoby, za panowania dynastii Umijjadów, 

zwłaszcza Abderramána Abd ar-Rahmana III  (lata życia 889/91-961) i al-Hakena II (lata 

życia 915-976). W X wieku kalifat osiągnął szczyt rozwoju gospodarczego i kulturalnego, 

„nie mającego równego sobie na Zachodzie i porównywanego jedynie z Bizancjum i 

                                                           
74  R. COLLINS, Hiszpania w czasach Wizygotów 409-711 [Visigothic Spain.409-711], tłum. J. Lang, 

Warszawa: PWN, 2007, s. 56. 

 
75

    Datę 710 r. przyjmuje się na podstawie list królewskich zamykających Chronica Regum Visigothorum. Por. 

Chronica Regum Visigothorum [w:] Monumenta Germaniae Historica, Hannover, 1902, s. 457-461, 

www.dmgh.de;  Zob. też: R. COLLINS, Hiszpania w czasach Wizygotów 409-711, op. cit., s. 89. 

 
76

    Źródła arabskie i asturyjskie dotyczące podboju państwa wizygockiego przez Arabów, tj. Futuh Misr wa’l-

Maghrib (Podbój Egiptu i Maghrebu), Kronika Albeldy, Kronika Alfonsa III, omawia praca: R. COLLINS, 

Hiszpania w czasach Wizygotów 409-711, op. cit., s. 105-109. 

 
77

   Zob. P. K. HITTI, Dzieje Arabów [History of the Arabs], przel. W. Dembski et alt., Warszawa: PWN, 1969., 

oraz A. HOURANI, Historia Arabów [History of the Arab People], przeł. J. Danecki, Gdańsk: Wydawnictwo 

Marabut, 1995. 

 
78

   J. STRZELCZYK, Goci - rzeczywistość i legenda, Warszawa: PIW, 1984, s. 255.  

 

http://www.dmgh.de/
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Bagdadem”
79

, będącego wynikiem kohabitacji ludności zróżnicowanej kulturowo. 

Powszechnie panujący pogląd o rzekomej tolerancji religijnej chrześcijan, żydów i 

muzułmanów zamieszkujących kalifat, był mocno krytykowany przez historyków, 

sygnalizujących, że „tzw. convivencia nigdy nie opierała się na równości”
80

. Sprzeczne 

interesy i uwarunkowania rasowo-religijne owych społeczności stawały się przyczyną 

licznych konfliktów wewnętrznych. Dominująca arystokracja pochodzenia arabskiego 

pozostawała przeciwna Berberom, Hispano-Romanom, Mozarabom, Żydom, czy uwolnionym 

niewolnikom z północy półwyspu lub Europy Środkowej.  

Po rozpadzie kalifatu w 1031 roku powstały liczne niepodległe królestwa (taify), 

wśród których el Reino Nazarí de Granada – Królestwo Granady – odegrało  fundamentalną 

historyczną rolę. Na jego terytorium, w wyniku polityki dynastii Nasrydów, następowała 

feudalizacja terytorium Andaluzji poprzez osiedlenie się i tworzenie mieszkalnych kolonii  

cudzoziemców (przede wszystkim zagranicznych kupców). Pod koniec średniowiecza 

Andaluzja jawiła się  terytorium Hiszpanii z największą obecnością obcokrajowców, głównie 

Włochów, a zwłaszcza Genueńczyków. 

Okres rozdrobnienia i poważnego kryzysu Al-Andalus, został wykorzystany do 

ekspansji politycznej przez chrześcijańskie królestwa północy Hiszpanii tj. Asturia, Nawarra, 

Kastylia, Aragonia, Leon, Galicja i Katalonia. Kurczące się terytoria muzułmańskie zostały 

zjednoczone przez berberyjskie dynastie: Almorawidów od 1086 do 1145 roku, a następnie od 

1146 Almohadów. Słabość wynikająca z rozpadu władzy dynastii Almohadów sprzyjało 

szybkiej rekonkwiście ziem andaluzyjskich. W 1212 roku koalicja władców chrześcijańskich 

pod przywództwem Alfonsa VIII, w dniu 16 lipca zadała miażdżącą klęskę almohadzkiej 

armii pod las Navas de Tolosa, zwanej w kronikach muzułmańskich Hisn el-Ukab: zamek 

l’Aigle. W okrutnej bitwie „hiszpański islam został zgubiony, a dynastia almohadzka 

ugodzona śmiertelnie”
81

. 

Dalsze działania rekonkwisty prowadzone były przez Ferdynanda III króla Leónu i 

Kastylii, zwanego «el Santo» (Święty) oraz  Alfonsa X zwanego «el Sabio» (Alfonsa X 

                                                           
79

  M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii  [Historia 

de España], przeł. Sz. Jędrusiak, Kraków: Universitas, 1997/2006, s. 70. 

 
80

  H. KAMEN, Inkwizycja hiszpańska [The Spanish Inquisition. An Historical Revision], przeł. K. Bażyńska-

Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa: PIW, 2005, s. 12. Podobne stanowisko odnaleźć można też w pracy: T. 

MIŁKOWSKI, P. MACHCEWICZ, Historia Hiszpanii, Wrocław: Narodowy Zakład im. Ossolińskich, 2009, s. 

51-53. 

 
81

   H. TERRASSE, Histoire du Maroc des origines á l’établissement du Protectorat français, t.1., Casablanca:  

Éditions Atlantides, 1949, s. 342. ⸺⸺ „ l’islam espagnol était perdue et la dynastie almohade frappée à mort.” 
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Mądrego). W 1227 roku została podbita Baeza, w 1236 Kordoba, Jaén w 1246, a Sewilla w 

1248. Mimo zdobycia przez chrześcijan, ośrodki te pozostawały zamieszkałe i uzależnione od 

muzułmańskiej ludności (mudejares). Do połowy XIII wieku muzułmanie zostali wyparci ze 

środkowej Hiszpanii. Pod ich rządami pozostała jedynie taifa Granady, która przetrwała 

prawie trzy następne wieki, do dnia 2 stycznia 1492 roku, kiedy Boabdil, wódz granadzkiego 

emiratu, został definitywnie pokonany przez Reyes Católicos. Al-Andalus przestała istnieć 

jako byt polityczny. 

Trwające ponad 700 lat panowanie arabskie przyniosło Andaluzji znaczący rozkwit 

polityczny, ekonomiczny i kulturowy. Życie gospodarcze i kulturalne skupiało się w 

Kordobie  –  najznamienitszej z miast –  oraz w miastach Almería i Sewilla. Pełniły one rolę 

ośrodków rzemieślniczych (słynne wyroby przemysłu tkackiego tj. kordobańskie brokaty), 

czy handlowych (targi produktów importowanych z północnej Afryki – złoto, niewolnicy; z 

Bliskiego Wschodu – przyprawy; z Europy – skóry, metale, niewolnicy). Bogactwa naturalne 

Andaluzji – wydobywane rudy żelaza w okręgach Sewilli i Kordoby, cynober w Almadén, 

rudy miedzi Huelva i Malagi, złoto i kamienie szlachetne Sierra Morena – przyczyniły się do 

apogeum rozkwitu gospodarki Al-Andalus w X wieku. Rozwój architektoniczny i 

urbanistyczny (budowa meczetów, uniwersytetów, szkół, bibliotek, sieci akweduktów) 

pozwolił stać się jednym z potężnych centrów intelektualnych ówczesnej Europy. Rządy 

Królów Katolickich, Izabeli i Ferdynanda, oraz rekonkwista Granady w 1492, położyły kres 

muzułmańskiej dominacji w regionie. Od tego czasu, i przez cały historyczny okres Antiguo 

Régimen, terytorium dzisiejszej Andaluzji stanowiły królestwa Jaén, Kordoba, Sewilla i 

Granada, wszystkie włączone do Korony Kastylii, i często nazywane czterema królestwami 

Andaluzji. 

 

Andaluzja w epoce nowożytnej 

W wyniku odkrycia Ameryki przez Kolumba w 1492 roku, zapoczątkowane kontakty 

handlowe z kontynentem odbywały się prawie wyłącznie poprzez teren Andaluzji, i 

utrzymane były do końca okresu kolonialnego
82

. Fenomen gospodarczy tkwił w monopolu 

ruchu handlowego, pod względem prawnym kastylijskiego, lecz w praktyce andaluzyjskiego. 

Czas świetności i wielkiej prosperity uczynił Andaluzję nie tylko najbogatszym i najbardziej 

kosmopolitycznym regionem w Hiszpanii, ale jednym z najbardziej wpływowych ówczesnej 

                                                           
82

  Literatura źródłowa dotycząca podbojów przedstawiona jest w: H. LECLERC, Kluczowe dzieła historyczne i 

historyczno-literackie kronikarzy hiszpańskich XVI i XVII w. oparte na piśmiennictwie Kolumba oraz 

dokumentach okresu konkwisty, [w:] «Nautologia» nr 1, Gdynia, 1995, s. 24-30. 
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Europy. Nie ominęły jednak Andaluzji katastrofy, wiek XVI przyniósł wielką epidemię 

dżumy (1596-1603), której kolejne fale miały miejsce w następnym stuleciu w latach 1647-

1652, 1676-1685
83

. Nastąpiła również nowa senioralizacja ziem, a w konsekwencji szkody 

dla andaluzyjskich chłopów.  

Kluczowym faktem ówczesnego okresu była wojna Alpujarras (24 XII 1568 - III 

1571), zwana buntem moriscos, sprowokowana sankcją pragmatyczną Filipa II (1567) 

zakazującą posługiwania się językiem arabskim w mowie i piśmie. „Moriscos mieli 

alternatywę - uległość albo bunt”
84

. Rebelia przybrała charakter fanatyczny, z torturowaniem, 

mordowaniem księży, profanacją i niszczeniem kościołów włącznie
85

. Rozprzestrzeniając się 

od Alpujarras poprzez Sierra Nevada do Almeríi i Malagi, stała się dla Filipa II „una guerra á 

fuego y á sangre („wojną ognia i krwi”)
86

. W jej wyniku większość ludności morysków 

została wyrzucona z kraju, pojmana przez żołnierzy, sprzedana dla zysku przez Koronę, lub 

skazana na galery
87

. Wydalenia (1609 r., i kolejne) wywołały ekonomiczne konsekwencje. 

Upadek rzemiosła i rolnictwa skoncentrowanego w rękach moriscos załamał gospodarkę 

regionu, a spowodowany owym wydaleniem spadek populacji  nie został skorygowany do 

czasu nowej polityki zasiedlenia w połowie XVIII wieku (Las Nuevas Poblaciones de 

Andalucia y Sierra Morena). 

Od pierwszej połowy XVII stulecia Andaluzja przeżywała ostry kryzys i stagnację 

gospodarczą. W latach 1640-1655 wybuchły bunty w kilku częściach regionu. Działania i 

nadużycia podatkowe hrabiego Olivaresa doprowadziły w 1641 roku do zorganizowania 

przez księcia Medina-Sidonia i markiza Ayamonte spisku, znanego w  historiografii jako 

spisek księcia Mediny Sidonii
88

. 

                                                           
83

  E. MARTĺNEZ RUIZ, Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej (od końca XV w. do 1808 roku), przeł. M. 

Forycki, Poznań: Instytut Historii UAM, 2003, s. 54. 

 
84

   H. CH. LEA, The Moriscos of Spain: their conversion and expulsion, Philadelphia: Lea Bros, 1901, s. 232. 

(republished New Delhi: Goodword Books, 2001). ⸺⸺ ,,[Moriscos] they had the naked alternative of 

submission or rebelion.” 

 
85

  J. CARO BAROJA, Los Moriscos del Reino de Granada. Ensayo de historia social [Ciclo y temas de historia 

de España], 5 ed., Madrid: Ediciones Istmo, 2000, s. 177-196. Zob też: A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, B.VINCENT, 

Historia de los Moriscos: vida y tragedia de una minoría, Madrid: Alianza Editorial, 1993, s. 40. 

 
86

  H. CH. LEA, The Moriscos of Spain:their conversion and expulsion, op. cit., s. 253. ⸺⸺ ,, the king therefore 

proclaimed una guerra á fuego y á sangre.” 

 
87

   H. CH. LEA, The Moriscos of Spain:their conversion and expulsion, op. cit., s. 261. 

 
88

    Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval, IX książę Medina Sidonia, oraz Francisco Manuel Silvestre de 

Guzmán y Zúñiga, VI markiz de Ayamonte, obaj spokrewnieni z hrabią Olivaresem. Dokonali próby buntu 

przeciw Filipowi IV, celem ustanowienia monarchii w Andaluzji w osobie księcia Mediny Sidonii. Spisek został 

odkryty, prawdziwe motywacje spiskowców nie są znane, stąd liczne historyczne polemiki i interpretacje. Zob. 
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Kryzysy XVII wieku miały swój punkt kulminacyjny w wojnie o sukcesję hiszpańską 

(1701-1714)
89

. Działania wojenne objęły Kadyks, oblężony przez flotę angielsko-holenderską 

(23 sierpnia – 29 września 1702). Następnie dotknęły Malagę, gdzie 24 sierpnia 1704 miała 

miejsce największa (nieroztrzygnięta) bitwa morska, zwana także bitwą pod Vélez-Málaga. 

Francusko-hiszpańska flota pod dowództwem admirałów Luisa Alexandre de Bourbon de 

Toulouse’a i Victora Marie d’Estrées’a, starła się z flotą angielsko-holenderską dowodzoną 

przez George’a Rooke’a. W wyniku bitwy, po wycofaniu się Francuzów,  Gibraltar ponownie 

zajęli Anglicy. Po nieudanych francusko-hiszpańskich próbach zdobycia twierdzy w okresie 

wrzesień 1704 – kwiecień 1705, na mocy traktatu z Utrechtu (11 IV 1713)
90

 Gibraltar 

oficjalnie przeszedł pod panowanie brytyjskie. Dzięki pokojowi utrechckiemu i poźniejszemu 

traktatowi w Rastatt (1714) uniknięto podziału Hiszpanii i naruszenia jej kolonii, w których 

jednak Anglicy zyskali koncesje handlowe – navío de permiso i asiento de negros: wysyłanie 

rocznie 500 ton towarów do kolonii i wyłączne prawo dostarczania do Indii Zachodnich 

afrykańskich niewolników przez okres trzydziestu lat
91

.  

Wojna o sukcesję miała niewielki wpływ na sytuację tierra andaluza, której elity od 

początku stanęły  po stronie Filipa d’Anjou. Późniejsza centralizacja przeprowadzona przez 

Burbonów, oznaczała dla Andaluzji (zintegrowanej z Koroną Kastylii), reorganizację 

terytorialną, prawną i administracyjną w prowincjach i gminach, oraz unieważnienie 

przywilejów, swobód gmin i zniesienie własnych instytucji. Nowa władza królewska nosiła 

się z zamiarem scentralizowania zasobów rolnych, wydobywczych i handlowych, co 

przyczyniło się do demontażu terytorium. W 1717 roku nastąpiło przeniesienie Casa de 

Contratación de Indias z Sewilli do Kadyksu, co spowodowało wyparcie Sewilli z handlu 

amerykańskiego, którego centrum  znajdowało się w tym mieście od początku XVI wieku. 

                                                                                                                                                                                     
A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, La conspiración del Duque de Medina Sidonia y el Marqués de Ayamonte, «Archivo 

hispalense. Revista histórica, literaria y artística», Tomo 34, nr 106, Año 1961, s. 133-159, Archivo de la 

Diputación Provincial de Sevilla,  www. archivo.dipusevilla.es/archivo/publicaciones/revista_archivo_hispalense 

[19 III 2019].    

 
89

   Wojna o sukcesję hiszpańską w latach 1701-1714, pomiędzy Anglią, Holandią, Austrią i Sabaudią, a Francją, 

Hiszpanią, Bawarią, Kolonią i Mantuą, o panowanie w Hiszpanii i dominację w Europie. W jej wyniku następcą 

bezdzietnie zmarłego Karola II Habsburga na tronie hiszpańskim został Filip V de Bourbon. Zob. S. BARTON, 

Historia Hiszpanii [History of Spain], Warszawa: Książka i Wiedza, 2011, s. 177-182. 

 
90

   Pokój utrechcki zawarty 11 IV 1713 r. kończył wojnę o sukcesję hiszpańską. Anglia otrzymała Gibraltar i 

Menorkę, Austrii przyznano hiszpańskie Niderlandy, a Sabaudii-Sycylię. Traktat w Rastatt w 1714 r. przyznawał 

Austrii hiszpańskie posiadłości we Włoszech - Mediolan, Neapol i Sardynię. S. BARTON, Historia Hiszpanii, 

op. cit., s. 177-182. 

 
91

    M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii [Historia 

de España], przeł. Sz. Jędrusiak, Kraków: Universitas, 1997/2006, s. 329. 

 

http://www.archivo.dipusevilla.es/archivo/publicaciones/revista_archivo_hispalense%20%5b19
http://www.archivo.dipusevilla.es/archivo/publicaciones/revista_archivo_hispalense%20%5b19
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Począwszy od 1765 roku dzięki zadekretowanemu wolnemu handlowi z Ameryką, rozwojowi 

uległa Malaga i Sanlúcar de Barrameda (Kadyks). 

W 2 połowie XVIII wieku burmistrz Sewilli Pablo de Olavide  – el Intendente de 

Sevilla y del Ejército de los Cuatro Reinos de Andalucía – dokonał ważnego dzieła na rzecz 

zaludnienia niektórych obszarów Andaluzji. Jako superintendente de las Nuevas Poblaciones 

de Sierra Morena y Andalucía, zachęcił ponad 1400 zagranicznych rodzin, głównie 

Niemców, Flamandów i Szwajcarów, do osiedlenia się w różnych koloniach Sierra Morena, 

zgodnie z Fuero de las Nuevas Poblaciones – prawem nowych populacji z 1767 roku. 

Mówiło ono m.in., że: 

 

„[Artykuł 5.] Pierwszą opieką nadinspektorów wspomnianych populacji musi być wybranie 

miejsc, w których mają być założone, oraz w tym sensie, że są zdrowe, dobrze wentylowane, 

bez wód  powodujących niedogodności; sporządzenie planu, aby w ten sposób we wszystkich 

pojawiających się wątpliwościach mieć na względzie materialną pozycję ziemi i przejąć ją.”
92

 

 

Ponowne zasiedlenie na ziemiach i na własności odebranej wydalonym w 1767 roku 

jezuitom
93

, było projektem trwającym ponad 40 lat, mającym szeroki zasięg oraz wsparcie 

głównego ministra Pedro Rodrigueza de Campomanes. Z czasem osadnicy doznali głębokiej 

asymilacji z kulturą andaluzyjską. W rezultacie do 1775 roku udało się utworzyć 15 pueblos 

25 aldeas, w których zamieszkało 1900 rodzin rolniczych i 150 rzemieślniczych, łącznie 

10.000 osób
94

. 

                                                           
92

   Las Nuevas Poblaciones de Andalucía y Sierra Morena (Nowe Populacje Andaluzji i Sierra Morena) –  zbiór 

praw regulujących aspekty życia gospodarczego i społecznego osadników w Andaluzji.  Prawodawstwo miało 

na celu wyeliminowanie niebezpieczeństw pochodzących z bandytyzmu (bandolerismo) i zwiększenie 

bezpieczeństwa ruchu osób i towarów, które krążyły wzdłuż andaluzyjskich dróg. W tym celu zachęcano w tych 

miejscach do tworzenia nowych miejsc zamieszkania, ośrodków rolniczych i przemysłowych, przyciągając 

środkowoeuropejskich osadników katolickich. ⸺⸺ ,,Artículo 5. El primer cuidado del Superintendente de 

dichas poblaciones debe estar en elegir los sitios en que se han de establecer, y en que sean sanos, bien 

ventilados, sin aguas estadizas que ocasionen intemperie; haciendo levantar un plan para que, de este modo, en 

todas las dudas que ocurran, tenga a la vista la posición material de los terrenos, y se pueda hacer cargo de ella.”  

Zob. C. BERNALDO de QUIROS, Colonización y Subversión en la Andalucia del siglos XVIII-XIX, Biblioteca 

de la cultura andaluza: Historia, Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, s. 69. 

 
93

  W czasie reform Karola III na dworze funkcjonowała grupa przeciwników zakonu jezuitów, popierana przez 

ministrów Manuela de Roda i  Pedro Rodrigueza de Campomanes. U podstaw niechęci do Towarzystwa 

Jezusowego leżały m.in. podporządkowanie zakonu Rzymowi oraz sprzeciw jezuitów paragwajskich wobec 

traktatu hiszpańsko-portugalskiego o zmianie terytoriów południowoamerykańskich. W 1767 roku wydano 

dekret nakazujący wypędzenie jezuitów z Hiszpanii i jej kolonii. W 1773 roku papież Klemens XIV bullą 

Dominus ac redemptor Noster rozwiązał Towarzystwo Jezusowe. 

 
94  F. ALEJO FERNÁNDEZ, J. D. CABALLERO OLIVER, MORENO NAVARRO J. et altr., Cultura 

andaluza: geografía, história, arte, literatura, música y cultura popular, Alcalá de Guadaíra Sevilla: Editorial 

MAD-Eduforma, 2003, s. 137. 
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Idee Oświecenia przyjmowane były z trudnością w kręgach andaluzyjskiej burżuazji. 

Ilustrados skupiali się w Sewilli wokół Pabla de Olavide, koncentrując swe wysiłki na 

tworzeniu instytucji naukowych. W Kadyksie założono la Academia de Guardiamarinas 

(1717) oraz pierwsze w kraju obserwatorium astronomiczne (1753), w 1751 Real Academia 

Sevillana de Buenas Letras, a w 1759 – la Real Academia de Bellas Artes. 

Wybitnymi jednostkami krzewiącymi myśl oświeceniową byli: Gaspar de Jovellanos 

(1744-1811), w okresie 1774-1778 mianowany oidor de la Real Audiencia de Sevilla, 

następnie José Celestino Mutis (1732-1809) – botanik, autor Flora de la real expedición 

botánica del Nuevo Reino de Granada (Roślinność z królewskiej ekspedycji botanicznej 

Nowego Królestwa Granady), pracy opublikowanej dopiero w 1954 roku, oraz Antonio Ulloa 

(1716-1795), współtwórca obserwatorium astronomicznego w Kadyksie, ogrodów 

botanicznych, kolegiów chirurgicznych (colegios de cirugía), zarządca arsenału i fabryki 

tekstylnej
95

. 

Wewnętrzna polityka Burbonów kreowania monopolu państwowego w niektórych 

sektorach gospodarki spowodowała założenie fabryki tytoniu i cygar (la Real Fábrica de 

Tabacos) w Sewilli (1758), oraz fabryki broni (la Real Fundación de Artillería). Jednakże 

rozwój przemysłowy nie pociągał za sobą rozwoju sektora bankowego, lepiej 

zorganizowanego w innych regionach XVIII-wiecznej Hiszpanii. Istniejące w Kadyksie 

oddziały bankowe państwa jak Real Giro czy Nacional de San Carlos, okazywały się 

niewystarczające do kredytowania handlu i przemysłu regionu.  

Generalnie XVIII-wieczne reformy nie zadecydowały o dalszym rozkwicie Andaluzji. 

Pogarszająca się w następnych latach sytuacja sprawi, że zostanie ona wyparta z 

ekonomicznych torów rozwoju, przejdzie ewolucję od jednego z najbogatszych regionów 

Hiszpanii, do jednego z najuboższych, aż do – różnie ocenianego przez historyków – procesu 

modernizacji uprzemysłowienia w XIX wieku. 

 

Andaluzja w XIX wieku: 1800-1874 

Sojusz między Karolem IV i Napoleonem Bonaparte w wojnie morskiej przeciwko 

Anglii, której decydująca bitwa pod Trafalgarem
96

 u wybrzeży Kadyksu (21 X 1805) 

                                                           
95  F. ALEJO FERNÁNDEZ, J. D. CABALLERO OLIVER, MORENO NAVARRO J. et altr., Cultura 

andaluza: geografía, história, arte, literatura, música y cultura popular, op. cit., s. 141.  

 
96

   Zob. J. W. DYSKANT, Trafalgar 1805. Zapłakane zwycięstwo, Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 

2002. 
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doprowadziła do klęski francusko-hiszpańskiej floty, zapoczątkował okres walki i cierpienia 

Andaluzji w XIX stuleciu.  

Traktat w Fontainbleau (1807)
97

 usankcjonował wkroczenie wojsk napoleońskich w 

1808 roku do Hiszpanii, co doprowadziło do powstania ludowego (2 V 1808) i wybuchu  La 

Guerra de la Independencia (1808-1814). Andaluzja odegrała decydującą rolę w działaniach  

przeciwko francuskiemu najeźdźcy, Sewilla i Kadyks stały się centrami oporu  (Junta Central 

de Sevilla), a bitwa pod Bailén (19 VII 1808), była pierwszym decydującym hiszpańskim 

zwycięstwem nad Francuzami. W dniu 19 marca 1812 roku Kortezy (Cortes de Cádiz) 

proklamowały pierwszą liberalną konstytucję w Hiszpanii
98

, którą Ferdynand VII zniósł po 

powrocie na tron hiszpański (1814), przywracając tym samym absolutyzm. Wybuchłe w 

Andaluzji 1820 roku pronunciamiento okazało się kluczowym dla niepodległościowych 

ruchów w hiszpańskich koloniach Ameryki, a w konsekwencji rozpadu imperium
99

. 

Po okresie liberalnego trzylecia (Trienio Liberal, 1820-1823), wraz ze śmiercią 

Ferdynanda VII i pojawieniem karlizmu, w 1835 roku nastąpiło porozumienie wszystkich 

prowincji andaluzyjskich. Utworzono la Junta Suprema de Andalucía, z siedzibą w Andújar, 

której celem były postępowe reformy, usunięcie hrabiego Toreno przez Juana de Dios 

Álvarez de Mendizábala, oraz zastąpienie Estatuto Real (statut królewski) z 1834 roku
100

 

nową liberalną konstytucją (1837). 

Za panowania Izabeli II (1833-1868), konstytucja z 1845 roku ponownie przyznała 

więcej władzy monarchii, a el caciquismo (kacykostwo) zagościł i rozprzestrzenił się w 

polityce krajowej. Wojny karlistowskie (1833-1839, 1846-1849, 1872-1875) oraz ogólne 

                                                           
97

  Traktat z Fontainbleau - tajne porozumienie zawarte 27 X 1807 między Karolem V królem Hiszpanii i 

Napoleonem Bonaparte, na mocy którego miano podzielić Portugalię na trzy regiony. Negocjowany przez fr. 

marszałka Geraud Duroca i hiszp. Don Eugenio Izquierdo, zawierał 14 artykułów wraz z dodatkowymi 

postanowieniami odnośnie przydziału wojsk na planowaną inwazję Portugalii. Historyk Charles Oman twierdził, 

że ukrytym celem Napoleona było wprowadzenia francuskich wojsk do Hiszpanii w celu jej późniejszego 

przejęcia. Zob. CH. OMAN, A History of the Peninsular War, vol. 1, Oxford: Clarendon Press, 1902, s. 10. 

 
98

  T. MIŁKOWSKI, P. MACHCEWICZ, Historia Hiszpanii, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

2009, s. 218. Zob. też: Constitución española de 1812, lub Constitución de Cádiz zw. ,,La Pepa”, [w:] Congreso 

de los Diputados, www.congreso.es/constitucionde1812. 

 
99

    Syntetyczny zarys nowożytnej i współczesnej historii politycznej i gospodarczej krajów Ameryki Łacińskiej 

zawiera trzytomowa praca: T. ŁEPKOWSKI (red.), Dzieje Ameryki Łacińskiej od schyłku epoki kolonialnej do 

czasów współczesnych, t. 1-3., Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. 

100
   Estatuo Real 1834 r., dokument powstały za rządów Marii Krystyny de Borbón. Przewidywał dwuizbowy 

model władzy; Kortezy miały składać się z izby wyższej (członkowie nie wybierani, a mianowani przez 

monarchę z kręgów arystokracji i szlachty) oraz izby niższej. Prawo wyborcze obejmowało zaledwie 16000 

obywateli z 12 mln populacji. 

 

http://www.congreso.es/constitucionde1812
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niezadowolenie społeczeństwa doprowadziły do zainicjowanej paktem z Ostendy
101

 rewolucji 

1868 roku zwanej "La Gloriosa", zapoczątkowanej w Kadyksie. Rewolucja doprowadziła do 

sekwencji wydarzeń politycznych: obalenia Izabeli II, następnie krótkich rządów Amadeusza 

I Sabaudzkiego, proklamacji krótkotrwałej Pierwszej Republiki (11 II 1873 – 29 XII 1874)) i 

rewolucji kantonalnej o charakterze federalistycznym, z najsilniejszymi działaniami w 

Andaluzji  w okręgach takich jak Cantón de Cádiz i Cantón de Málaga. 

W skali ogólnokrajowej, restauracja monarchii Alfonsa XII oraz rządy Antonio 

Cánovasa del Castillo przyniosły nową konstytucję 1876 roku, i charakteryzowały się 

stabilnością instytucjonalną. Polityka wewnętrzna Cánovasa (urodzonego w Andaluzji) 

bazowała na czterech filarach: królu, Kortezach, konstytucji i tzw. el turnismo, czyli 

dwupartyjnym przywództwie partii konserwatywnej (el Partido Conservador, na czele 

Antonio Cánovas del Castillo) i partii liberalnej (el Partido Liberal, przywódca Práxedes 

Mariano Mateo Sagasta)
102

. Jednak dla Andaluzji okres Restauracji, jak i cały XIX wiek, 

jawił się epoką wielkich kontrastów. 

 

 

2.  Charakterystyka okresu Restauracji w Hiszpanii (1874-1923) 

 
 

Od rewolucji roku 1868, w okresie zwanym Sexenio Democrático
103

, istniały różne formy 

rządów. Ogłoszenie i opublikowanie manifestu z Sundhurst (1 XII 1874) przygotowało 

                                                           
101

    Pakt z Ostendy (Pacto de Ostende)  porozumienie podpisane 16 VIII 1866 r. z inicjatywy generała Juana 

Prim, przez el Partido Progresista i el Partido Demócrata, w celu obalenia monarchii Izabeli II. Zapoczątkował 

rewolucję 1868 r. i Sexenio Democrático (Sześciolecie Demokratyczne). A. SMITH, Historical Dictionary of 

Spain, 3rd ed., Lanham Maryland: Rowman & Littlefield, 2018, s. 476. 

 
102

  El turnismo, el turno ‒ system naprzemiennego sprawowania władzy. Rozwiązanie to oznaczało koniec 

wyłączności (żadna partia nie monopolizuje władzy) i eliminację uciekania się do dyktatury wojskowej lub 

powstania zbrojnego. Aby system działał, niezbędna była zgoda obu stron i interwencja Korony. 

Funkcjonowanie systemu odbywało się dwustopniowo: 1) kiedy partia rządząca została poddana silnym 

naciskom wewnętrznym, król wzywał do rządzenia drugą stronę. W pierwszej chwili partia ta uzyskiwała 

poparcie Korony, ale brakowało jej wsparcia ze strony Kortezów, które było niezbędne w reżimie 

konstytucyjnym. 2) Król przyznał nowemu prezydentowi rządu dekret o rozwiązaniu Kortezów. 

Przygotowywano nowe wybory, które zostawały zmanipulowane, aby wynik szanował opozycję i był 

satysfakcjonujący dla nowego rządu. Reprezentacja parlamentarna rozkładała się na większość z partii władzy, 

znaczną liczbę partii opozycyjnej i słabej reprezentacji innych partii nie-dynastycznych. Por. I. FERNÁNDEZ 

SARASOLA, La idea del partido polítical en la España del siglo XX, «Revista Española de Derecho 

Constitucional», nr 77, Año nr 26, 2006, s. 77-107, www.dialnet.unirioja.es [31 I 2019]. 

  
103

  Sexenio Democrático lub Sexenio Revolucionario (Sześciolecie Demokratyczne), okres od triumfu rewolucji 

1868 do XII 1874 r., historycy hiszpańscy dzielą na 3-4 etapy: 1) 1868-1871 tymczasowy rząd hiszpański, 2) 

1871-1873 panowanie Amadeusza Sabaudzkiego, 3)1873-1874 pierwsza republika, w tym okres do I 1874 r. 

czyli zamachu stanu Pawii, i okres I-XII 1874 dyktatura Serrano zakończona zamachem stanu generała Arsenio 

Martineza Camposa w Sagunto. 

 

http://www.dialnet.unirioja.es/
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Alfonsowi XII objęcie tronu. Dokument opracowany przez Antonio Cánovasa del Castillo. 

głosił nowy system polityczny, monarchię konstytucyjną konserwatywnego i katolickiego 

typu, broniącą porządku społecznego i gwarantującą funkcjonowanie liberalnego systemu 

politycznego. Manifest kończył się deklaracją  fundamentalnych zasad, które będą kierować 

rządami króla: « ... nie przestanę być dobrym Hiszpanem, ani, jak wszyscy moi przodkowie, 

dobrym katolikiem, ani, jak człowiek stulecia, prawdziwym liberałem » 
104

. 

Zamach stanu dokonany przez Arsenio Martíneza Camposa (29 XII 1874), 

ustanawiający Alfonsa XII królem, oznaczał koniec Pierwszej Republiki Hiszpańskiej (11 II 

1873-29 XII 1874), przywrócenie monarchii burbońskiej oraz umiarkowanego liberalizmu, 

który pozwolił władzy politycznej  pozostać w rękach konserwatywnej burżuazji.  

Ówczesną Hiszpanię charakteryzowała słabość i niezdolność do rozwiązywania 

konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych (wojny karlistowskie, wojna o niepodległość 

Kuby). Bierność całej opozycji wobec nowego systemu, obojętność grup robotników i 

chłopów nie utożsamiających się z polityką Sexenio Democrático, sprzyjały idei Restauracji. 

Procesowi szukania umiarkowania w działaniach politycznych dały wsparcie grupy społeczne 

dążące do porządku i stabilności: wielka burżuazja, wielcy właściciele ziemscy, kubańscy 

plantatorzy, dowódcy i oficerowie armii oraz Kościół katolicki.  

Opracowana nowa konstytucja, zatwierdzona 15 II 1876 roku liczbą  87% głosów, 

stanowiła ramy działań politycznych w tym okresie. Konstytucja ustanowiła Hiszpanię 

monarchią konstytucyjną z dwuizbowym parlamentem (Cortes Generales), składającą się z 

izby wyższej (Senatu) i izby niższej (Kongres Deputowanych); proklamowała zasadę 

wspólnej suwerenności, czyli wspólne rządy Kortezów z królem; dawała królowi moc 

mianowania senatorów i odwoływania praw, a także tytuł naczelnego wodza armii; 

powierzała władzę wykonawczą Koronie za pośrednictwem ministrów. Król swobodnie 

wybierał szefa rządu i nie ponosił odpowiedzialności przed sądami. Sądownictwo 

pozostawało niezależne. Kwestia religijna została rozwiązana poprzez uznanie katolickiego 

wyznania kraju, gwarancję wsparcia kultu i duchowieństwa oraz uznanie innych wierzeń, 

jednakże bez prawa do publicznych manifestacji. 

W celu utrzymania stabilności politycznej ustanowiono system tzw. el turno de 

partidos, naprzemiennej władzy dwóch partii: liberalnej (el Partido Liberal/M.P.Sagasta) i 

konserwatywnej (el Partido Consrvador/A.Cánovas del Castillo). Alteracja oznaczała koniec 
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  Manifiesto de Sundhurst 1 de diciembre de 1874. ⸺⸺ „…ni dejaré de ser buen español ni, como todos mis 

antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal.” [w:] Documentos históricos, 

https://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_de_Sandhurst [10  II 2019]. 

https://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_de_Sandhurst


ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

41 
 

monopolizowania władzy i eliminację tendencji uciekania się do dyktatury wojskowej. 

Rozwój działalności lokalnych kacyków (el caciquismo) przyczynił się do manipulowania 

wynikami wyborów, co wraz z upływem czasu doprowadziło do narastania resentymentów 

wobec systemu
105

. 

Wczesna śmierć Alfonsa XII, 26 listopada 1885 roku, otworzyła drogę do regencji 

jego żony Marii Krystyny Habsburg (1885-1902). W tym okresie system canovista został 

skonsolidowany i nastąpiła jego liberalizacja dzięki zaawansowanemu prawodawstwu. 

Wdrożono Kodeks Handlu (1885), ustawę o stowarzyszeniach (1887), kodeks cywilny 

(1889), prawo powszechne (1890). System Restauracji osiągając względną stabilność 

polityczną w kraju, mógł skoncentrować wysiłki na rozwoju przemysłowym. Gospodarka 

Hiszpanii nie dorównywała gospodarkom innych państw europejskich, stąd w omawianych 

latach modernizacja kraju odbywała się na dużą skalę, wzrosła produkcja wspierana przez  

rządowe środki  i działania protekcjonistyczne.  

Jednym z najbardziej znaczących zjawisk w tym okresie było pojawienie się ruchów 

regionalnych w Katalonii, Galicji, Walencji, Kraju Basków, domagających się uznania 

tożsamości kulturalnej, gospodarczej, administracyjnej i politycznej regionów, a także 

opowiadających się za zdecentralizowanym państwem. Ich pochodzenie wynikało z 

czynników różniących się w zależności od cech poszczególnych regionów. Partykularyzmy 

językowe, kulturowe, instytucjonalne i historyczne przeciwstawiano centralizującym 

tendencjom liberalnego państwa, które nie było w stanie zorganizować i "opanować" 

hiszpańskiego nacjonalizmu utożsamianego z katolickim tradycjonalizmem. Nieefektywność 

systemu Restauracji w kwestii rozwiązania problemu demokratyzacji kraju (coraz częstsze 

manipulowanie wyborami), oraz polityka kolonialna prowadzona na Kubie, pozwoliły 

partiom nacjonalistycznym postrzegać się jako jedyne zdolne do regeneracji kraju i 

promowania jego rozwoju gospodarczego i kulturalnego. 

Ruch robotniczy organizowany w Hiszpanii w okresie Restauracji, zbiegał się z 

okresem większej wolności, zwłaszcza podczas rządów Sagasty. Rozumiany jako polityczna i 

społeczna aktywność robotników i chłopów w celu poprawy ich sytuacji ekonomicznej oraz 

obrony praw w społeczeństwie kapitalistycznym, wzrastał już w latach 80-tych XIX wieku. 

W swoich działaniach gwałtownie sprzeciwiał się polityce rządu, by osiągnąć własne cele. 

Walcząc o uprawnienia robotników, dążył do zniszczenia społeczeństwa kapitalistycznego, 
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uważając je za winne wszelkich nierówności. Charakteryzowały go dwie główne ideologie: 

anarchizm i socjalizm w duchu marksistowskim. Anarchiści zrzeszeni w la Federación de 

Trabajadores de la Región Española (FTRE, 1881) na czele z Anselmo Lorenzo, i 

Confederación Nacional de Trabajo (CNT)
106

 postulowali odrzucenie jakiejkolwiek 

narzuconej władzy, co oddawało hasło "nie państwo, nie wojsko, nie Kościół". Głosili 

odrzucenie własności prywatnej i obronę kolektywizmu; obronę gwałtownej rewolucji, użycie 

ogólnych strajków, powstań, sabotażu i aktów terrorystycznych jako środka do zniszczenia 

państwa burżuazyjnego, postrzeganego jako opresyjne. Postulowali apolityczność ‒ 

odrzucenie gry politycznej i udział w wyborach, oraz deklarowali antyklerykalizm. Rozwój 

ruchu anarchistycznego obserwowali głównie andaluzyjscy jornaleros (robotnicy dniowi) 

oraz katalońscy robotnicy przemysłowi. 

Idee socjalistyczne propagowała powstała w 1879 roku hiszpańska socjalistyczna 

partia robotnicza (Partido Socialista Obrero Español, PSOE). Jej założyciel, Pablo Iglesias, 

zwolennik marksistowskiego socjalizmu, podkreślał potrzebę politycznego uczestnictwa klasy 

robotniczej i  formacji partii robotniczej zdolnej do stawienia czoła obecnemu systemowi 

polityczno-gospodarczemu. Podstawowe idee programu socjalistycznego jakie krzewił 

brzmiały: 

• posiadanie siły politycznej przez klasę robotniczą w celu położenia kresu walce klas i 

stworzenia komunistycznego państwa równych obywateli; 

• przekształcenie prywatnej własności we własność społeczną (jedyny sposób na 

wyeliminowanie różnic i stworzenie społeczeństwa równych sobie); 

• prawo do zrzeszania się i zgromadzeń, wolność prasy, powszechne prawo wyborcze; 

ośmiogodzinny dzień pracy i równe wynagrodzenie dla pracowników obu płci; 

•  odrzucenie terroryzmu jako fałszywej praktyki i  metody wyzwolenia pracowników; 

• opozycja wobec ekspansji kolonialnej i wojen, jako środków używanych przez kraje 

kapitalistyczne do konsolidacji ich systemu gospodarczego. 

Korzystając z prawa stowarzyszeń rządu Sagasty z 1887 roku i większej koncentracji 

robotników w Katalonii, w 1888 utworzono Unión General de Trabajadores (UGT), związek 

zawodowy związany z PSOE. Jego liderem aż do 1925 roku pozostawał Pablo Iglesias. UGT 

poprzez swoich członków, stopniowo obejmowała liczne stanowiska w wyborach 

municypalnych, dzięki czemu umacniała swą pozycję partii socjalistycznej oraz wpływy 

wśród klasy robotniczej. Pomimo ideologicznych różnic z anarchistami podejmowano z nimi 

                                                           
106

  M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii [Historia 

de España], op. cit., s. 506 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

43 
 

współpracę, m.in. przeprowadzono wspólnie strajk generalny w 1917 roku. W dalszych latach 

nawiązano współpracę z II i III Międzynarodówką
107

. 

 

Regencja Marii Krystyny Habsburg (1886-1902), panowanie Alfonsa XIII, kryzys 

systemu (1898-1923) 

Regencja Marii Krystyny Habsburg zmierzyła się z pierwszym poważnym kryzysem 

systemu: kryzysem roku 1898, utożsamianym z wojnami niepodległościowymi ostatnich 

kolonii, ich utratą (Kuba, Puerto Rico i Filipiny), co oznaczało pierwszy krytyczny surowy 

osąd ze strony polityków i intelektualistów. 

Analizując kryzys roku 1898, należy postrzegać proces uniezależnienia się 

hiszpańskich kolonii nie tylko w odniesieniu do wewnętrznych problemów Hiszpanii 

(niestabilność polityczna do 1874 r., brak jasnej polityki kolonialnej), ale i w kontekście 

międzynarodowym, w momencie ożywienia europejskiego i amerykańskiego imperializmu, 

realizowanego przez najbardziej rozwinięte kraje – Wielką Brytanię, Francję, Niemcy, Stany 

Zjednoczone i Japonię. Państwa te dokonując drugiej rewolucji przemysłowej, widziały w 

domenie nowych terytoriów nie tylko możliwość własnej silnej ekspansji gospodarczej, ale 

także szansę umocnienia prestiżu systemu kapitalistycznego w świecie, w obliczu 

nasilających się komunistycznych idei. W orbicie ich pożądania znalazły się również terytoria 

Afryki i Azji. Nastąpił nowy podział stref wpływów. Wielka Brytania i Francja zaczęły 

dominować na większości kontynentów, a zabiegami dyplomacji niwelowały dzielące ich 

różnice. W Ameryce Łacińskiej wpływ ekonomiczny Stanów Zjednoczonych stał się 

odczuwalny na południu kontynentu i na Karaibach. USA zapragnęły dominacji politycznej w 

regionie, zatem wojna o niepodległość Kuby stwarzała okazję, której nie można było 

zmarnować. W owej kolonialnej dystrybucji Hiszpania została pominięta z uwagi na 

izolacjonistyczną politykę, spadek prestiżu i siły militarno-gospodarczej. Jej troskę i uwagę 

przykuwały w tym czasie narastające nacjonalizmy wewnętrzne (kataloński, baskijski),oraz 

utrzymanie swoich ostatnich kolonii, zwłaszcza na Kubie, z którą łączyły ją silne więzi 

gospodarczo-kulturowe. 

Ostatecznie Hiszpania straciła swoje ostatnie posiadłości zamorskie (Kuba, Guam, 

Puerto Rico i Filipiny) w wojnie amerykańskiej (25 IV-12 VIII 1898). Rząd Sagasty  na mocy 

traktatu paryskiego podpisanego 10 XII 1898 uznał niepodległość Kuby, w rzeczywistości 
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pozostającej pod silnym wpływem politycznym i gospodarczym Stanów Zjednoczonych, co 

gwarantowała tzw. „poprawka Platta”  (uchwalona przez Senat i zatwierdzona przez Kubę w 

1901 r.). Puerto Rico, Filipiny i Guam stały się amerykańskimi koloniami. Karoliny, Mariany 

i wyspy Palau sprzedali Hiszpanie Niemcom za kwotę 25 mln marek
108

. „Tak oto potężne 

niegdyś Imperium, osłabione w wieku XVII, okrojone w pierwszych dekadach XIX wieku, 

wraz z końcem tego stulecia przestało istnieć”
109

. 

Mimo, iż z ekonomicznego punktu widzenia utrata kolonii została zrekompensowana 

Hiszpanii odszkodowaniami wojennymi uzyskanymi za odstąpione archipelagi, to 

konsekwencje przegranej wojny wykraczały daleko poza straty terytorialne.  

W sensie psychologicznym klęska oznaczała  nie tylko upokorzenie, ale załamanie 

systemu wartości, zdemaskowanie iluzji  i rozwianie resztek narodowego mitu bycia potęgą 

lądową i morską. Oznaczała de facto uprzedmiotowienie i marginalizację Hiszpanii na arenie 

międzynarodowej. Na politycznej szachownicy uczyniła ją zwykłym pionkiem w grze, 

przedmiotem a nie podmiotem, i skazała na bycie rozgrywanym a nie rozgrywającym. 

Na fali pesymizmu nastąpiła głęboka krytyka systemu przez regeneracionistas, 

oskarżających system Restauracji o korupcję i oszustwa. Proponowano zmianę programu w 

oparciu o polityczną reorganizację, godność życia parlamentarnego, postulowano reformę 

edukacji, działania nastwione na pomoc społeczną i ostatecznie ukierunkowanie polityki na 

dobro wspólne, a nie na korzyść interesów oligarchii. Przedstawiciele ruchu literackiego 

znanego jako "Pokolenie‘98"- Pío Baroja, Azorín, Unamuno i Valle Inclan - rozważali 

problemy Hiszpanii i drogi możliwych rozwiązań na polu polityczno-społeczno-kulturalnym, 

w duchu trwającej już od lat 70-tych XIX wieku debaty na temat kwestii społecznej, 

wyrażanej przez członków la Institución Libre de Enseñanza (Wolnej Wszechnicy 

Nauczania). 

Owa instytucja pedagogiczna (1876-1936), zainspirowana filozofią krausizmu i 

krausopozytywizmu
110

, podejmując fundamentalne zadanie odnowy, miała istotny wpływ na 
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życie intelektualne narodu. Utworzona została w 1876 roku przez profesorów (m.in. 

Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda, Nicolás 

Salmerón) usuniętych  dekretem Orovio
111

 z katedry Uniwersytetu Centralnego w Madrycie 

(Universidad Central de Madrid) za obronę wolności akademickiej i odmowę dostosowania 

swych nauk do jakichkolwiek dogmatów religijnych czy politycznych. Kontynuując swą 

pracę pedagogiczną profesorowie stworzyli świecką placówkę oświatową – Institución Libre 

de Enseñanza (ILE) – początkowo o stopniu uniwersyteckim, a następnie poszerzoną o 

edukację szczebla średniego  i podstawowego. Wspierali  ją wybitni artyści i intelektualiści tj. 

José Ortega y Gasset, Ramón Menéndez Pidal, Antonio Machado, Joaquín Sorolla, Santiago 

Ramón y Cajal, zaangażowani w odnowę edukacyjną, społeczną i kulturalną państwa. 

ILE stała się swoistym przekaźnikiem zaawansowanych zagranicznych teorii 

naukowych i pedagogicznych. Jej postępowość potwierdzała lista współpracowników 

wydawanego biuletynu – Boletín de la Institución Libre Enseñanza (BILE)
112

: Bertrand 

Russell, Henri Bergson, Miguel de Unamuno, María Montessori, Rabindranath Tagore, 

Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Eugenio d’Ors, Antonio Machado Alvarez i jego 

synowie Antonio i Manuel Machado, Constancio Bernaldo de Quirós i inni. Pod auspicjami 

ILE powołano jednostki naukowe do badań hiszpańskiego dziedzictwa jak Centro de Estudios 

Históricos (Centrum Studiów Historycznych) pod kierownictwem Ramóna Menéndez 

Pidala
113

. Utworzono centra kontaktowe dla artystów i naukowców jak Residencia de 

Estudiantes (1910)  i Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE, 

1907) czyli Komitet ds. Szerzenia Studiów i Badań Naukowych
114

. Królewskim dekretem 

nominowani na członków JAE zostali: Santiago Ramón y Cajal, José Echegaray, Marcelino 

                                                                                                                                                                                     
rozwiązanie pośrednie między niemieckim nurtem myśli a pozytywizmem, tzw. krausopozytywizm 2 poł. XIX 

wieku. Zob. A. POSADA, Breve historia del krausismo español, Oviedo: Universidad de Oviedo, 1981. 
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Menéndez Pelayo, Joaquín Sorolla, Joaquín Costa, Gumersindo de Azcárate, Ramon 

Menéndez Pidal oraz wielu naukowców
115

. 

 Obie jednostki były udaną próbą wyrwania się z hiszpańskiego pesymizmu przełomu 

wieków i otwarcia na świat poprzez ustanowienie współpracy z najnowocześniejszymi 

ośrodkami naukowymi Europy. Residencia de Estudiantes stała się miejscem spotkań z 

najwybitniejszymi umysłami i artystami epoki tj. Louis Aragón, Le Corbusier, Max Jacob, 

Maria Skłodowska-Curie, Albert Einstein, Wanda Landowska, Francis Poulenc, Maurice 

Ravel, Igor Strawiński; była wieloletnią przystanią dla Federico Garcíi Lorca, Luis Buñuela, 

Salvadora Dalí
116

. JAE natomiast zgrupowała jednostki naukowe, laboratoria, biblioteki, 

instytucje kulturalne jak Museo de Ciencias Naturales, Museo Antropológico, Real Jardín 

Botánico de Madrid, stację naukową w Santander, oraz Comisión de Investigaciones 

Paleontológicas y Prehistóricas (Komisję Badań Paleontologicznych i Prehistorycznych)
117

. 

Odegrała kluczową rolę w stosunkach z Ameryką Łacińską wspierając wymianę kadry 

naukowej, prowadząc prace badawcze kultury, historii naturalnej i gospodarki krajów 

regionu.  

W duchu krytyki środowisk intelektualnych regeneracionismo, rząd – wydając się być 

odpowiedzialnym za katastrofę roku 1898 – dostrzegł potrzebę istotnych zmian w warunkach 

życia Hiszpanów, edukacji, w organizacji społeczno-gospodarczej, polityce wewnętrznej i 

zewnętrznej państwa. Opublikowany już w 1881 roku raport Gumersindo de Azcárate na 

temat kwestii społecznej, oraz – w latach późniejszych – liczne wypadki przy pracy dzieci i 

kobiet, skłoniły rząd do utworzenia Komisji ds. Reform Społecznych (zatwierdzona dekretem 

królewskim 5 XII 1883 r.) oraz Instituto Nacional de Previsión – zalążka ubezpieczenia 

społecznego. Komisja badając relacje między kapitałem a pracą, gromadziła dane, informacje, 

opinie mające prowadzić do diagnozy problemów społecznych i sposobów ich rozwiązania.  

W 1903 konserwatywny rząd Francisco Silveli  powołał Instituto de Reformas Sociales (IRS, 

Instytut Reform Socjalnych) zastępujący dawną Komisję Reform Społecznych. Na 

przewodniczącego powołano wybitnego przedstawiciela Institución Libre de Enseñanza, 

Gumersindo de Azcárate. Instytut odpowiadał za opracowywanie statystyk pracy, 

przygotowywanie ustaw, stając się zarazem organem informacyjno-doradczym organizacji 

społecznych i państwowych. 

                                                           
115

  «Gaceta de Madrid», op.cit., s. 167, [31 III 2019]. 

 
116

  B. BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa: PWN, 2014, s. 355. 
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  Cien años de la JAE, www.jae2010.csic.es/historia [31 III 2019]. 
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Mimo podejmowanych działań, klęska w wojnie amerykańskiej 1898 była postrzegana 

w Hiszpanii jako katastrofa, nie tylko podważająca wiarygodność rządu, jego polityki i 

ideologii, ale niemal doprowadzająca do wojskowego zamachu stanu pod wodzą Camilo de 

Polavieja
118

. Był to de facto początek upadku systemu, początek dający energię wszelkim 

konfliktom opozycyjnym na poziomie lokalnym i krajowym.  

Jednakże katastrofa kubańska 1898 przyniosła także pozytywne owoce. Wywołując w 

środowisku elit głęboki kryzys świadomości narodowej, wymusiła autoanalizę i postawienie 

fundamentalnych pytań o tożsamość i podmiotowość: kim my jesteśmy? co się z nami stało? i 

dlaczego?, co doprowadziło do ogólnonarodowej refleksji o Hiszpanii i jej miejscu w Historii. 

W kolejnych latach nastąpiła eksplozja twórczości publicystycznej, literackiej, artystycznej 

wybitnych twórców (literatura: Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Machado, Lorca; 

malarstwo: Zuolaga; muzyka: Granados, Albéniz, Falla; publicystyka: Ortega y Gasset, 

Marañón, Azaña), „uwarunkowująca życie hiszpańskiej kultury przez cały XX wiek”
119

. 

Na panowanie Alfonsa XIII (1902-1923) przypadły najważniejsze kryzysy okresu 

Restauracji, 1909 i 1917 roku. Stopniowa degeneracja systemu Cánovasa objawiająca się 

rozdrobnieniem partyjnym, kryzys gospodarczy po I wojnie światowej, konflikt społeczny 

przejawiający się w ciągłych strajkach dokonywanych przez coraz lepiej zorganizowanych w 

związki robotników, definitywnie roztrzygnęły o wyczerpaniu formuły systemu Restauracji. 

Nieudane próby powiększania stanu posiadania na terytorium Maroka w wojnie w 

Rifie pod Melillą (1909-1910)
120

, okupione śmiercią 1284 żołnierzy zabitych przez rifeños  w  

starciu pod Barranco del Lobo (27 VII 1909)
121

, wywołały wielkie niezadowolenie w 

Hiszpanii. Objawiły się buntem w Barcelonie, znanym w historiografii jako la Semana 

Trágica, w którym niższe klasy społeczne, wspierane przez anarchistów, komunistów i 

republikanów, opowiedziały się przeciwko niesprawiedliwym metodom rekrutowania 

żołnierzy. Decyzją rządu Antonio Maura został ogłoszony stan wojenny, wysłano armię do 

                                                           
118

  Camilo García de Polavieja i Castillo-Negrete (1831-1914), zwany chrześcijańskim generałem. Gubernator 

Filipin, Puerto Rico i Kuby. Obok Joaquína Costy najbardziej szanowany wśród regeneracionistas za 

podejmowane próby zmian w Hiszpanii po kryzysie kolonialnym. Niektórzy historycy hiszpańscy uważają, że 

jego próby zbudowania partii miały na celu przejęcie władzy, co uniemożliwił mu alians z Silvelą. 

 
119

  J. P. FUSI, J. PALAFOX, España:1808-1996. El Desafió de la Modernidad, Madrid: Editorial Espasa Calpe, 

1997, s. 177. ⸺⸺ „ que condicionó de forma decisiva la vida cultural española a todo lo largo del siglo XX.” 

 
120

  Do walki z Berberami wysłano 30 tys. żołnierzy hiszpańskich pod wodzą generała Mariny. Do końca zimy 

1910 r. udało im się opanować zaledwie 350 km
2
. A. DZIUBIŃSKI, Historia Maroka, Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 390. 

 
121

   M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii [Historia 

de España], przeł. Sz. Jędrusiak, Kraków: Universitas, 1997/2006, s. 518. 
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zmiażdżenia buntowników, a bilans przyniósł stu zabitych i egzekucję (12 X) Francisco 

Ferrera Guardii
122

. Organizacje związkowe takie jak socjalistyczna Unión General de 

Trabajadores (UGT) i anarchistyczna Confederación Nacional del Trabajo (CNT), bez 

powodzenia próbowały zainicjować strajk generalny w całym kraju, nie mogąc zmobilizować 

całości społeczeństwa, a jedynie robotników miejskich. 

Mimo, iż Hiszpania pozostała neutralna w I wojnie światowej, ten wielki 

międzynarodowy konflikt zbrojny był silnie odczuwany z powodu poważnych zmian 

gospodarczych i społecznych. Paradoksalnie przyniósł pozytywne skutki dla hiszpańskiego 

sektora przemysłowego: przemysł żelaza i stali w Bilbao, górnictwo w Asturii, katalońskie 

wyroby włókiennicze, sektor chemiczny i zbrojeniowy (marynarka wojenna) były 

faworyzowane poprzez zamówienia złożone przez Francję, Włochy, Wielką Brytanię i Serbię. 

Jednakże sektor rolno-przetwórczy został zrujowany (brak eksportu pomarańczy, wina i 

bananów), a deficyt pszenicy wynikły z niemożności importu spowodował poważne problemy 

z zaopatrzeniem ludności w hiszpańskich miastach. Zyski generowane w biznesie wzbogaciły 

burżuazję, jednakże społeczna większość, dotknięta brakiem podstawowych artykułów 

spożywczych i wzrostem cen, pogrążyła się w nędzy. Sprowokowało to radykalizację 

pracującej ludności, zamanifestowaną w strajku generalnym 1917 roku (stłumionym zbrojnie) 

i kontynuowaną (po zakończeniu wojny) z powodu wzrostu bezrobocia, wygenerowanego 

zamknięciem nierentownych firm.  

Powszechny kryzys osłabił system Restauracji. Konflikt wydawał się być 

kontrolowany przez ówczesny rząd (zatwierdzono m.in. la ley de fugas czyli prawo 

zbiegów)
123

, ale problemy pozostały nierozwiązane, i po 1918 roku powróciły ponownie. 

                                                           
122

   Sprawa Francisco Ferrera odbiła się szerokim echem w krajach europejskich. Prasa kreśliła obraz Hiszpanii 

jako kraju zacofanego, bojkotowano hiszpańskie towary, odmawiano rozładunku hiszpańskich statków.,,We 

Włoszech i we Francji, w pewnym także stopniu w Niemczech, Belgii i na Węgrzech wzburzyła się przeważna 

część opinii publicznej. Najpoczytniejsze organy prasy wykreślały Hiszpanów z szeregu cywilizowanych 

narodów, na niezliczonych zgromadzeniach potępiano ich jako morderców, przyszło w różnych miastach do 

walk ulicznych proklamowano i przeprowadzono strajki demonstracyjne […] Paryż przeżył ciężkie dni walk 

ulicznych […] w wielu miastach włoskich stanęło na dwie doby całe życie gospodarcze.” W. CZERKAWSKI, 

Sprawa Ferrera, Broszury o chwili obecnej, nr XXIV, Kraków: Redakcja «Przeglądu Powszechnego», 1909, s. 

3-4.  Życie i działalność Ferrera przedstawia artykuł: Z. MIERZYŃSKI, Franciszek Ferrer, męczennik wolnej 

myśli twórca współczesnej szkoły świeckiej. W piętnastą rocznicę jego zamordowania, Łódź: Wydawnictwo 

Łódzkiego Koła Myślicieli Polskich, 1924, s. 1-19. 

 
123

   La ley de fugas, tzw. prawo ucieczki jest rodzajem egzekucji pozasądowej lub paralegalizacyjnej, 

polegającej na symulowaniu ucieczki więźnia z aresztu, zwłaszcza gdy jest on transportowany z jednego 

więzienia do innego, w celu złamania jakiegokolwiek prawa habeas corpus, dzięki czemu jest w stanie stłumić 

nadzór nad siłami, które go strzegą i ukrywają zabójstwo więźnia po prawnym nakazie pozwalającym strzelać do 

zbiega, który nie przestrzega ostrzeżenia "stój" strażników. Stosowane w czasach Franco. 

 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

49 
 

Niestabilność polityczna, niepokoje społeczne, walka związkowa, żądania reformy agrarnej i 

klęski kolonialne sprawiły, że system Restauracji stał się niewydolny. 

Finalny cios przyniósł rok 1921, w którym 21 lipca armia hiszpańska dowódzona 

przez generała Silvestre została doszczętnie rozbita pod Annual w Maroku przez tubylców 

pod wodzą Mohammeda ben Abd el-Krima el Chattabi. Wysłany z pomocą  korpus generała 

Navarro, oblężony w miejscowości Monte Arruit (ok. 30 km od Melilli), skapitulował 9 

sierpnia. W wyniku walk zginęło 12000 hiszpańskich żołnierzy, a setki dostały się do 

arabskiej niewoli. „Łupem Berberów stała się broń – 20 tys. karabinów, kilkaset karabinów 

maszynowych, 100 dział różnego kalibru, amunicja, sprzęt łącznościowy. Za wypuszczenia 

jeńców Abd el-Krim otrzymał od Hiszpanii 4 mln peset”
124

. 

 Konsekwencje nowej klęski były niezwykle głębokie, przyniosły upokorzenie i 

załamanie prestiżu armii. W wyniku oskarżeń opozycji wobec wojskowych, rządu i króla, 

wszczęto śledztwo mające wskazać winnych klęski pod Annual. Postawiono przed sądem 

generała Berenguera i odwołano ze stanowisk generałów Martíneza Anido i Arlegui’ego
125

 . 

Mimo upolitycznienia procesu, pozycja armii wzmacniała się (co było widoczne już od 1906 

roku), ujawniając tendencje ingerowania wojska w kompetencje władzy cywilnej. W 

konsekwencji, pod naciskiem wojskowych i króla, przeforsowano słynną ustawę Ley de 

Jurisdicciones, oddającą pod jurysdykcję wojskową wszelkie akty krytyki i agresji 

skierowane wobec armii
126

. 

 

Relacje państwo - Kościół katolicki 

Konkordat z 1851 roku zapewnił Kościołowi katolickiemu silną i decydującą pozycję 

w państwie, wzmocnioną opieką królowej Izabeli II, pozostającej pod wpływem swojego 

spowiednika Antonia Marii Clareta (1807-1870). Większość społeczeństwa pozostawała 

głęboko przywiązana do Kościoła, lecz samo duchowieństwo zaczęło się zasklepiać i skłaniać 

do coraz większego konserwatyzmu, nie rozumiejąc rodzących się nowoczesnych aspiracji 

społecznych elit. Po 1860 roku zwiększyła się liczba intelektualistów odsuwających się od 
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  A. DZIUBIŃSKI, Historia Maroka, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 404. 
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  M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii, op. cit., 

s. 533. 

 
126

   M. TUŇON DE LARA, J. VALDEÓN BARUQUE, A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, Historia Hiszpanii, op. cit.,, 

s. 518. 
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Kościoła
127

. Antyklerykalizm rozwijał się swobodnie w okresie od rewolucji 1868 do 

ponownego objęcia rządów przez Burbonów i Cánovasa del Castillo. 

Relacje państwo – Kościół katolicki doby Restauracji oscylowały i kształtowały się wokół 

nowej Constitución de 1876. Artykuł 11 konstytucji uznawał katolicyzm za religię państwową 

i mówił: 

„Religia katolicka, apostolska i rzymska jest religią państwa. Naród zobowiązuje się do 

utrzymania kultu i jego ministrów. Na terytorium Hiszpanii nikt nie będzie niepokojony ze 

względu na swe poglądy religijne ani sprawowanie swego kultu, ale w szacunku wynikającym 

z moralności chrześcijańskiej. Nie będą dozwolone, jednakże, ceremonie ani publiczne 

manifestacje  inne niż te religii państwowej.”
128

 

 

Zapis o zakazie manifestowania innej religii niż katolicyzm, przy jednoczesnej możliwości 

wyznawania jej prywatnie, wzbudzał podział elit i sprzeciw papieża Piusa IX, protestującego 

przeciwko ingerencji w święte prawa Kościoła, przeciw łamaniu konkordatu i wszystkim 

konsekwencjom wynikającym z tolerowania innych wyznań
129

.  

Sporną kwestią pozostawała sprawa edukacji. Zdaniem Kościoła artykuł 2 konkordatu 

mówiący o czystości doktryny wiary („la pureza de la doctrina de la fe”) oznaczał kontrolę 

Kościoła na planie nauczania na wszystkich szczeblach edukacji. W 1878 roku Cánovas 

zaprezentował tekst prawa  (Ley de la enseñanza) reafirmujący powyższy artykuł konkordatu, 

pozwalający biskupom stać na czele inspekcji kontrolujących nauczanie w podstawowych i 

średnich szkołach publicznych, zgodnie z doktryną katolicką. Plany premiera wywołały 

sprzeciw profesorów Instituto Libre de Enseñanza (wydalonych z uniwersytetu w 1875), 

organizacji uważanej przez tradycyjnych katolików za narzędzie doprowadzające katolicyzm 

do ruiny.  

                                                           
127

  R. AUBERT et alt., Kościół katolicki od kryzysu 1848 roku do pierwszej wojny światowej, [w:] Historia 

Kościoła, t. 5., 1848 do czasów współczesnych, przeł. T. Szafrański, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 

1985, s. 75.  
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  Constitución de 1876, art.11. ⸺⸺  „La religión católica, apostólica y romana es la del Estado. La Nación se 

obliga a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en territorio español por sus opiniones 

religiosas, ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, 

sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado.” 

Constitución de la Monarquía española de 1876, opublikowana przez « Gaceta de Madrid » nr 184, Domingo 2 

de julio de 1876, Tomo III, s. 9., [w:] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE), www.boe.es [20 III 

2017].  Zob. także: Constituciones y códigos políticos españoles 1808-1978, ed. J. Montero, Barcelona: Ariel 

Practicum, 1998, s.143-154.  

 
129

  C. ROBLES MÚÑOZ, Insurrección o legalidad: Los católicos y la Restauración, Madrid, 1988. Cyt. za: W. 

J. CALLAHAN, La Iglesia Católica en España (1875-2002) [The Catholic Church in Spain, 1875-2002], trad. J. 

Beltrán, Barcelona: Crítica, 2003, s. 37. 
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W powyższej sytuacji zarysowywały się trzy aspekty przyjęcia artykułu 11 

konstytucji: 1) dwuznaczność – oficjalną religią jednoczącą kraj był katolicyzm, ale tolerancja 

przyznana innym wyzaniom pozwalała na łatwość rozprzestrzeniania się treści przeciwnych 

Kościołowi katolickiemu; 2) kwestia spowiedzi stała się tematem polemik i podziału wśród 

katolików; 3) obrona praw Kościoła – w 1899 roku zgromadzenie biskupów na Kongresie 

Katolickim w Burgos zażądało zakazu rozprzestrzeniania szkodliwych publikacji przeciw 

wolności nauczania w duchu katolickim na wszystkich poziomach edukacji
130

. Tolerancja 

religijna wyrażona w Konstytucji 1876 w rzeczywistości faworyzowała obie strony, katolików 

i liberałów. Kościoł mógł wzmacniać wpływ socjalny, a siłom antyklerykalnym nie broniono 

publikowania krytyki.  

Antyklerykalizm ostatnich 20 lat XIX wieku
131

 nasilił się w kontekście 

rewizjonistycznym wywołanym katastrofą 1898 roku, gdzie właśnie duchowieństwo 

postrzegano jako jeden z czynników odpowiedzialnych za dekadencję Hiszpanii. Przejawiał 

się głównie w działalności organizacji i instytucji o charakterze liberalnym takich jak partia 

republikańska, partia robotniczo-rewolucyjna (anarchiści, socjaliści), masoneria, centra 

wolnomyślicielskie jak Institución Libre de Enseñanza na czele, mającej ogromny wpływ i 

wielkie kompetencje na polu edukacji. Ruch antyklerykalny manifestował się na wszystkich 

frontach - politycznym, ideologicznym i socjalnym. Wystawienie sztuki Electra Benito 

Péreza Galdósa (1901), będącej satyrą na obskurantyzm duchowieństwa, odbiło się echem 

wśród ówczesnych elit. Semana Trágica (1909) pogłębiła antykościelne wystąpienia. Na 

łamach prasy antyklerykalnej
132

 oskarżano Kościół o utratę ducha Ewangelii, bogactwo, 

alians z burżuazją, pomijanie i lekceważenie biednych, zdominowanie nauki, obskurantyzm i 

ignorancję.  

Pomimo negatywnych tendencji, następował rozwój instytucjonalny Kościoła. 

Zgromadzenia zakonne otrzymały w 1887 roku status prawny dający im lepsze warunki 

funkcjonowania. Cechą charakterystyczną hiszpańskiego katolicyzmu tej epoki był 

asocjacjonizm. Pobożność eucharystyczna przejawiała się poprzez: Adoración Nocturna 

                                                           
130

   W 1901 r. religia przestała być obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkolnictwie średniego szczebla, 

a od 1913 r. niekatolicy nie mieli obowiązku posyłania dzieci na zajęcia religii w szkołach podstawowych. 
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  Korzenie antyklerykalizmu hiszpańskiego omawia praca: T. MIŁKOWSKI, Kościół w społeczeństwie 

hiszpańskim XIX i XX wieku. Od mnichów na wojnie do wojny z mnichami, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem, 

2006. 
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Iglesia en España e Hispanoamerica. Desde sus inicios hasta el siglo XXI, Madrid: Sílex ediciones, 2008, s. 374. 
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(Nocna Adoracja) importowaną z Francji 1877 roku; celebrację Jueves Eucarísticos  

(Czwartki Eucharystyczne); celebrację pierwszych kongresów eucharystycznych - Valencia 

(1893), Lugo (1896), Madrid (1911). Istniały liczne stowarzyszenia maryjne. Przykładowo 

jedno z nich, Hijas de María (Córki Maryi), funkcjonowało w końcu XIX wieku w prawie 

każdej parafii. Prężnie działały: La Corte de María (Orszak Maryi, 1865), La Archicofradía de 

las Hijas de María y Santa Teresa (Arcybractwo córek Maryi i Św. Teresy, 1873). W 1889 

zaczęły się koronacje kanoniczne Maryi Dziewicy, a w 1908 odbył się Kongres Mariański w 

Saragossie.  

Niebagatelny wpływ na życie chrześcijańskie Hiszpanii 2 połowy XIX wieku miał 

kult Corazón de Jesús (Serca Jezusowego) i wewnątrz niego el Apostolado de la Oración 

(Apostolat Modlitwy), dzieło francuskiego Towarzystwa Jezusowego
133

. Następstwem 

odrodzenia stał się wielki rozwój prasy katolickiej. Za panowania Alfonsa XIII ukazywały 

się: La Ciudad de Dios (Miasto Boże, 1899), Razón y Fe (Rozum i Wiara, 1901), Estudios 

Franciscanos (Studia Franciszkańskie, 1907), czy  Ciencia Tomista (Nauka Tomistyczna, 

1916). Około 1910 roku struktura Kościoła katolickiego w Hiszpanii obejmowała 9 

metropolii, 47 diecezji, 16950 parafii, 30430 kapłanów diecezjalnych, 19 611 000 katolików 

na ogólną liczbę mieszkańców 19 625 000. Na jedną parafię przypadało 1156 katolików, a na 

jednego kapłana - 644 wiernych
134

.  

Wraz z liberalnymi rządami Canalejasa nasilały się wystąpienia antykościelne, co w 

rezultacie doprowadziło do zerwania  stosunków z Watykanem (29 VII 1919). W 1923 roku 

system Restauracji dogorywał. Rząd nie był w stanie rozwiązać kluczowych problemów: 

kwestii Maroka, radykalizacji ruchu robotniczego, czy rozwoju regionalnych  nacjonalizmów. 

Nierozwiązane problemy zostały wykorzystane przez generała Miguela Primo de Rivera, by 

usprawiedliwić zamach stanu w dniu 13 września 1923 roku. Jego szybki sukces pozwolił na 

ustanowienie dyktatury, przedstawionej społeczeństwu jako jedyne rozwiązanie wszystkich 

bolączek Hiszpanii. Na tle powyższych wydarzeń Andaluzja pozostawała ziemią zapomnianą 

i daleką. 

                                                           
133

  Kult Najświętszego Serca Jezusowego rozprzestrzenił się we Francji po objawieniach Małgorzaty Marii 

Alacoque. W 1856 r. papież Pius IX ustanowił jego liturgiczne święto. W Hiszpanii pojawił się w 1865 r. 

poprzez dzieło katalońskie José Morgadesa, który stworzył w 1866 r. „El Mensajero del Corazón de Jesús” 

(„Posłaniec Serca Jezusowego”). Gazeta przeszła w ręce jezuitów w 1883 r. po nominacji Morgadesa na biskupa 

de Vich. Pod jego egidą utworzono w Hiszpanii 1278 centrów Apostolatu Modlitwy do Najśw. Serca 

Jezusowego w 60 diecezjach hiszpańskich, a w 1891 r. pod kontrolą jezuitów było już ich 6000. Zob. J. 

SÁNCHEZ HERRERO, Historia de la Iglesia en España e Hispanoamerica. Desde sus inicios hasta el siglo 

XXI, Madrid: Sílex Ediciones, 2008, s. 367. 

 
134

  B.  KUMOR, Historia Kościoła, t. 7., Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, s. 238.  
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ROZDZIAŁ I 

ANDALUZJA W KRÓLESTWIE HISZPANII DOBY  

RESTAURACJI (1874 -1923) 

 

Utrata hiszpańskich kolonii w 1898 roku wywołała falę pesymizmu w całym kraju, co z kolei 

przyczyniło się do postępującego rozczarowania oraz krytyki sytuacji politycznej, 

gospodarczej i społecznej państwa. W tym sensie tzw. "Pokolenie‘98", publikując oskarżenia 

na łamach prasy, uwidoczniało złość wrzącą w ludzkich sercach i umysłach.  Zbiegając się z 

narodowym pesymizmem, kryzysem zaufania ze strony klasy średniej i samych elit w obliczu 

niezdolności rządu do odpowiedzi na nowe oczekiwania, system polityczny Restauracji tracił 

poparcie. Historycy andaluzyjscy zauważają, że „pogorszenie się ustroju politycznego 

Restauracji było w Andaluzji wolniejsze niż w innych regionach Hiszpanii z powodu 

większego zakorzenienia się el caciquismo. Ale reakcja społeczna i wzrost przemocy 

politycznej pozwoliły przewidzieć, że system był w stanie rozkładu społecznego i 

politycznego”
135

. Wraz z nowym stuleciem pojawiła się nowa postawa, której nadano nazwę 

regeneracionismo. Z jego środowiska i myśli ideologicznej wyłoni się grupa 

nacjonalistycznych regionalizmów - baskijskiego, galicyjskiego, katalońskiego. W tym 

hiszpańskim kontekście sytuuje się Andaluzja. 

1. Uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne 

  

Kryzys państwa okresu Restauracji postrzegany jest w ramach kryzysu intelektualnego fin de 

siècle’u. Degradacja systemu politycznego Restauracji przeszła na poziom instytucjonalny w 

drugiej dekadzie XX wieku, lecz kryzys samego państwa był procesem głębszym i 

szerszym
136

, widocznym szczególnie w odległych od Madrytu regionach, w tym w Andaluzji, 

na terenie której w latach 1874-1902 nabrzmiewały narastające od lat problemy społeczno-

demograficzne. 

                                                           
135

 M. MORENO ALONSO,  Historia de Andalucía,  Sevilla: Alfar, 2004, s. 390. ⸺⸺ ,, El desgaste del sistema 

político de la Restauración fue más lento en Andalucía que en otras regiones españolas por el mayor 

enraizamiento del caciquismo. Pero la contestación social y el recrudecimiento de la violencia política hacia 

previsible que el tinglado de la restauración estaba en estado de descomposición social y político.”  

 
136

  J. M. JOVER ZAMORA, G. GÓMEZ FERRER, J. P. FUSI AIZPURUA, España: sociedad, política y 

civilización (siglos XIX-XX), Madrid: Editorial Debate, 2001, s. 422. 
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W roku 1900 ludność Andaluzji liczyła ok. 3,5 mln mieszkańców. 10% żyło w 

miejscowościach poniżej 2 tys. ludzi, 44,5 % w miastach od 1-10 tys., 29,5 % w miastach od 

10-50 tys. mieszkańców, i 16% w wielkich ośrodkach miejskich, zatem przeważająca część 

ludności zamieszkiwała małe ośrodki, a większość terenu regionu pozostawała niezaludniona. 

W 1900 roku rozpoczęła się zmiana tendencji demograficznej spowodowana wysoką 

śmiertelnością ludności, dwukrotnie większą w porównaniu do ówczesnej średniej 

europejskiej. Dodatkowo spadek populacji andaluzyjskiej ludności wiejskiej spowodowała 

emigracja. W jednej tylko fali emigracyjnej Andaluzja "wytransportowała" na Hawaje 4 

tysiące campesinos. Kolejne grupy emigrantów różnych warstw społecznych kierowały się do 

Algierii, Francji i na kontynent amerykański. Preferowaną destynacją w tym okresie okazała 

się Argentyna i Brazylia (szczególnie w  latach 1875-1902)
137

. Konsekwencją emigracji był 

spadek liczby mieszkańców miast o połowę. Ludność aktywna zawodowo koncentrowała się 

w sektorze rolnym i hodowlanym, zatem Andaluzja w początkach XX wieku była regionem 

wybitnie rolniczym.  

Narastającym i nie rozwiązanym od lat problemem pozostawała repartycja własności 

ziemskiej. Antropologiczna refleksja hiszpańskich badaczy wyjaśnia ten problem przez 

dysharmonię struktury populacji, w tym wadliwego podziału nieruchomości i brak 

różnorodności pracy, którą historycy hiszpańscy (A. Domínguez Ortíz, J. Caro Baroja) 

zdefiniowali jako piętno śródziemnomorskiego społeczeństwa rolnego.  

Jak wspomniano powyżej, problematyczna kwestia agrarna wynikała z nierównej 

dystrybucji gruntów. Na początku XX wieku w Andaluzji (i Estremadurze) dziesięć tysięcy 

rodzin było w posiadaniu 50% katastru, a dziesiąta część wszystkich posiadaczy - 42% 

własności całkowitej gruntów (E. Malefakis)
138

. Przykładowo, więcej niż połowa prowincji 

Sewilla pozostawała we władzy ok. 900 właścicieli ziemskich, z których niektórzy posiadali 

25000-30000 hektarów terenu. W prowincji Kordoba, 12 właścicieli posiadało 16000 h; w 

prowincji Almería 10660 hektarów pozostawało rozdzielonych pomiędzy 5 właścicieli; w 

prowincji Jaén, 47438 h pozostawało w rękach  20 posiadaczy, z czego każdy posiadał 7675 

h; w prowincji Malaga 15890 h ziemi przypadało tylko 6 właścicielom; w Granada 24541 h 

podzielone było również między 6 posiadaczy; w Kadyksie 59775 h należało do 31 

                                                           
137

  J. M. JOVER ZAMORA, G. GÓMEZ FERRER, J. P. FUSI AIZPURUA, España: sociedad, política y 

civilización (siglos XIX-XX), op. cit., s. 292. 

 
138

   E. MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX  [Agrarian reform 

and paesant revolution in Spain. Origins of the Civil War], Barcelona: Editorial Ariel S.A., 1971, 1982.  
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propietarios
139

. Andrés Barthe podaje, że w ośmiu prowincjach Andaluzji, na jednego 

posiadacza przypadało średnio 2756 h ziemi
140

. Oznaczało to absolutną dominację dużych 

intensywnie eksploatowanych gospodarstw, niedoinwestowanych, niemodernizowanych,  

przez co skazanych na stagnację i zacofanie. 

  Nierówności ekonomiczne między bogatą mniejszością i masą nędzarzy odbiły się 

echem w stosunkach społecznych w latach przełomu XIX i XX wieku, i gwałtownie 

wstrząsały życiem społeczności  rolniczej. Głównym problemem była sytuacja społeczna 

pracowników latyfundiów tej południowej części kraju. Ich dochody nie pokrywały 

minimalnych wydatków na żywność. Średnia pensja – między 1900 a 1930 rokiem – 

wynosiła około 3 peset dziennie, przy problemie sezonowego bezrobocia szacowanego na co 

najmniej sto pięćdziesiąt dni w roku. Niewykwalifikowani dzienni robotnicy (jornaleros), 

funkcjonujący w nierozwiniętej gospodarce, bez wykształcenia i opieki medycznej, 

egzystowali w nieludzkich warunkach. Mierne jedzenie na granicy ludzkiej wegetacji, 

zdegradowane mieszkania, nędzne płace, praca od wschodu do zachodu słońca – oto sytuacja 

społeczna, będąca w przyszłości zarzewiem buntów przeciwko elitom przejawiającym 

ignorancję, zaniechanie, egoizm i prywatę, a w konsekwencji marginalizującym i 

lekceważącym najniższe grupy społeczne. 

Odzwierciedleniem powyższych twierdzeń, ilustrującym problemy i warunki życia 

pracowników andaluzyjskiego latifundio w omawianej epoce, jest artykuł E. de la Peña, 

opublikowany 15 lipca 1901 roku w gazecie El Imparcial : 

„Odwiedziłem kilka domów robotniczych, nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyły moje oczy. 

Pokój o powierzchni 15 m
2
 na 2,5 wysoki. Nie ma więcej wentylacji niż ta otrzymana przez 

drzwi o wysokości dwóch metrów i szerokości jednego metra. Meble składają się z łóżka 

(dwie ławy do podtrzymania desek, na których są sienniki), małego stołu, który nie mierzy pół 

metra kwadratowego, trzech lub czterech zdemontowanych krzeseł, kilku garnków, 

drewnianej skrzyni do przechowywania ubrań. Dwa lub trzy prześcieradła, kilka poduszek, 

                                                           
139

   M. TUŇON DE LARA, La España del siglo XIX (1808-1914), Paris: Club del Libro Español, 1961, s. 277. 

 
140

  M. TUŇON DE LARA, La España del siglo XIX (1808-1914, op. cit., s. 278. Autor dane te podaje za: A. 

BARTHE Y BARTHE, Las grandes propriedades rústicas en España, Efectos que producen  problemas 

juridicos, economicos y sociales que plantean, Memoría leída en la Real Academia de Ciencias Morales y 

Políticas,  Madrid: Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés, 1912; oraz  R. JUPIN, La question agraire en 

Andalousie, Paris: Librairie de Recueil Sirey/ Toulouse: Impr. F. Boisseau, 1932. 
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kocyk w jaskrawych kolorach ... A w tej dziurze mieszka siedem osób. Kiedy nadejdzie noc, 

jeden z materacy leży na podłodze, a jedno łóżko staje się dwoma. ”
141

 

Nie mniej wymowny jest raport (la Memoria) przedstawiony przez Quevedo y García Lomas 

w 1904 roku, relacjonujący sytuację agrarną w południowej Hiszpanii. Poniższy fragment 

opisuje życie andaluzyjskich pasterzy: 

„Kontraktuje on [pasterz] swoje usługi na lata i sezony, nie ustanawiając więcej warunków niż 

wysokość pensji, ale bez określania żywności lub rodzaju pracy i innych szczegółów, o 

których decyduje dobra wola właściciela (pracodawcy) [...] Otrzymuje jedzenie i od dwóch do 

trzech reali dziennie, chociaż rzadko przychodzi mu to drugie [...] je chleb do syta, zimne i 

gorące gazpachos, a czasem gotowane warzywa, ale nie posmakuje mięsa przez cały rok; w 

przypadku dużych prac podaje mu się gulasz z ciecierzycy [...] śpi na podwórzu domu, w 

stajni, na strychu na siano, w kuchni na słomianym worku lub w stadzie na ławce z kocem lub 

bez niego; ale nigdy w łóżku, bo nie ma ich w folwarku. I zawsze razem z innymi 

najemnikami, którzy mają takie samo nieszczęśliwe życie.”
142

 

Sytuację mężczyzn emigrujących do miast w celu znalezienia pracy, raport charakteryzuje 

następująco: 

„Nosi tanie koszule i szorstkie płótna,  które służą mu przez całe życie; strój może być wart 10 

peset i tak samo kapelusz i jego obuwie [...] Żyje stale odseparowany od swojej rodziny, którą 

jedzie zobaczyć na wsi co 15 dni lub co miesiąc, jeśli może, i jeśli dadzą mu pozwolenie. Jest 

bardzo często samotny, ponieważ nie jest w stanie stworzyć i utrzymać małżeństwa; rodzina, 

gdy ją ma, stara się sama radzić sobie z życiem; żeby być bardzo  oszczędnym w sumie, którą, 

aby pomóc żyć żonie i dzieciom, musi dostarczać ojciec rodziny [...] Podróżuje, kiedy chce, 

                                                           
141

   P. CARASA  SOTO,  M. del OLMO, Historia de España, T.12 .Alfonso XIII y la segunda república (1898-

1936), Madrid: Editorial Gredos, 1991, s. 138. ⸺⸺ „ he visitado varias casas de obreros, jamás olvidaré lo que 

vieron mis ojos. Un cuarto de 15 m
2 

por 2,5 de alto. No tiene más ventilación que la que se recibe por una puerta 

de dos metros de alto por un metro de ancho. El mobiliario se compone de una cama ( dos banquillos para 

sostener las tablas sobre las que hay jergones de paja), una mesita que no mide medio metro cuadrado, tres o 

cuatro sillas desvencijadas, un lebrillo de barro, algunos cacharros, una arquilla de madera para guardar las 

ropas. Dos o tres sábanas, un par de almohadas, un cobertor de colores chillones... Y en este agujero viven siete 

personas. Cuando llega la noche, uno de los colchones se tiende en el suelo y la cama se convierte en dos.” 

 
142

    J. QUEVEDO Y GARCĺA LOMAS, Memoría para el concurso abierto por S.M. el Rey ante el Instituto de 

Reformas Sociales, Madrid, 1904, s. 46-47. Cyt. za:  M. TUÑON DE LARA, La España del siglo XIX (1808-

1914),op. cit., s. 285-286;. ⸺⸺ „ Contrata sus servicios por años y épocas, sin fijar más condiciones que el 

precio de la soldada, pero sin determinar alimentos ni trabajo y demás particularidades, sobre los que decide la 

buena voluntad del amo (empresario)[...] Gana la comida y de dos reales diarios a tres, aunque llega a este último 

pocas veces [...] Come pan a discreción y gaspachos fríos y calientes y a veces un cocido de legumbres, pero no 

prueba la carne en todo el año; en caso de grandes trabajos se le da un guiso de garbanzos [...] Duerme en el 

payo de la gañanía del cortijo, en los establos, en el pajar, en la cocina sobre un saco de paja o en un hato sobre 

un banco, con una manta o sin ella; pero nunca en cama, porque no las hay para ellos en los cortijos. Y siempre 

en comandita con los demás gañanes que tienen su misma suerte desgraciada.” 
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ponieważ andaluzyjski najemnik jest koczownikiem i symbolizuje najbardziej niedoskonałe 

rolnictwo w Andaluzji.”
143

 

Podobną sytuację robotników rolnych z Extremadury, pokazuje la Memoria de J. Gonzáles 

Castro: 

„Rodzina wiejskich robotników mieszkających na wsi otrzymuje nieregularne wynagrodzenie, 

ponieważ wielokrotnie brak pracy lub malaria, która jest tutaj powszechna, ograniczają 

efektywne wynagrodzenie przez trzy czwarte roku ... Mięso jest rzadko spożywane; gazpacho 

w południe, i wieczorem garnek złożony z twardej ciecierzycy i niezbilansowanej kiełbasy z 

dyni lub ziemniaków, z dużą ilością ostrego pieprzu ... Jest to powszednie wyżywienie rodziny 

rolniczej z Extremadury, jak również  30 procent rodzin robotniczych w Hiszpanii.”
144

 

Na początku wieku, średnia płaca robotników na wsi w Andaluzji nie przekraczała 1,75 peset 

na każdy dzień, z dwustu dni przepracowanych rocznie. W 1902 roku w prowincji Kadyks 

robotnik pracując latem od 5.30 rano do 20.30 wieczorem, czyli 15-16 godzin z krótkimi 

przerwami na posiłki, otrzymywał dniówkę w wysokości 0,9-1,0 peset
145

. Jeśli porównamy to 

z codziennymi  wydatkami czteroosobowej rodziny, oszacowanymi na 1,67 peset (1,32 peset 

– racja żywieniowa chleb i ropa naftowa; 0,11 pesety na mieszkanie, 0,20 na odzież i 0,20 na 

leki/medykamenty), uderzająca jest niewystarczalność środków do życia, nawet na granicy 

egzystencji. 

Od drugiej dekady XX wieku sprawy nie uległy znacznej poprawie. Według 

wskaźników Instytutu Reform Społecznych (IRS) za rok 1910, badacz Diego Pazos García 

(cytowany przez Sáncheza Jiméneza), zrekonstruował w 1920 roku średnią pensję mężczyzn,  
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   J. QUEVEDO Y GARCĺA LOMAS, Memoría para el concurso abierto por S.M. el Rey ante el Instituto de 

Reformas Sociales, Madrid, 1904, s. 46-47. Cyt. za:  M. TUÑON DE LARA, La España del siglo XIX (1808-

1914), op.cit., s. 285-286. ⸺⸺ „Viste trajes de tela baratísima y lienzos bastos, a veces con zahones que sirven 

para toda la vida; el traje de un gañan puede valer 10 pesetas y otro tanto el sombrero y su calzado [...] Vive 

separado constantemente de su familia, a la que va a ver al pueblo cada quince días o cada mes, si puede y si le 

dan permiso. Es muy frecuente la soltería, porque no de el sostener ni para soportar el matrimonio; la familia, 

cuando la tiene, se busca por su cuenta solucionar la vida; por ser muy escasa la cantidad que, para ayudar a vivir 

a su mujer e hijos, puede proporcionar el padre de familia [...] Viaja quando quiere, porque el gañan andaluz es 

nómada y ello simboliza la imperfectísima agricultura andaluza.” 

 
144

  P. CARASA SOTO, M. del OLMO, Historia de España, T.12. Alfonso XIII y la segunda república (1898-

1936), op. cit., s. 139. ⸺⸺ „ una familia jornalera campesina se vive un salario eventual, ya que la falta de 

trabajo más veces, o el paludismo otras, que es aquí endémico, limitaban el jornal efectivo las tres cuartas partes 

del año... La carne rara vez se probaba; el gazpacho al mediodía y por la noche la olla compuesta de garbanzos 

duros y la deslablazada morcilla de calabaza o de patata, con mucho pimento picante... He ahí la alimentación 

ordinaria de una familia jornalera  (extremeña) ... Así como el 30 por ciento de las familias jornaleras de 

España.” 
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 B. BENNASSAR, Historia de los españoles [Histoire des espagnols], t. 2. Siglos XVII-XX, Barcelona: 

Editorial Crítica, 1989, s. 246. 
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kobiet i dzieci. Z danych można wnioskować, że pracownik wiejski w Andaluzji zarabiał 

około 1,85 peset dziennie (w ciągu 200 do 220 dni, w których miał pracę); jeśli jego żona i 

syn pracowali, płaca rodzinna osiągnęła 3,75 peset miesięcznie. (W Estremadurze głowa 

rodziny otrzymywała jeszcze niższe dzienne wynagrodzenie 1,65 peset; z udziałem kobiety i 

dziecka wynosiło ono 3,23 peset). Całkowity budżet andaluzyjskiej rodzinny dla czterech 

osób, pod koniec dekady, oszacowano między 4,50 a 4,90 peset na dzień (Sánchez Jiménez): 

 

Panes, 2 kilo, a 0,55 uno ....................  1,10  pesetas                 Pieczywo, 2 kilo, do 0,55 jedno …1,10 peset 

Aceite, panilla y media ......................   0,30   Olej i media .................................   0,30 

Garbanzos ..........................................   0,40   Ciecierzyca .................................. 0,40 

Arroz ..................................................   0,25   Ryż ...............................................   0,25 

Tocino ................................................   0,50   Bekon ...........................................   0,50 

Calzado ..............................................   0,25   Obuwie .........................................   0,25 

Alquiler ..............................................   0,25   Wynajem/czynsz .........................    0,25 

Vestido ...............................................   0,50   Odzież …………………………..   0,50 

Médico y botica ..................................  0,10   Lekarz  i farmacja ………………   0,10 

Patatas ................................................   0,10   Ziemniaki ……………………….   0,10 

Café y azúcar......................................   0,15   Kawa i cukier …………………...   0,15 

Berzas y frutas ...................................   0,25   Fasola i owoce …………………..   0,25 

Bacalao ..............................................   0,25   Dorsz   ………………………….    0,25 

Jabón y carbón....................................   0,50   Mydło i węgiel ……………….....   0,50 

-----------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------- 

Total gasto diario ...............................   4, 90 pesetas 
146

         Łączne wydatki dzienne...................4,90 peset 

 

Bez względu na to, jaką była ówczesna siła nabywcza pieniądza, powyższe zestawienie 

pokazuje tragiczną sytuację robotników rolnych i ich rodzin. Dotknięci klęską niskich płac i 

głodu, które w sytuacjach bezrobocia zamieniały ich życie w przerażającą nędzę, przez 

większą część roku pozostawało im liczyć tylko na „ufność w miłosierdzie Boże”
147

. 

Pod względem demograficznym, w społeczności wiejskiej występował niski poziom 

urodzeń i wysoki śmiertelności. W większości regionów Andaluzji panował analfabetyzm, 

ponad 80% ludności Granady i Jaén nie umiało czytać i pisać. Struktura społeczna 

obejmowała: na najniższym poziomie ‒ pracowników wiejskich, na poziomie średnim i 

najszerszym – klasę średnią (właściciele ziemscy, urzędnicy administracji, drobni 

przedsiębiorcy, kupcy), na poziomie najwyższym znajdowała się elita (lekarze, prawnicy, 

wojsko). Poza głównym problemem agrarnym, Andaluzja zmagała się z korupcją w miastach,  

                                                           
146

   J. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, La población, el campo y las ciudades;  cyt. w: P. CARASA SOTO, M. del 

OLMO,  Historia de España, T.12.  Alfonso XIII y la segunda república (1898-1936), Madrid: Editorial Gredos, 

1991, s. 139. 

 
147

   B. BENNASSAR, Historia de los españoles [Histoire des espagnols], t. 2. Siglos XVII-XX, Barcelona: 

Editorial Crítica, 1989, s. 247. ⸺⸺ ,, confiados a la misericordia de Dios.” 
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brakiem dostępności kapitału, brakiem ochrony pracownika. W rezultacie nasiliły się 

konflikty klasowe. W latach 1888-1892, 1898-1903 i 1910-1913 miały miejsce szerokie akcje 

strajkowe, szczególnie w Jerez rok 1892 był momentem wielkiego wrzenia
148

.W obliczu 

prądów rewolucji rosyjskiej 1917 roku, andaluzyjski robotnik dzienny wykazywał mniejszy 

opór niż robotnik kataloński, a „przyjmując postawę fatalistyczną, w konsekwencji nie 

uzyskiwał niczego”
149

. 

Gospodarka regionu była zróżnicowana. W końcu XIX wieku jedyny naprawdę 

solidny przemysł stanowiło przetwórstwo produkcji rolnej i jej eksport. Produkcja wina w 

Jerez stała się najważniejszym sektorem przemysłowym Andaluzji. Ponadto ważnymi 

gałęziami przemysłu rolnego była produkcja oliwy, marynat, konfitur, cukru i korka.  

Następowała stopniowa modernizacja przemysłu ciężkiego, gdzie największy udział 

miało górnictwo. Wzrost światowego zapotrzebowania na produkty takie jak ołów i miedź, 

związany z europejską rewolucją przemysłową, rekompensował niedostatki finansowe i 

technologiczne branży górniczej. Światowa koniunktura spowodowała wzrost produkcji w 

kopalniach Riotinto, które pozostając w rękach angielskiej spółki Rio Tinto Company, 

Tharsis, Sulphur and Copper Company od 1873 roku, skokowo poprawiły swą rentowność 

poprzez wzrost wydobycia przy jednoczesnej obniżce płac. 

Rozwój przemysłu i handlu – nierozerwalnie związany z sektorem finansowym jako 

dostarczycielem niezbędnego kapitału – usytuował w krajowej czołówce andaluzyjskie banki 

takie jak Banco Español de Cádiz, Banco de Cádiz, Compañia Gaditana de Crédito, Crédito 

Comercial de Sevilla, Cajas de Ahorro de Jeréz, i wiele innych
150

. 

W okresie Restauracji, sektorem intensywnie rozwijającym się była kolej. W 1877 

roku powstała la Compańia de Ferrocarriles Andaluces, która powiększyła tabor i 

rozbudowała sieć połączeń pomiędzy miastami regionu (linia Córdoba-Málaga, Sevilla-Jerez i 

Cádiz, Utrera-Morón, Jerez-Sanlúcar, Puente Genil-Linares, Linares-Almería). Ponadto kolej 

stała się środkiem transportu towarów, połączyła centrum regionu z wybrzeżem, dzięki czemu 

                                                           
148

  J. P. FUSI, J. PALAFOX, España:1808-1996. El Desafió de la Modernidad, Madrid: Editorial Espasa Calpe, 

1997, s. 168.  
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wzrosły obroty w transporcie morskim, co wpłynęło na działalność firm spedycyjnych takich 

jak Transatlantica i Ybarra z siedzibą w Sewilli, która stała się pod koniec wieku drugą  firmą  

transportową w Hiszpanii. Rozwój przemysłu i sieci transportu kolejowego pozwalającego na 

przemieszczanie się towarów, ludzi, usług ze wsi do rejonów górniczych i miast, spowodował 

zmiany trybu życia regionu, a w konsekwencji jego rozwój społeczny i urbanistyczny. 

 

2. Obraz i teorie dotyczące Andaluzji 

Obraz Andaluzji przełomu XIX i XX wieku jawi się odbiciem kryzysu Hiszpanii, kraju o 

ewidentnej nierównowadze regionów funkcjonujących znaczenie poniżej swoich możliwości. 

Istniejąca dychotomia pomiędzy wielkością i nędzą południa była nieobecna w ówczesnej 

mentalności hiszpańskiej i europejskiej. Fakt, iż tak naprawdę Andaluzja pozostawała przez 

dekady sceną dla rozgrywającej się tragedii, został przykryty fałszywym wizerunkiem la 

tierra más hermosa del mundo (najpiękniejszej ziemi na świecie). 

 

2.1.  Andaluzja między rzeczywistością a romantyczną legendą 

Tymi, którzy przyczynili się do utrwalenia stereotypowego obrazu regionu, byli cudzoziemcy 

licznie odwiedzający Andaluzję po zakończeniu La Guerra de la Independencia. Publikując 

historie swych wojaży, transponowali własne wyobrażenia i opinie na resztę Hiszpanii i 

Europy. Wśród pierwszych cudzoziemców romantyków znaleźli się Amerykanie: Washington 

Irving (Crónica de la Conquista de Granada)
151

, Alexander Mackenzie (A year in Spain by a 

young American, 1831)
152

, i Richard Ford, którego Handbook for travelers in Spain
153

 stał się 

fundamentalnym punktem odniesienia dla późniejszych zagranicznych podróżników. 

Andaluzję jako ziemię słońca, błękitu nieba, surowego klimatu Sierra Morena, urodziwych 

kobiet, tauromachii, flamenco, el bandorelismo i los contrabandistas opisywali Georges 

Borrow, Theophile Gautier, Alexandre Dumas, Edmund de Amicis, markiz de Custine
154

, 
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de I. Sancha, 1831. 
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& Brothers, 1836. 
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Espagne (1858), Paris: Julliard, 1964; wyd. hiszp. Viaje por España, Barcelona: Batllo, 1985; wyd. pol. Podróż 
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oraz Prosper Merimée, który w opowiadaniu (i libretcie opery) Carmen wykreował 

nieśmiertelny mit andaluzyjskiej Cyganki. Nie brakowało wśród nich i Słowian – Rosjan
155

 i 

Polaków
156

. Obraz wesołej, beztroskiej ziemi andaluzyjskiej utrwalali również hiszpańscy 

artyści. El niño de la bola P. A. de Alarcóna, czy Patio andaluz Salvadora Ruedy, to niektóre 

przykłady bezkrytycznego, tendencyjnego spojrzenia.  

Postać romantycznego kochanka (Cyrulik Sewilski) oraz toreadora została na zawsze 

zasymilowana z  postacią Andaluzyjczyka, stając się najwyższym literackiem ucieleśnieniem 

osobowości andaluzyjskiej. Corrida, cante jondo i flamenco, w wizji cudzoziemców, były 

istotnymi komponentami Andaluzji i całej Hiszpanii. Sława muzycznego folkloru była tak 

wielka, że w 2 połowie XIX wieku kawiarnie Chinitas  (Malaga) czy del Burrero (Sewilla) 

były wręcz oblegane przez zagranicznych gości. Ludzie tacy jak Antonio Chacón zwany 

„zapatero de Jeréz”, „Cachango” Manuel Torres czy Enrique „el Mellizo”, kreator fandango 

de Cádiz, jawili się idolami rodaków i cudzoziemców. 

Alternatywny wizerunek Andaluzji przedstawiały relacje kobiet cudzoziemek 

podróżujących po regionie przez cały XIX wiek
157

. W pierwszej połowie stulecia były to 

głównie Angielki: Mary Elisabeth Herbert (1822-1911), Mary Ann Evans pseud. George Eliot 

(1819-1880), Marguarite Purvis (1817-1896) znana jako Mrs. Tollomache, czy  France 

Dickinson (1820-1898)
158

. Wspomnienia z podróży okresu 2 połowy XIX wieku publikowały 

eseistki amerykańskie: Virginia Woolf (1882-1941), Emmeline Stuart-Wortley (1806-1885), 

                                                                                                                                                                                     
vols.1-2, Paris: Calmann Lévy Editeur Ancienne Maison Michel Lévy Fréres, 1888.; E. de AMICIS,  L’Espagne 

- ouvrage traduit de l’italien par J. Colomb, Paris: Librairie Hachette et Cie., 1878.; A. de CUSTINE, 

L’Espagne sous Ferdinand VII, Paris: Ladvocat, Libraire du Prince Royal, 1838.  
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Louisa Tenison (1819-1882), Katharine Lee Bates (1859-1929), czy Louise Chandler- 

Moulton (1835-1908). 

Ich reportaże zawierały nową hipotezę o kulturze andaluzyjskiej i społeczeństwie 

tamtych czasów, często przeformowującą informacje zebrane i utrwalone przez mężczyzn- 

podróżników. Kobiece relacje kwestionowały i obalały stereotypy przemocy, lenistwa czy 

okrucieństwa Andaluzyjczyków (Chandler-Moulton), a odtwarzając popularne tematy 

opatrywały je ostrą krytyką hiszpańskich władz lekceważących ludność i dziedzictwo 

kulturowe regionu. Fakt bycia kobietą pozwolił pisarkom wkroczyć w obszary mało dostępne 

lub mało interesujące dla podróżujących mężczyzn - do sfery prywatnej  i obyczajowej, 

rodzinnej, kościelnej i szpitalnej. W tekstach przytaczały szokujące praktyki biednej ludności 

Granady czy Sewilli, zamieszczały opisy ceremonii pogrzebowych, oddawały widok 

śpiewających żałobników i rozbieranych grzebanych ciał brutalnie wrzucanych do dołów 

śmierci. Kreśliły sytuację miejscowych placówek opiekuńczych prowadzonych przez 

zgromadzenia zakonne (m.in. św. Wincentego à Paulo), szpitali wojskowych,  czy przytułków 

dla ubogich, nieustannie porównując warunki społeczne Andaluzji z Anglią czy Ameryką 

Północną. 

W sferze ich zainteresowań pojawiały się zagadnienia przyrodnicze, przedstawione 

bardziej naukowo w porównaniu z relacją mężczyzn. Eksplorując szczyty Sierra Elvira i 

Sierra Morena pisarki skrupulatnie opisywały botanikę i geologię Andaluzji – ukształtowanie 

terenu, rodzaje gleb, endemiczne gatunki roślin alpejskich, systemy nawadniające (Louisa 

Tenison). Wiele uwagi poświęcały aspektom kulturowym i językowym, w tym zagadnieniom 

dialektu Andaluzji (Katharine Lee Bates). Na płaszczyźnie leksykalnej ich teksty 

dokumentowały regionalne zwroty, powiedzenia, piosenki opatrzone fachowymi uwagami 

filologicznymi, co czyniło te prace na miarę antropologii językowej. 

Jednakże kobiece spojrzenie na region nie trafiło do europejskiej świadomości. Z 

jednej strony zagraniczni pisarze podróżnicy, z ich zniekształconą męską wizją 

rzeczywistości, a z drugiej - ekonomiczna i społeczna sytuacja Andaluzji sprawiły, że ten 

południowy region Hiszpanii stał się swoistym skansenem obyczajów i wzorców, 

wystawianych na pokaz jak spektakl. Wizerunek andaluzyjskiego narodu, w podwójnej 

wersji, rzeczywistej i literackiej, był oczywistą konsekwencją warunków życia ludzi, 

wiodących nędzną egzystencję, obok innych uprzemysłowionych regionów Europy.  
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2.2. Tierra andaluza w hiszpańskich oczach Pokolenia’98 

Na przełomie XIX i XX wieku maska opadła, prysnął arkadyjski mit. Intelektualiści 

Pokolenia’98 odrzucili obraz Hiszpanii de pandereta. Ich pisarstwo skoncentrowane na 

postulacie: „regeneracja jest pragnieniem, europeizacja środkiem do jego spełnienia; 

Hiszpania jest problemem, Europa rozwiązaniem”
159

 wywołało dyskusje nad przeszłością i 

przyszłością kraju.Teksty jawiły się świadectwem kryzysu wartości, pesymizmu, a nawet 

nihilizmu pogłębionego wpływem lektur Artura Schopenhauera i Fredericka Nietzschego. W 

duchu odnowy pisarze zwrócili się ku poszczególnym regionom o własnej tożsamości 

kulturowej. Sami je reprezentując (Ganivet pochodził z Granady; Baroja, Maeztu, Unamuno 

byli Baskami; Valle-Inclan to Galicia), zderzyli się z problemem „hiszpańskości” i relacji 

regionalizm-narodowość. 

Ángel Ganivet (1865-1898) w opublikowanych zbiorach esejów Idearium español 

(Idearium hiszpańskie,1897) oraz El porvenir de España (Przyszłość Hiszpanii)
160

, 

wskazywał receptę na odnalezienie formuły tożsamości zbiorowej, którą widział w zwrocie 

ku historii, tradycji i kulturze regionalnej, z uwzględnieniem historycznych relacji z Ameryką 

Łacińską. Ramiro de Maeztu (1875-1936) pytał „ jaką jest prawdziwa Andaluzja?”
161

, i w 

obliczu galopującej degradacji najuboższych warstw społeczeństwa, wraz z Pio Baroja i 

Azorínem, podpisał manifest (1901) postulujący podjęcie działań zapobiegawczych. 

Opublikowana (1901) przez Azorina La Andalucía trágica
162

 okazała się zbiorem 

przygnębiających relacji z podróży po Andaluzji - Sewilla, Lebrija, Arcos – ilustrującym 

nędzę życia ludności, w momencie dokonywania rewizji stanu państwa przez Instituto de 

Reformas Sociales (IRS). Z iście reporterskim zacięciem obrazował Azorín warunki 

egzystencji ludności najniższych warstw społecznych. Dostrzegając kryzys ekonomiczny w 

Lebrija (En Lebrija), opisywał zarobki andaluzyjskich jornaleros, warunki dzierżawy ziemi 

(Los obreros de Lebrija), głód, panoszącą się nędzę, i przerażającą liczbę chorych na gruźlicę.  
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„Jaka jest i będzie Andaluzja?”
163

 - pytał wiedząc, iż w umyśle cudzoziemca i niejednego 

Hiszpana istnieją dwie wielkie Andaluzje; a „w rzeczywistości jest ich sześć – ta z Kordoby, 

ta z Granady, ta z Jaén, ta z Sewilli, z Málagi, ta z Huelvy”
164

, i każdą z nich należy 

rozpatrywać inaczej. 

W latach późniejszych (1927) José Ortega y Gasset opublikował w «El Sol» swoją 

Teoría de Andalucía
165

 , teorię pełną sprzeczności, złośliwą, szyderczą, dyskredytującą region 

i jego mieszkańców, będącą ignoranckim spojrzeniem Kastylijczyka z Madrytu. 

Charakteryzuje w niej Ortega styl życia Andaluzyjczyka i kreśli jego portret psychologiczny. 

Definiuje ideał ziemi andaluzyjskiej („la tierra andaluza como ideal”
166

), wydający się 

ludziom z północy Hiszpanii prostym, prymitywnymm, wegetacyjnym i biednym („sencillo, 

primitivo, vegetativo y pobre”
167

). Zarzucając hegemoniczny wpływ Andaluzji przez cały 

XIX wiek na historię Hiszpanii – począwszy od konstytucji 1812 roku ogłoszonej przez 

Kortezy Kadyksu, po rządy Cánovasa i Silveli – jednocześnie odmawia Ortega regionowi 

waleczności i agresji, czyli typowych cech hegemona. „Taktyką Andaluzji była taktyka 

materaca: odstępować i być uległą”- pisze
168

, stąd region miał niewielki wkład interwencji 

militarnych w historii świata i Hiszpanii. W przeciwieństwie do Kastylii, zawsze wojowniczej 

( „la cultura de Castilla fue bélica”
169

), kultura Andaluzji była i jest typowo wiejska i agrarna. 

Wyższość Kastylijczyka tkwiła w tym, iż żył na polu, ale nie z pola – ani materialnie, ani 

duchowo („el guerrero vive en el campo, pero no vive del campo – ni material, ni 

espiritualmente”
170

), podczas gdy Andaluzyjczyk pozostawał przypisany do ziemi, i zrośnięty 

z nią jak nikt inny. Stąd – konstatuje ironicznie Ortega –  czuje on swoiste uprzywilejowanie, 

mając zarazem cudowną ideę szalonego szczęścia: „ jak Żyd stawia się ponad ludźmi bo Bóg 

obiecał mu ziemię rozkoszy, tak Andaluzyjczyk ma się za wybranego”, gdyż bez żadnej 

                                                           
163

  AZORĺN, Andalucía, [w:] La generación del 98, Salamanca: Ediciones Anaya, 1969, s. 106. 

 
164

  AZORĺN, Andalucía, op. cit., s. 106. 

 
165

 J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía y otros ensayos, Obras completas, t. VI, Madrid: Alianza 

Editorial, Revista de Occidente, 1983, s. 111-120. 

 
166

  J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía, op. cit., s. 120. 

 
167

  Ibidem, s. 120. 

 
168

  Ibidem, s. 115. ⸺⸺ ,,su táctica es la táctica del colchón: ceder.” 

 
169

  Ibidem, s. 114. 

 
170

  Ibidem, s. 114. 
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obietnicy Bóg przypisał go do najlepszego zakątka planety; „jest zatem człowiekiem ziemi 

obiecanej, podarowanej, istnym Adamem, któremu zwrócono Raj”
171

. 

Życie Andaluzyjczyka postrzega pisarz jako przyjemną wegetację nacechowaną 

próżniactwem (holgazanería) stanowiącym zarazem formułę andaluzyjskiej kultury. Jej 

dewiza brzmi: „wysilać się żeby żyć, i żyć nie wysilając się”
172

. Czyniąc nieróbstwo ideałem, 

stylem i pryncypium swej egzystencji, lud andaluzyjski posiada minimum witalności w sobie  

– stwierdza dalej Ortega –– co nie przeszkadza mu bawić się zamiast pracować.  

Czyż można bawić się nie będąc w pełni witalnym? Z punktu widzenia psychologii 

Teoría de Andalucía nie jest pozbawiona wykluczających się stwierdzeń. Zdaniem 

sewilskiego historyka Isidoro Moreno Navarro
173

, jest ona mocno przeintelektualizowana, 

pozbawiona głębokiej wiedzy o istocie natury Andaluzyjczyka, a nawet obraźliwa gdy mówi 

o esencjalnej niezdolności (incapacidad esencial) do reagowania na aktualne potrzeby i 

sytuacje. Stanowisko Moreno Navarro pozostaje jednak zbyt łaskawym dla Ortegi.  

Lektura eseju nasuwa nieodparte wrażenie, iż Teoría jest opinią człowieka całkowicie 

nie znającego i nie rozumiejącego Andaluzji. Człowieka, który „nie zhańbił” się ciężką pracą 

fizyczną (bo tą według niego wykonuje tylko „prostactwo”); człowieka nie znającego uczucia 

ciężkości i bólu zmęczonych mięśni, ani cieknącego po karku potu od pracy w skwarze. 

Intelektualisty, który w swej „teorii” nie pokusił się nie tylko o głębszą refleksję nad 

przyczyną rzeczy, ale nawet o namiastkę autokrytyki krajowych elit, których sam zasilał 

szeregi; elit odpowiedzialnych za emigrację zarobkową tysięcy rzekomo leniwych 

Andaluzyjczyków, upadlanych przez wieki „nierobów” i „próżniaków”, szturmujących 

masowo rynki pracowniczne krajów obu Ameryk. 

Można śmiało stwierdzić, że Teoria Ortegi nie uwzględniająca społeczno-

ekonomicznego aspektu historii
174

, i reprezentująca spojrzenie europejskie i burżuazyjne, 

                                                           
171

  J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía, op.cit., s. 119-120. ⸺ ,,Como el hebreo se juzga aparte entre 

los pueblos porque Dios le prometió una tierra de delicias, el andaluz se sabe privilegiado porque  [...] Dios le ha 

adscrito al rincón mejor del planeta [...] hombre de la tierra prometida, es el hombre de la tierra regalada, el hijo 

de Adán a quien  ha sido  devuelto el Paraiso.” 

 
172

  J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía, op. cit., s. 116. ⸺ ,,esforzarse para vivir, vive para no 

esforzarse.” 

 
173

  I. MORENO NAVARRO, Historia de Andalucía, T.VIII, La Andalucía contemporánea (1868-1981), 

Madrid: Cupsa Editorial-Barcelona: Editorial Planeta, 1981, s. 265. 

 
174

    Na fakt niepełnego postrzegania dziejów i pomijania przez Ortegę społeczno-ekonomicznych uwarunkowań 

w historii zwracał uwagę Eugeniusz Górski. Por. E. GÓRSKI, José Ortega y Gasset i kryzys ideologii 

hiszpańskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982, s. 63-65. 
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ugruntowała kastylijskie postrzeganie Andaluzji i jej mieszkańców, mających od wieków 

problem z akceptacją w innych częściach Hiszpanii. Już Georges Borrow zauważał w 1842 

roku, że: 

 „Co do Andaluzyjczyków, na ogół inni Hiszpanie mają ich w bardzo niskim poważaniu; a 

nawet ci, którzy mają lepszą pozycję, napotykają trudności, aby zostać przyjętym na 

szanowane zgromadzenia Madrytu, gdzie, jeśli uda im się wejść, są zawsze wyśmiewani z 

powodu absurdalnych gestów […] przez ich skłonność do przechwałki, wypowiadania się z 

przesadą, ich dziwny akcent i niewłaściwy sposób wymowy hiszpańskiej.”
175

   

Przyznać jednak  należy, że Ortega y Gasset w swym eseju niewątpliwie wskazywał na jeden 

ważny element: samoświadomość ludu andaluzyjskiego, tkwiącą permanentnie w jego 

konstrukcji psychicznej. ,,To jedna z ras – pisał –  które najlepiej znają i rozumieją siebie. 

Być może nie ma innych, które mają tak wyraźną świadomość własnego charakteru i stylu. 

Dzięki temu łatwo jej pozostać niezmiennie w swoim tysiącletnim profilu, kultywując swą 

ekskluzywną kulturę”176. 

 

3. Tożsamość andaluzyjska (identidad andaluza) w procesie poszukiwania i 

krystalizacji 

Gdzie zatem szukać istoty tożsamości andaluzyjskiej? Antonio Domínguez Ortiz  twierdził, iż 

należy jej szukać w geograficznej rzeczywistości z jednej strony, a z drugiej, właśnie w 

świadomości jej mieszkańców
177

.     

 

3.1.  Tożsamość historyczna Andaluzji 

„Czym jest Andaluzja? przestrzenią geograficzną? grupą ludzi? modelem kultury? czy 

syntezą tych trzech czynników?, kulturą wygenerowaną przez lud na przestrzeni tysięcy lat, 

                                                           
175

   Cyt. za: M. MORENO ALONSO, Historia de Andalucía, Sevilla: Ediciones Alfar, 2004, s. 362. ⸺⸺ ,, A 

los andaluces, en general, los tienen en muy baja estimación los demás españoles; y aun los de mejor posición 

tropiezan con dificultades para ser admitidos en las tertulias respectables de Madrid, donde, si logran entrar, son  

invariablemente ridiculizados por los gestos y ademanes absurdos en que se complecen, por su inclinación a la 

jactanciade pronunciar y sus exageraciones, su curioso acento y la manera incorrecta de pronunciar el 

castellano.” 

 
176

  J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía, op. cit., s. 112-113. ⸺⸺ ,,Es una de las razas que mejor 

conocen y saben a sí mismas. Tal vez no haya otra que posea una conciencia tan clara de su propio carácter y 

estilo. Merced a ello le es fácil mantenerse invariablemente dentro de su perfil milenario, cultivando su exclusiva 

cultura.” 

 
177

  Por. M. MORENO ALONSO, Historia de Andalucía, Sevilla: Alfar, 2004, s. 37. 
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uwarunkowaną zróżnicowaną geografią i historią, mającą pewną ciągłość i jednolitość?” – 

pytał
178

. I skonstatował, iż „lud andaluzyjski nie ma ciągłości historycznej”
179

, a 

Andaluzyjczycy XX wieku nie pochodzą od tych ze średniowiecza. Przyznawał, że 

współcześnie w ich żyłach płynie turdetańska krew, i istnieją krople krwi hispano-romańskiej, 

arabskiej i berberyjskiej
180

 – twierdził historyk – jednak fakt silnych migracji na terenie 

Andaluzji miał kluczowe znaczenie w kwestiach tożsamości etnicznej i narodowej. 

Przykładowo, Berberowie przybyli do Andaluzji z terenów północnoafrykańskich, byli 

de facto ludem podobnym do Arabów, asymilującym ich język, zwyczaje, sposób życia i 

religię
181

. Dominacja kastylijska powodując wydalenie ludności sprawiła, iż Andaluzja 

została opróżniona z populacji i ponownie zaludniona innym pochodzeniem. Ludność 

wydalona w XIII wieku z Baja Andalucía była mieszanką (w proporcjach trudnych do 

określenia ilościowo) zromanizowanej ludności betyckiej i północnoafrykańskiej
182

. Nowi 

osiedleńcy pochodzący z różnych regionów Kastylii oraz Żydzi, Portugalczycy i pirenejscy 

Frankowie, wnieśli nową krew. 

Dramatyczne przerwanie ciągłości etnicznej zostało powtórzone na przestrzeni 

dziejów Andaluzji trzykrotnie. Pierwszy raz w 1492 roku, gdy po rekonkwiście Granady cała 

elita ekonomiczno-społeczna przeniosła się do Afryki Północnej; drugi – w latach 1569-1572, 

gdy nastąpiła deportacja moriscos z Granady na mocy dekretu Filipa II; i trzeci - w 1610 – 

kiedy wydalono ich z całego Półwyspu Iberyjskiego. Wydalenia moriscos zmieniały strukturę 

populacji Andaluzji: uczyniły z regionu Almeríi ludzką pustynię, podczas gdy region Malagi 

nie był dotknięty cierpieniem ludności. Zatem proces wewnętrznych migracji miał wpływ nie  

tylko na stosunki społeczne i rozwój ekonomiczny regionu, ale także na strukturę etniczną 

ludności. 

Mimo tak wielkich transferów populacji na przestrzeni wieków, elementy kultury 

klasycznej i orientalnej stale formowały kulturę Andaluzji. Kwestię tę trudno wyjaśnić 

jednoznacznie, jednak historycy hiszpańscy wskazują kilka powodów mogących dać pewne 

zrozumienie.  

                                                           
178

  A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, La personalidad histórica de Andalucía, «Cuenta y razón», nr 40, 1988, s. 15. 

 
179

  Ibidem, s. 15. ⸺⸺ „el pueblo andaluz no tiene continuidad histórica.” 

 
180

   A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, La personalidad histórica de Andalucía, op. cit., s. 15. 

 
181

   Por. A. DZIUBIŃSKI, Historia Maroka,  Wrocław Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983, s. 33. 

 
182

  A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, La personalidad histórica de Andalucía, op. cit., s. 16. ⸺⸺ ,,la población 

expulsada en el siglo XIII de la Baja Andalucía era una mezcla de bético-romanos y norteafricanos.” 
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Przede wszystkim obecność w kulturze pewnych elementów stałych, nie 

wymagających ciągłości podtrzymywanej ludzką obecnością jak pomniki czy zabytki 

archeologiczne; w dużej części toponimia (toponomastyka) - nowi osadnicy alterowali nazwy 

miejsc zgodnie z fonetyką własnego języka. Ponadto, mimo radykalnych wypędzeń, zawsze 

istniały grupy ludności wyspecjalizowane w charakterystycznych dla danego regionu 

zawodach  i technikach (np. w Granadzie muzułmańscy specjaliści od nawadniania i struktury 

kanałów zaopatrujących miasto w wodę). Ich wiedzę stopniowo przejmowała nowa ludność. 

Niebagatelną rolę odegrała również konwersja religijna oraz obecność mniejszościowych 

elitarnych grup dążących do przywrócenia dawnej ciągłości. 

 Na formowanie się tożsamości miały również wpływ uwarunkowania geograficzne: 

klimat i bogactwa naturalne, determinujące formy zachowań, nawyki żywieniowe 

nowoprzybyłych. Architektura dostosowana do klimatu, kosmopolityczne środowisko, 

tradycje, muzyka (!) – wszystkie te elementy zostały przyswojone w większym lub 

mniejszym stopniu na przestrzeni wielu pokoleń. 

Zatem można postrzegać Andaluzję dwojako: jako najstarszą z kultur półwyspu lub 

najnowszą, będącą wynikiem połączenia pod koniec średniowiecza królestw zrodzonych z 

rekonkwisty, i potocznie widzianą w przestrzeni geograficznej roku 1492 – konstatuje 

Domínguez Ortiz. Co więcej, stwierdza, iż rok 1492 może być uważany za datę założenia 

Andaluzji (!), co potwierdza jego zdaniem fakt wydrukowania w tym czasie pierwszej 

gramatyki języka hiszpańskiego autorstwa Andaluzyjczyka
183

. 

W XVI wieku pojawia się różnicowanie między tym co andaluzyjskie a kastylijskie, i 

zaczyna rozprzestrzeniać wizerunek Andaluzji bogatej i wesołej, bazującej na dobrobycie 

kilku miast takich jak Sewilla, Granada, Malaga, Kadyks. Zapomniano już wtedy, lub nie 

chciano widzieć nędzy i biedy społeczności wiejskiej. Od XVII wieku poczucie narodowej 

tożsamości wzrasta i różnice między poszczególnymi częściami regionu się zacierają.  

„Mimo kastylijskiego piętna, Andaluzja miała i ma własną niepodważalną 

osobowość.” Choć nie ma andaluzyjskiej grupy etnicznej, to jest z pewnością andaluzyjski 

styl życia, „andaluzyjska odmiana języka hiszpańskiego i wyjątkowe podejście do sacrum” – 

stwierdza historyk
184

. To właśnie religia jawi się czynnikiem integrującym ludność Andaluzji 

                                                           
183

   A. DOMĺNGUEZ ORTIZ, La personalidad histórica de Andalucía, op. cit., s.16-17. 

 
184

  Ibidem, s. 18. ⸺⸺ ,,tiene personalidad propia indiscutible.” [...] no existe una lengua andaluza ni una 

religión andaluza, pero sí una variante andaluza del español y un estilo inconfundible en el tratamiento de lo 

sagrado.” 
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na przestrzeni wieków. W żadnym innym regionie Hiszpanii nie manifestuje się tak mocno 

ludowa religijność. Procesje Wielkiego Tygodnia (Semana Santa), romerías, celebracja 

Bożego Ciała (Corpus Christi), kult Maryi, tworzą integralną część andaluzyjskiej kultury 

przeszłej i współczesnej, zrzucającej islam i judaizm w otchłań zapomnienia.  

Wymiar amerykański również jest kluczowy w zrozumieniu tożsamości historycznej  

regionu. Tierra andaluza będąc obszarem granicznym, punktem styczności Orientu i 

Occidentu, chrześcijaństwa i islamu, uzyskała wymiar kosmopolityczny. Osiągnięcie 

Kolumba otworzyło tej ziemi nieograniczone horyzonty rozwoju, umieszczając Andaluzję w 

orbicie światowych więzi polityczno-gospodarczych. Fakt ten sprowokował migracje bogatej 

ludności z północy Hiszpanii, zwabionej żądzą zysku z handlu z Nowym Światem, co  miało 

niebagatelny wpływ na strukturę etniczno-społeczną populacji andaluzyjskiej (powiększona 

grupa burżuazji, finansistów, właścicieli ziemskich) aż do początku XIX wieku.  

Od 1808 roku do rewolucji 1868 zaczyna się formować ‘duch esencjalny’ (określenie 

używane przez  historyków hiszpańskich !) ludu andaluzyjskiego, który rozprzestrzenia się na 

całym terytorium krainy. Romantyzm, głębokie zmiany polityczno-gospodarczo-społeczne 

mające miejsce w ciągu całego stulecia, oraz rodzące się idee narodowe przyczyniły się do 

procesu zdefiniowania własnej tożsamości i podmiotowości.  

 

3.2.  Etniczność 

Na lata 1868‒1890 przypada pierwsze świadome odkrycie regionalnej tożsamości przez grupę 

andaluzyjskich intelektualistów. Pod wpływem rodzących się nowych prądów filozoficznych 

i naukowych, centrami intelektualnymi stają się Sewilla i Granada. W 1869 roku, pod 

przewodnictwem Antonio Machado y Núñeza, profesora w katedrze Historii Naturalnej 

Uniwersytetu w Sewilli, powstaje Revista Mensual de Filosófia, Literatura y Ciencia, oraz 

Sociedad Antropológica Sevillana (1871). W wymienionym piśmie można przeczytać: 

„Wolność myśli, stowarzyszenia i edukacji, przywracając ośrodkom naukowym 

indywidualność, którą Rząd wchłonął, o ile jest to możliwe, poprzez przepisy i środki 

represyjne, żąda organów natychmiastowej i ciągłej komunikacji, jednocześnie służących jako 

wzajemne wsparcie i pomoc, przygotowujących prawdziwą jedność, która może powstać 

jedynie w wyniku racjonalnych przekonań. Aby zrealizować te cele, z naszej strony, 

założyliśmy ten Magazyn. Bez względu na wartość publikowanych prac, nigdy nie będą 

posłuszne niczemu więcej niż wysokim aspiracjom Nauki (...) Wolność edukacji, 

najważniejsza zdobycz Rewolucji wrześniowej [1868], wydała w Sewilli, jak żadnej innej 

stolicy Hiszpanii, jej naturalne owoce. Jak tylko ją ogłoszono, my, wszystkie kochające naukę 
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nazwiska (...), byliśmy w stanie pochwalić się utworzeniem kilku ośrodków edukacyjnych, 

które sprawią, że oczekujemy niezwykłych postępów w nauce i szybkiego postępu w edukacji 

ludu, potępiając ignorancję jako pewną podstawę arbitralnego kierunku państwa.”
185

  

Z Revista Mensual, obok Antonio Machado y Núñeza, współpracowali intelektualiści, 

krausiści tacy jak filozof Federico de Castro oraz Antonio Machado y Alvarez (syn Antonio 

Machado y Núñeza i zarazem uczeń Federico de Castro) zwany “Demófilo”, który w 

przyszłości założy stowarzyszenie “El Folklore Andaluz”, mające na celu popularyzację 

badań nad andaluzyjską kulturą ludową. W Revista publikowali również Francisco de Giner, 

Huxley i Krause, zamieszczając naukowe analizy aktualnych problemów Andaluzji. 

W kontekście odnowy naukowej, w omawianym okresie, po raz pierwszy dokonuje się 

próba zdefiniowania, z punktu widzenia antropologiczno-kulturalnego, głównych cech 

etniczności andaluzyjskiej. Jej autor, Antonio Machado y Núñez kreśli antropologiczny rys 

rasy andaluzyjskiej, kobiet i mężczyzn: 

„…ciała średnie, wysokość 1,56 m do 1,65 m i temperament sanguiniczny. Jego 

[Andaluzyjczyka] skóra jest trochę czerwona, czarna/ciemna, lekko blada; długie, cienkie i 

jedwabiste włosy są zazwyczaj brązowe lub czarne; głowa jest średnia; gruby kark; owalna 

twarz; krzaczasta broda; oczy są skośne i duże, czarne lub brązowe; wysklepione brwi; długie 

i jedwabiste rzęsy; prosty nos, nieco gruby u podstawy i wciśnięty u nasady, często orli; 

regularne usta, cienkie lub lekko bulwiaste usta; uszy podniesione, średnie; broda jest mało 

widoczna; dłonie są małe, a w wybitnych rodzinach palce są niezwykłe ze względu na ich 

długość, biel i różowe paznokcie. Stopa jest mała u płci pięknej, średnia u mężczyzn. Ogólne 

formy ciała są zaokrąglone: jest kilka indywiduum szczupłych po wieku trzydziestu lat; figura 

jest pełna wdzięku u Cyganek najbardziej szczupłych w córkach Jerez i pełnych wdzięku 

formach u Sewillanek; mężczyźni mają w swoich ruchach aspekt poważny i dostojny ... 

Kobiety są uwodzicielskie; jest w nich mieszanka lenistwa, gracji i niewytłumaczalnego 

przyciągania: ich oczy są insynuujące, namiętne, żarliwe i żywe; czasem brązowe, które 

                                                           
185

  Revista Mensual de Filosófia, Literatura y Ciencia, nr 1, s. 186. ⸺⸺ „ La libertad de pensamiento, de 

asociación y enseñanza, devolviendo a los centros científicos la individualidad que había absorbido el Gobierno, 

hasta donde esto es possible, mediante reglamentos y disposiciones represivas, exige órganos de inmediata y 

continua comunicación, al par que sirvan de mutuo estímulo y ayuda, preparen la verdadera unidad que solo 

puede resultar de racione convicciones.Para cumplir estos fines, en cuanto esté de nuestra parte, hemos fundado 

esta Revista. Cualquiera que sea el mérito de sus trabajos, no obedecerán nunca más que elevadas aspiraciones 

de la Ciencia (...) La libertad de enseñanza, conquista la más importante de la Revolución de septiembre [1868], 

ha producido en Sevilla como en ninguna otra capital de España, sus naturales frutos. Apenas proclamada todos 

los nombres amantes de la Ciencia (...) hemos podido llegar hasta envanecernos con la creación varios centros de 

enseñanza que hacen esperar notables adelantos en la Ciencia y rápidos progresos en la educación del pueblo, 

condenando a la ignorancía como base segura de la dirección arbitraria del Estado.” 
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prześwietlają duszę, czasami czarne aksamitne, tworzą wspaniały kontrast z perłowym 

kolorem twardówki, która ma wygląd i fakturę pereł”
186

. 

Poprzez owy opis fizyczny, powstały w wyniku badań empirycznych, prowadzi 

Machado y Núñez do dalszej konstatacji, iż pod wpływem procesów historycznych, na 

formowanie się el pueblo andaluz ogromny wpływ miała obecność rzymska, podbój 

półwyspu i podporządkowanie Wizygotów przez rasę arabską i semicką. „Ich kontakt w 

czasie siedmiu stuleci wytworzył w Andaluzji amalgamat obu ludów”
187

. 

W tym samym czasie w Revista Mensual de Filosófia, Literatura y Ciencia Antonio 

Machado y Alvarez (Demófilo) publikuje Apuntes para un estudio de la literatura popular 

(Uwagi do studiów nad literaturą ludową), zawierające analizę fundamentalnego elementu 

kultury andaluzyjskiej jakim jest cante jondo i flamenco
188

. Pod wpływem krausisty Federico 

de Castro, a także  kontaktów z Giner de los Ríos i Institución Libre de Enseñanza, Machado 

y Alvarez tworzy sociedad “El Folklore Andaluz” (Sewilla, 1881). Wzorując się na 

londyńskim “Folk-Lore Society” przenosi na rodzimy grunt angielski pomysł badań 

etnograficznych i etnomuzykologicznych. Celem stowarzyszenia jest więc zbieranie 

materiałów do prawdziwej historii andaluzyjskich prowincji, począwszy od źródeł 

niepisanych, i zamanifestowanie przed całym światem wyjątkowości  andaluzyjskiej rasy.  

W powstałej Revista Mensual El Folklore Andaluz (1882-1883), przekształconej 

następnie w El Folklore Bético-Extremeño (1884), publikowane są mapy topograficzne, serie 

prac poświęconych mitom, legendom i zwyczajom Sewilli czy Granady; ukazują się studia 

folklorystyczne i antropologiczne. Lud andaluzyjski staje się zatem podmiotem badań i 

poznania naukowego, co nadaje mu status źródła historycznego. 

                                                           
186

  I. MORENO NAVARRO, Historia de Andalucía, T.VIII, La Andalucia contemporánea (1868-1936), op. 

cit., s. 237. ⸺⸺ „ de cuerpo meridiano, estatura 1,56 m hasta 1,65 m y temperamento sanguíneo bilioso. Su 

cutis es poco encarnado, moreno, ligeramente pálido; los cabellos largos, finos y sedosos, son – por lo general – 

castaños,o negros; la cabeza es mediana; el cuello grueso; la cara oval; la barba poblada; los ojos son rasgados y 

grandes, negros o pardos; las cejas arqueadas; las pestañas largas y sedosas; la nariz recta, algo gruesa en la base 

y deprimida en la raiz, en muchas veces aguileña; la boca regular, con labias delgados o abultados ligeramente; 

las orejas levantadas, medianas; la barba es poco saliente; las manos son pequeñas, y en las familias distinguidas 

son muy notables los dedos por su longitud, blancura y uñas sonrosadas. El pie es pequeño en el bello sexo, 

mediano en el hombre. Las formas generales del cuerpo son redondeadas: hay poco individuos enjutos después 

de los treinta años; el talle es garboso en las gitanas más esbelto en hijas de Jerez y de graciosas formas en las 

Sevillanas; los hombres tienen en sus movimientos un aspecto grave y de dignidad... Las mujeres son seductoras; 

hay en ellas una mezcla de languidez, de gracia y atractivo inexplicable: sus ojos son insinuantes, apasionados, 

ardientes y vivos; unas veces pardos, que translucen el alma, otras veces negras aterciopelados, forman un 

delicioso contraste con el color nacardo de la esclerótica, que tiene el aspecto y la testura de las perlas.” 

 
187

   Ibidem, s. 237. ⸺⸺ ,,el contacto de siete siglos produjo en Andalucía una amalgama en los dos pueblos.” 

 
188

  A. MACHADO Y ALVAREZ, Apuntes para un estudio de la literatura popular, Biblioteca de las 

tradiciones populares españolas: folk-lore, Sevilla: F. Alvarez y C
a  

Editores, 1883-1886. 
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Tendencje samookreślenia podmiotowości nie napotkały zainteresowania ze strony 

andaluzyjskiej burżuazji. Przyczyn dopatrują się historycy w strukturze społecznej regionu i 

dominującej przez dekady na poziomie kraju, pozycji andaluzyjskiej burżuazji ziemskiej. 

Będąc częścią krajowej oligarchii, negowała ona specyfikę i odmienność tożsamościową 

Andaluzji. Na poziomie ideologicznym nacjonalizmu państwa, fałszywa identyfikacja tego co 

andaluzyjskie z tym co ogólnie hiszpańskie, była jednym ze sposobów negowania 

wyjątkowości Andaluzji
189

. Konserwatyzm mentalny burżuazji nie popierał nowego 

intelektualnego kierunku samoświadomości regionu, lecz nie był w stanie zahamować  

procesu historycznego. « La verdadera historia patria aún no está escrita » ‒ prawdziwa 

historia ojczysta nie została jeszcze napisana ‒ mówił Antonio Machado y Alvarez, stąd 

kulturowy ruch regionalny (el movimiento cultural regionalista) przekształcił się w 

andaluzyjski ruch polityczno-federalistyczny (el movimiento politico federalista andaluz), 

który przygotował Proyecto de Constitución de Antequera (1883)
190

. 

Pod wpływem krausizmu i innych prądów ideologicznych, wielu intelektualistów i 

antropologów andaluzyjskich o poglądach demokratyczno-liberalnych, w swoim postrzeganiu 

identidad andaluza zaczęło się skłaniać ku autonomismo regeneracionista. Natomiast 

większość społeczeństwa andaluzyjskiego niższych warstw, skupiona na własnych 

problemach socjalnych, problemach warunków pracy i dostępu do ziemi, pozostawała 

nieświadoma swej tożsamości. Nie stanowiła zatem bazy dla ewentualnego rozwoju 

nacjonalizmu, stała się natomiast główną siłą andaluzyjskiego ruchu społecznego (el 

movimiento social andaluz)  z robotnikami rolnymi na czele
191

. 

 

 

 

                                                           
189

  Szerzej omawiają temat m.in. prace: J. ACOSTA, Andalucía, reconstrucción de una identidad y lucha contra 

el centralismo, Barcelona: Editorial Anagrama, 1978.; I. MORENO NAVARRO, Andalucía: subdesarrollo, 

clases sociales y regionalismo, Madrid: Manifiesto, 1977. 

 
190

   Proyecto de la Constitución de Antequera (1883) lub Proyecto de Constitución Federal para Andalucía – 

projekt konstytucji federalnej dla Andaluzji aprobowany w 1883 r. na kongresie w Antequera. W koncepcji 

republiki federalnej Hiszpanii, zakładał utworzenie zintegrowanego z nią ‘estado andaluz’. Oryginalny tekst 

integralny [w:] Documentos históricos, http://es.wikisource.org [5 III 2017]. 

 
191

 Problematyce ruchów społecznych i rewolucyjnych w Andaluzji  poświęcona jest niezwykle szeroka 

literatura hiszpańskich badaczy. Z głównych opracowań warto wymienić: A. M. CALEROS, Movimientos 

sociales en Andalucía, 1820-1936, Madrid: Siglo XXI, 1976 ( 3
a
 Ed. 1979).; D. del MORAL, Historia de las 

agitaciones campesinas andaluzas, Madrid: Alianza Universidad, 1973.;  C. E. LIDA, Anarquismo y revolución 

en la Espańa del siglo XIX, Madrid: Siglo XXI, 1973.; Antecedentes y desarrollo del movimiento obrero español 

(1835-1888). Textos y documentos, Madrid: Siglo XXI, 1973.; La propiedad de la tierra y las luchas agrarias 

andaluzas, Barcelona: Ariel, 1974.  

 

http://es.wikisource.org/
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3.3. Od ideału do politycznej podmiotowości 

 

Jednakże lata 1890-1923, a także późniejsza dyktatura generała Primo de Rivery (1923-1930), 

przyniosły pogłębienie procesu krystalizacji podmiotowości i tożsamości, nadając mu rys 

całkowicie nacjonalistyczny. Wysiłki intelektualistów nakierowano na kwestie politycznego 

statusu andaluzyjskiego regionu, oraz na zdefiniowanie typowych cech jego mieszkańców. 

Wśród publikacji pozwalających zrozumieć wizję identidad andaluza takich jak: 

Isidoro de las Cagigas Apuntaciones sobre los elementos y características del tipo andaluz
192

 

(Zapiski o elementach i charakterystykach typu andaluzyjskiego), czy Mario Méndez 

Bejarano Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual 

provincia
193

(Słownik pisarzy, mistrzów i rodzimych mówców  Sewilli i jej obecnej prowincji), 

sztandarowym dziełem jawi się praca Blas Infante Peréza Ideal Andaluz. Varios estudios 

acerca del Renacimiento de Andalucía (Sevilla,1915)
194

 (Ideał Andaluzyjski. Różne studia na 

temat Odrodzenia Andaluzji).  

Infante Peréz, obecny na Congreso Mundial Fisiócrata, (Ronda,1913)
195

, przedstawił 

najbardziej spójne regionalne podejście do Andaluzji i jej problemów, oraz naszkicował 

ideologiczne podstawy ruchu andaluzyjskiego. Według niego, drogą do regeneracji Andaluzji 

była autonomia, w której istnieje możliwość absolutnej wolności i swobody nauczania, 

formacji kulturalnej i własności ziemi dla każdego, kto chce ją uprawiać. Infante 

zreasumował  kwestie o  fundamentalnym znaczeniu: 

 

 

                                                           
192

  I. DE LAS CAGIGAS, Apuntaciones sobre los elementos y características del tipo andaluz, Revista 

«Bética», Año III, nr 40, 1915. 

 
193

  M. MÉNDEZ BEJARANO, Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual 

provincia, Sevilla: Tipografia Gironés, 1922-1925; reed. Forgotten Books, United States, 2018. 

 
194

  B. INFANTE PERÉZ, Ideal Andaluz. Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía (Sevilla,1915). 

Memoria presentada a la sección de Ciencias Morales y Políticas del Ateneo de Sevilla, leída el 23 de Marzo de 

1914. 

 
195

  I Congreso Mundial de Economistas Fisiócratas, Ronda 1913 r., zwany też I Congreso georgista - kongres 

propagujący doktrynę ekonomiczną zwaną ‘georgismo’ autorstwa Amerykanina Henry’ego George’a (1839-

1897), mówiącą, iż nierówność w podziale bogactwa wynika z nierówności własności ziemskiej. George 

wywodził swą teorię od XVIII-wiecznej francuskiej myśli ekonomicznej fizjokratyzmu. Ponadto opierał się na 

teorii dochodu Davida Ricardo twierdząc, że źródłem ubóstwa są spekulacje ziemskie. Ustanowienie jednolitego 

podatku od wartości gruntów pozwoliłoby utworzyć klasę średnią drobnych właścicieli gospodarstw rolnych, i 

jednocześnie zapewnić gminom autonomię finansową. Myśl George’a rozprzestrzeniła się w Hiszpanii na 

przełomie XIX/XX w. i wywarła wpływ na intelektualistów tj. Joaquín Costa. Silnie zakorzeniła się w Andaluzji 

poprzez obrady kongresu w Rondzie i publicystykę Blas Infante Peréza. 
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 „Oto problem: Andaluzja potrzebuje kierownictwa duchowego, orientacji politycznej, 

ekonomicznego środka zaradczego, planu kultury, i siły, która apostołuje i zbawia.”
196

  

Infante prezentował program odrodzenia Andaluzji, swoiste renacimiento regionu, który musi 

aspirować do wolności i niezależności. Jego doktryna regionalizmu przewidywała obronę 

interesów w dziedzinie edukacji, ekonomii socjalnej (rozwój źródeł materialnego bogactwa, 

poprawa warunków życia rolników i robotników), oraz polityki (wzmocnienie ducha 

regionalizmu andaluzyjskiego, zjednoczenie prowincji andaluzyjskich na płaszczyźnie 

duchowej i interesów gospodarczych). Potwierdzeniem jedności prowincji i zarazem 

autonomii regionu miała być konstytucja, jako „podstawa rewindykacji wolności 

regionalnej”
197

. 

Proces krystalizacji podmiotowości regionu odzwierciedlały trzy ówczesne główne 

teksty polityczne epoki: Proyecto de Constitución Federal para Andalucía (1883), El 

Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla (1916),  El Manifiesto de Córdoba (1919)
198

. 

W Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla z 1916 roku czytamy: 

 

 „Przede wszystkim chcemy skończyć z fizjologicznym  i duchowym ubóstwem, które 

zniewala większość Andaluzyjczyków. Jest potworną nieprawością utrzymywać 

uprzywilejowane reżimy, bądź kraj głodu na jednej z najbardziej żyznych ziem. Chcemy na 

zawsze zlikwidować głód z naszej regionalnej ojczyzny, ekonomicznie wyzwalając 

Andaluzyjczyków. A ponieważ powołaniem Andaluzji ma być przede wszystkim rolnictwo, a 

rolnicy są ogromnymi grupami uciskanych ludzi, którzy godni politowania nawet za granicą 

jako niewolnicy najmniej szanowani i najgorzej traktowani na świecie, staramy się 

przekształcić najemników w rolników. I dając im ziemię Andaluzji, która jest andaluzyjska, 

bo dla nich stworzyła ją Natura, a nie dla tych nielicznych uprzywilejowanych, którzy ją 

przekształcili w pastwiska i tereny łowieckie gdzie walczą byki podczas gdy ludzie giną, i 

gdzie panicze przychodzą się dobrze bawić, zmęczeni próżnowaniem w Madrycie, podczas 

                                                           
196

 B. INFANTE PÉRÉZ, Ideal Andaluz.Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía, Sevilla: 

Fundación Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia, Junta de Andalucía, 2010, s. 

11. ⸺⸺ ,, Este es el problema: Andalucía necesita una dirección espiritual, una orientación política, un remedio 

económico, un plan cultural y una fuerza que apostolice y salve.” 

 
197

  B. INFANTE PEREZ, Ideal Andaluz, op. cit., s. 259-260. ⸺⸺ „ base de revindicación de las facultades de 

libertad regional.” 

 
198

  Proyecto de Constitución Federal para Andalucía (1883), El Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla 

(1916), El Manifiesto de Asamblea de Córdoba (1919) opublikowane łącznie [w:] Cuatro textos políticos 

andaluces (1883-1933), ed. J. A. Lacomba, Granada: Instituto de Desarrollo  Regional,  Universidad de Granada, 

1979. 
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gdy Andaluzyjczycy wyjeżdżają do zatłoczonych miast, by rywalizować o nędzną płacę z 

robotnikami przemysłowymi lub wyruszają na emigrację.”
199

 

 

W opublikowanym na łamach Revista «Andalucía»  el Manifiesto Regionalista deklarowano, 

że „godność Andaluzji wymaga stworzenia w Andaluzji świadomego i wykształconego ludu; 

domaga się ostatecznego skończenia z kacykami i ich protektorami, oligarchami; trzeba 

unikąć ciągłego bycia Andaluzją jako krajem głodu i ignorancji, najszczęśliwszą krainą 

najsmutniejszych ludzi na świecie (la tierra más alegre de los hombres más tristes del 

mundo)[…]. Trzeba skończyć z  haniebną legendą Andaluzji z tamburynem, odzianej  

kolorkami, zniewolonej przez kacyków i prostytutki toreadorów”
200

. 

W styczniu 1918 roku Asamblea de Ronda podjęła uchwałę, na mocy której zostały 

zatwierdzone symbole Andaluzji: flaga z kolorami białym i zielonym oraz tarcza z hasłem: 

«Andalucía por sí, por España y la Humanidad »
201

 («Andaluzja dla siebie, Hiszpanii i 

Ludzkości»).  

Rok później, w marcu 1919 roku, la Asamblea de Córdoba przyjęła El Manifiesto, w 

którym zawarto dramatyczny apel: „Sto razy bardziej przerażający niż płacz jest tragiczny 

śmiech degradacji. Andaluzja nie śmieje się, płacze. Płacze, gdy widzi swoje dzieci, 

zataczające się z głodu i bólu, wkraczające na gorzką ścieżkę, która prowadzi na emigrację, 

szukające ziemi, której nie może im dać, ponieważ została zniewolona przez niewielką liczbę 

panów; płacze, gdy widzi swoje dzieci robotników, którzy z zapałem starają się o kawałek 

                                                           
199

  El Manifiesto del Centro Andaluz de  Sevilla 1916.  Cyt. za: I. MORENO NAVARRO, La nueva busqueda 

de la identidad, [w:] Historia de Andalucia, T.VIII., op. cit., s. 263. ⸺⸺  „ sobre todo queremos concluir con la 

miseria fisiológica y espiritual que esclaviza a la inmensa mayoría de los andaluces. Es una iniquidad 

monstruosa que, por mantener regímenes privilegiados, sea el país del hambre uno de los más fértiles de la tierra. 

Queremos desterrar el hambre, para siempre, de nuestra patria regional, liberando económicamente a los 

andaluces. Y puesto que la vocación de Andalucía es la de ser, principalmente, agricultora, y los agricultores son 

inmensas manadas de hombres oprimidos, a quienes compadecen hasta en el extranjero como a los esclavos 

menos considerados y peor tratados el mundo, aspiramos a convertir al jornalero en agricultor.Y esto lo hacemos 

entregandoles la tierra de Andalucía, que es de todos los andaluces, porque para ellos la creó la Naturaleza, y no 

de esos cuantos privilegiados que la han convertido en dehesas y cotos de caza donde se engordan toros mientras 

perecen los hombres, y donde vienen a divertirse los señoritos, cansados de ociosear en Madrid, en tanto que los 

andaluces parten a las ciudades repletas a competir por un mísero jornal con los obreros industriales o se lanzan a 

la emigración.” 

 
200

  El Manifiesto Regionalista del Centro Andaluz, [w:] Revista «Andalucía», 1 de febrero de 1917, núm. 9, s. 

19., http://hemerotecadigital.bne.es [5 III 2017]. ⸺⸺ „La dignidad de los andaluces exige la creación en 

Andalucía de un pueblo consciente y capacido; exige el concluir de una vez, sea como sea, con los caciques y 

sus protectores los oligarcos; hay que evitar continúe siendo Andalucía el país del hambre y de la incultura, la 
tierra más alegre de los hombres más tristes del mundo.[...]Hay que concluir en la leyenda vergonzosa de 

Andalucía de pandereta, vestida de colorines, esclava de caciques y prostitutas de toreros.” 

 
201

  B. INFANTE PERÉZ, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, Publicaciones 

de la Junta de Andalucía, Sevilla: Impr. Alvárez y Zambrano, 1931, s. 97. 

 

http://hemerotecadigital.bne.es/
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chleba, a ich dzieciństwo zniszczone jest przez ciężką pracę w polu; płacze, gdy kontempluje, 

jak jej pracujące kobiety błagają w swoich opuszczonych domach, schronieniach nędzy i 

śmierci, w zimowe dni, a na ich ewokacje odpowiada tylko jedzeniem, które prostytucja daje 

im z ręki dżentelmenów casineros
202

, właścicieli ziemi i spadkobierców leniwych 

szlachciców [...] Mówi się, że andaluzyjskie pieśni są ewokacją śmierci: cóż innego jak nie 

dyshonor i śmierć upokorzyły tą wzniosłą boginię zwaną Andaluzją? Andaluzja nie śmieje 

się, płacze”
203

. 

W przytoczonym powyżej manifeście domagano się przede wszystkim rozwiązania 

problemu głodu w Andaluzji i kwestii repartycji ziemi, oraz reformy systemu sądownictwa, w  

tym ustalenia arbitrażu handlowego. Żądano reformy archaicznych kodeksów hiszpańskich, 

wyzwolenia kobiet „zniewolonych przez barbarzyńskie prawo mające swą inspirację w 

Rzymie”
204

, domagając się dla nich praw socjalnych i cywilnych. Opowiadano się za 

rozwojem edukacyjnym: tworzeniem szkół artystycznych, rolniczych i inżynieryjnych oraz 

bezpłatnym kształceniem na wszystkich stopniach szkolnictwa. Postulowano federację 

hiszpańską na wzór federacji niemieckiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, czy 

szwajcarskiej federacji kantonalnej. Wzywano do działań wszystkie partie i środowiska 

intelektualne wszystkich dziedzin, w imię historii i  dziedzictwa Betyki, „która wydała dla 

ludzkości najlepszych ludzi nauki, cesarzy najbardziej ludzkich i filozofów”
205

. 

Powyższe postulaty przekuto na konkretne ustalenia. Oba Zgromadzenia (w Rondzie i  

Kordobie) podjęły rezolucje: polityczne (realizacja Constitución de Antequera z 1883 r., 

                                                           
202

  casineros - bywalcy casinos, czyli klubów dla mężczyzn należących do miejscowej elity ekonomiczno-

intelektualnej. 

 
203

 El Manifiesto de Asamblea de Córdoba. Manifiesto a los representantes en Cortes, Diputaciones 

Ayuntamientos y a todos los habitantes del territorio andaluz, de 1 de enero de 1919. Opublikowany w: Revista 

«Andalucia», 11 stycznia 1919 r., s. 1-5. Zob. także: Documentos históricos, El Manifiesto de Asamblea de 

Córdoba 1919, Tercero: La Federación Hispánica, s. 1., http://es. wikisource.org [5 III 2017]. ⸺⸺ „Es cien 

veces más horrible que el llanto la risa trágica de la degradación. Andalucía no ríe, llora. Llora al ver a sus hijos, 

tambaleándose de hambre y de dolor, emprender el camino amargo que a la emigración conduce, buscando 

tierras que ella no puede darles porque entre unos cuantos señores la esclavizaron; llora cuando percibe a sus 

niños jornaleros que atisban con ansia un pedazo de pan, consumida la niñez en las rudas faenas del campo; llora 

cuando contempla a sus mujeres jornaleras implorar en sus hogares desolados, guaridos de la misería y de la 

muerte, en los tristas días del invierno, y a sus evocaciones no se responde sino con el alimento que la 

prostitución les dona por la mano de señoritos casineros, dueños de la tierra y herederos de los nobles haraganes 

[...] Dicen que los cantares andaluces son evocaciones a la muerte: ¿qué otro que la deshonra y la muerte dejaron 

a esta diosa excelsa, humillada, que se llama Andalucía? Andalucía no ríe, llora.” 

 
204

  El Manifiesto de Córdoba 1919, op. cit. ⸺⸺ ,,eslavizado por un bárbaro derecho que tuvo en Roma su 

inspiración”. 

 
205

   El Manifiesto de Córdoba 1919, op. cit. ⸺⸺ ,, que produja para la humanidad los mejores hombres de 

ciencia y los emperadores más humanos y filósofos.” 
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dążenie do autonomii regionalnej, koncepcja federalna państwa), ekonomiczne (absorpcja 

przez ludność wartości społecznej ziemi, rozwój przemysłowy i promocja robót publicznych), 

oraz socjalne (niezależne sądownictwo, postępowa polityka edukacyjna)
206

. 

 

3.4. Problem utożsamienia Andaluzji z Hiszpanią 

 

Relacja pomiędzy Andaluzją a państwem hiszpańskim wydaje się być kluczowa do 

zrozumienia procesu historycznego tożsamości i podmiotowości regionu. 

Proyecto Constitución para Andalucía de Antequera z 1883 roku afirmował 

suwerenność regionu oraz możliwość bycia częścią pewnej przyszłej federacji hiszpańskiej 

(federación hispánica). Rozwijający się prąd regionalny miał charakter ideologiczny, oparty 

w głównej mierze na myśli i liberalnej tradycji krausizmu i regeneracjonizmu. W obawie 

przed zarzutami separatyzmu, na łamach prasy
207

  tłumaczono, że regionalizm andaluzyjski 

jest patriotyczny, a jego cel to chwała regionu i ojczyzny. Wyjaśniano, iż regionalizmu nie 

można mylić z federalizmem, a regionalizm andaluzyjski jest w takim samym stopniu 

narodowy jak ten baskijski czy kataloński. Jak pisał Isidoro de las Cajigas: „Uczucia 

andaluzyjskie kierują się obecnie ku koncentracji na jedności, a ta jedność Andaluzji nie ma 

stać się separatystyczną, lecz przeciwnie, wywierać bardziej energiczny i szerszy, bardziej 

odczuwalny i mądry wpływ na Ojczyznę, jedyną i kochaną”
208

.  

Wierzono, że idea różnorodności regionów nie stała w sprzeczności z jednością i 

dominacją Hiszpanii, a tendencje regionalistyczne nie wykluczały idei narodowości. 

Cytowane wcześniej dzieło Infante Peréza Ideal Andaluz można postrzegać jako 

przykład postulatu hiszpańskiego regeneracjonizmu w ujęciu regionalistycznym. Uważając  

Andaluzję za sumę regionalnych energii, pisał Infante, iż Hiszpania jest „naturalnym 

społeczeństwem regionów stworzonym przez wzajemny wpływ Geografii, Psychologii i 

                                                           
206

  J. A. LACOMBA AVELLAN, Historia contemporánea de Andalucía. De 1800 a actualidad, [Córdoba]: 

Editorial Almuzara, 2006, s. 145. 

 
207

  Jednym z głównych czasopism była «Bética ‒ revista ilustrada». Publikowali w niej intelektualiści 

regionaliści tacy jak Blas Infante czy Isidoro de las Cajigas. Szersze omówienie myśli i założeń andaluzyjskiego 

regionalistycznego ruchu polityczno-kulturalnego na początku XX w. oraz Revista Bética zawiera praca: J. 

CORTINES TORRES, Indice bibliográfico de «Bética - revista ilustrada» (Sevilla 1913-1917), Publicaciones de 

la Excma. Diputación Provincial Sevilla, Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1971. 

 
208

  I. DE LAS CAJIGAS, «Bética ‒ revista ilustrada». Cyt. za: I. MORENO NAVARRO, Historia de 

Andalucia, T. VIII, op. cit., s. 266. ⸺⸺ „ Los sentimientos andaluces no se encaminan actualmente sino a la 

concentración de su unidad, y esta unidad la pretende Andalucía no para hacerse separatista, sino, antes el 

contrario, para ejercer una influencia más vigorosa y más amplia, más sentida y más sabia sobre Patria única y 

querida.” 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

78 
 

Historii”
209

. Podobne idee zawierał przytaczany El Manifiesto del Centro Andaluz de Sevilla, 

którego celem stało się uczynienie Andaluzji ojczyzną regionalną, a Hiszpanię ojczyzną 

narodową. Świadomość podmiotowości podkreślał El Manifiesto de Córdoba 1919 

stwierdzający wprost, iż Andaluzja to narodowa rzeczywistość (una realidad nacional), 

wynikająca nie tylko z prawa naturalnego, ale i determinizmu historycznego. Nie może ona, i 

nie powinna, dążyć do separatyzmu, gdyż byłoby to wbrew jej żywotnym interesom, 

ponieważ w sensie metafizycznym „ona jest, i zawsze będzie esencją Hiszpanii…Hiszpanią 

najbardziej hiszpańską między Hiszpaniami”
210

. 

 

4. Lud andaluzyjski i  esencia andaluza  

 

4.1.  Indywidualizm ludu  (La personalidad de un pueblo) 

Idea regeneracjonizmu 1898 roku, splatając się z aspiracjami regionalistów oskarżających 

Madryt o zrujnowanie kraju, propagowała podmiotowość regionów, szczególnie tych, 

mających inny język niż castellano. Stąd wysiłki intelektualistów andaluzyjskich kierowały 

się ku odkryciu oraz sprecyzowaniu cech esencjalnych regionu i  jego mieszkańców, ku 

określeniu, czym jest tzw. esencia andaluza. 

Antonio Domínguez Ortiz za główny czynnik historii andaluzyjskiej ziemi uważa 

zdolność do absorpcji. Kluczem do zrozumienia osobowości czy pewnego indywidualizmu 

ludu Andaluzji,  jest według niego „mediterraneidad”, położenie między dwoma akwenami 

wodnymi (Atlantykiem  i  Morzem Śródziemnym), i dwoma kontynentami pozostającymi w 

kulturze Occidente. Drugim fundamentalnym elementem jest bliskość Afryki. Absorpcja 

elementów kultury Wschodu i Zachodu, więzi z tym pierwszym i odwoływanie się do 

drugiego, kształtowała i kształtuje osobowość ludu andaluzyjskiego. Pomimo zniknięcia 

moriscos ich ślad pozostał widoczny w andaluzyjskich zwyczajach i tradycji. Niewątpliwie 

jest on elementem warunkującym romantyczny sposób postrzegania regionu  w konwencji 

egzotyki orientu, jaki rozprzestrzenił się w całej XIX-wiecznej Europie. Wiążący się z 

orientem fatalizm przenikający lud Andaluzji, akceptujący los ze stoickim spokojem, 

potwierdza do dziś przysłowie “Las cosas han de tomarse como son”(rzeczy trzeba brać takie 

jakie są).  
                                                           
209

   B. INFANTE PÉREZ, Ideal Andaluz, op. cit. 2010, s. 24. ⸺⸺ ,,sociedad natural de regiones creada por la 

influencia recíproca de la Geografía, de la Psicología y de la Historia.” 

 
210

  El Manifiesto de Córdoba 1919 ⸺⸺ „ella es, y será siempre, la esencia de España […] la España más 

española entre las Españas.” 
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Kolejna cecha - pasja i umiłowanie życia określające indywidualizm Andaluzyjczyka 

jawi się przejawem jego wolności i niezależności. Cytowany wcześniej Antonio Machado y 

Núñez wskazuje na ducha niezależności (espiritú de independencia), który zawsze dominował 

w klasie biedoty. Poczucie godności osobistej Andaluzyjczyka, wyrażone poprzez 

mniemanie, że tener menos oznacza automatycznie ser menos, to jedna z jego  

fundamentalnych wartości życiowych. Specyficzne poczucie czasu przyznaje prymat 

teraźniejszości wiodąc Andaluzyjczyka ku improwizatorskiemu lekceważeniu dnia przeszłego 

i przyszłego, ku dystansowi do życia, jak i  śmierci mogącej nadejść w każdej chwili.  

Zarówno Infante Peréz, pozostający pod wpływem XIX-wiecznej heglowskiej 

ideologii ducha, jak i współcześni historycy andaluzyjscy, definiując typ osobowościowy 

Andaluzyjczyków, niezwykle często posługują się pojęciem duszy, próbując zarazem 

zdefiniować jej istotę. Duszę andaluzyjską określają jako wynik ciągłej wielowiekowej 

asymilacji ras i kultur. Jej oryginalność zasadza się na mieszance krwi, stylów życia i religii, 

czyli na braku jednorodnych i jednolitych korzeni. Te z kolei tkwią niezwykle głęboko w 

ziemi. Tierra andaluza daje zatem potężne poczucie przynależności i zespolenia 

Andaluzyjczyka z krajobrazem, słońcem, historycznym dziedzictwem, kulturą oraz religią. 

Ziemia wyjaśnia wiele, tłumaczy andaluzyjską afirmację życia poprzez czynniki jak: tradycja 

( w tym tradycja muzyczna i religijna), ból - cierpienie - śmierć, pasja i miłość. 

 

4.2.  Miłość, religijność i mistycyzm (El amor, la religiosidad y el misticismo)  

 

Miłość jako jedna z najpotężniejszych sił, jawi się fundamentalnym esencjonalnym 

czynnikiem tożsamości tierra andaluza. Bogata literatura andaluzyjska powstała na 

przestrzeni wieków opiewa miłość Agape, Eros i Philos. Już Ibn Hazm w swoim dziele El 

collar de la paloma (Naszyjnik gołębicy), jednym z najwybitniejszych epoki muzułmańskiej, 

afirmował miłość zmysłową pisząc: „miłość którą cię darzę, wieczna w swym bycie, to czysta 

apoteoza […] nawet jeśli pokryje cię głębia grobu, nie będę w stanie ukryć mojej miłości do 

ciebie”
211

. Epoka baroku przyniosła postać cyrulika sewilskiego Don Juana Tirso de Molina, 

który staje się wiecznym mitem gorącej południowej miłości. Teksty cantos andaluces pełne 

są uczuć cierpienia, miłości, zdrady, zazdrości.  
                                                           
211

  IBN HAZM ALI IBN AHMAD (IBN HAZM DE CÓRDOBA), El collar de la paloma, introducción, 

traducción del árabe y notas de J. Sánchez Ratía, Madrid: Hiperión, 2009, s. 27 i s. 355.  ⸺⸺ ,,el amor que te 

guardo, eterno por su ser es pura apoteosis [...] si las estrañas de la tumba te ocultan, mi pasión por ti tras ti no se 

oculta.” ; Por.  Naszyjnik gołębicy: o miłości i kochankach, z arab. przekł. wstęp i przypisy J. Danecki, wiersze 

przeł. A. Witkowska, Warszawa: PIW, 1976 , s. 30 i s. 198. 
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W aspekcie religijności i mistycyzmu, uczucie miłości, rozmaicie interpretowane i 

opisywane, miało swe źródło w transcendencji. Akcentując aspekt czystości, postrzegano 

miłość jako zjawisko silnie związane z wymiarem duchowym każdej z trzech wielkich religii 

– chrześcijaństwa, judaizmu, islamu – współistniejących w Andaluzji na przestrzeni wieków. 

Tierra andaluza była pierwszą na Półwyspie Iberyjskim, na której zakorzeniono 

chrześcijaństwo, a rekonkwista skonfrontowała je z islamem. W jego mistycznym nurcie, 

sufizmie,  miłość jako fundament wiary, stanowiła temat licznych arabskich traktatów
212

 . Ich 

wspólnym mottem pozostawały wersety: „Bóg, ukryty Skarb, jest źródłem miłości, i w swoim 

pragnieniu objawienia się światu przekazuje tę miłość stworzeniu, które poznawszy go 

odpowiada na to wezwanie”
213

. Najwybitniejszymi przedstawicielami średniowiecznej 

andaluzyjskiej mistyki arabskiej pozostawali Ibn Masarra (883-931) oraz Ibn’Arabi (1165-

1240), którego Objawienia mekkańskie miały swe źródło w mistycznych doznaniach. 

Postrzegając religię jako wyraz umiłowania i czci Boga, w oparciu o Koran, stworzył 

Ibn’Arabi własną teorię miłości. U jej podstaw legła sentencja formująca całą późniejszą 

mistykę islamu: „podążam za religią miłości jakąkolwiek jej drogę obiera wielbłąd. To 

bowiem jest moja religia i moja wiara”
214

.  

Niemałą rolę odegrało dziedzictwo judaizmu zdeterminowane nauką Talmudu i 

Kabały, dążącej w nauce do zrozumienia królestwa boskiego i osiągnięcia mistycznego 

zjednoczenia z Bogiem. Szkoły talmudyczne i kabalistyczne sefardyjskich Żydów w 

dzielnicach Kordoby, Granady, Jaén czy Sewilli, silnie przyczyniały się do rozwoju nurtów 

mistycyzmu judaistycznego. 

Na pojęciu miłości oparła się XVI-wieczna chrześcijańska mistyka andaluzyjska 

będąca fundamentem hiszpańskiej mistyki Karmelu (św. Jan od Krzyża, św. Teresa z 

Ávila)
215

. Tercer abecedario espiritual (Trzecie abecadło duchowe) i Quarto abecedario 

zwane Ley de amor santo (Czwarte abecadło zwane Prawem świętej miłości) Francisco de 

                                                           
212

  Wykaz autorów i dzieł  islamu poświęconych zagadnieniu miłości zawiera praca: J. Wronecka, Wstęp, [w:] 

IBN’ARABI,  Traktat o miłości, tłum. J. Wronecka, Warszawa: PWN, 1995, s. XXIX-XXX przypis 76 i s. 

XXXIV przypis 81. Traktat o miłości to część jednego z najważniejszych dzieł Ibn’ Arabiego Objawienia 

mekkańskie. 

 
213

  Ibidem. s. XXIX. 

 
214

   IBN’ARABI, Tadżumann al-Aszwaq (Przewodnik namiętności), cyt za: A. E. AFFIFI, Ibn’Arabi, [w:] M. 

M. SHARIT (ed.), A History of Muslim Philosophy, volume 1, Wiesbaden: Otto Harrasowitz, 1963, s. 414. ⸺⸺ 

„ I follow the religion of love whichever way its camel take. For this is my religion and my faith.” 

 
215

  Zob. S. GRYGA, Złoty wiek mistyki hiszpańskiej, t.1-2, Kraków: Wydawnictwo OO. Kamelitów Bosych, 

1987 i 1996.  
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Osuny (1492-1540) traktują o potędze miłości Bożej. W niej widział Osuna istotę 

doskonałości ludzkiej, nazywał „kotwicą, gdy żeglujemy przez burzliwe morze życia”
216

, i 

zaznaczał, że wszelkie wysiłki pozostaną bez wartości jeśli nie pochodzą z miłości ku Bogu. 

 Słynny XVI-wieczny erem San Francisco del Monte koło Sewilli stał się domem 

andaluzyjskich pisarzy ascetycznych jak Barabasz de Palma (1469-1530) czy Bernardino de 

Laredo (1482-1540), którego praca Subida del Monte Sion (Wejście na Górę Syjon)
217

 

analizowała pojęcia amor i caritas. Św. Juan de Ávila (1499-1569) zwany apostołem 

Andaluzji, naukę opierał na tzw. Beneficium Christi, Tajemnicy Odkupienia, z której 

wypływają wszelkie łaski Chrystusa. Jego uczeń Fray Luis de Granada (1504-1588), 

pozostający pod wpływem platonizmu i augustynizmu, opiewał miłość mistyczną w słynnych  

dziełach Introducción al Simbolo de la Fe 
218

 (Wstęp do Symbolu wiary) i Libro de la oración 

y meditación (Księga modlitwy i medytacji). W Memoriale wieńczącym oba dzieła, miłość 

nazwał królową i perłą cnót wiodącą do zjednoczenia z Bogiem. A swoją naukę o  modlitwie 

streszczał: „zbuduj sobie w duszy oratorium, abyś tam mógł trwać w skupieniu, czyli 

obecności Bożej. Byś zawsze obcował z Twoim Bogiem, i nigdy o Nim  nie zapomniał”
219

. 

Lud andaluzyjski zawsze wykazywał religijność i jawnie demonstrował swą 

pobożność. W jej zewnętrznych manifestacjach sacrum łączyło się z profanum, powaga z 

radością. Na przestrzeni wieków duch trzech religii przejawiał się przez liczne świadectwa 

takie jak Ajbar Machmúa
220

 i al-Bayan al-Mugrib
221

, posąg Matki Boskiej wieńczący la 

                                                           
216

  F. DE OSUNA, Tercer abecedario espiritual, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1972, s. 33. Cyt. w: 

S. GRYGA, Złoty wiek mistyki hiszpańskiej, t.1. Wcześni pisarze XVI wieku, Kraków: Wydawnictwo OO. 

Kamelitów Bosych, 1987, s. 101. 

 
217

  Subida del Monte Sion Bernardino de Laredo stała się inspiracją dla dzieła św. Jana od Krzyża Wejście na 

Górę Karmel. 

 
218

  LUIS DE GRANADA (Fray), Introducción al Simbolo de la Fe (Salamanca 1583), Madrid: Ediciones 

Cátedra, 1989. 

 
219

 S. GRYGA, Złoty wiek mistyki hiszpańskiej, T.2. Nowe drogi. Okres zmagań i cierpień duchowych (1525-

1570), Kraków: Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1996, s. 85. 

 
220

  Ajbar Machmúa – anonimowa kronika rękopisów arabskich, datowana na XI w. zachowana w Bibliothèque 

Nationale de Paris. Obejmuje okres od muzułmańskiej inwazji na Półwysep Iberyjski do czasu założenia kalifatu 

Kordoby. Opisuje m.in. wysłanie Táriqua inb Ziyada przez Musę na podbój Hiszpanii, próbę obrony 

wizygockiego króla, zdradę synów Witizy.  Zob. Ajbar Machmúa (Colección de tradiciones. Crónica anonima 

del siglo XI), trad. E. Lafuente Alcantara, Col. «Obras arábigas de Historia y Geografía», Madrid, Real 

Academia de Historia, Madrid: Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, 1867. 

 
221

 [IBN IDHARI] Al-Bayan al-Mughrib (Niesamowita opowieść) – średniowieczny tekst arabski 

przedstawiający historię Maghrebu i Iberii, napisany po arabsku w Marrakeszu ok. 1312 r. Zdaniem 

współczesnych badaczy zawiera fragmenty nieobecne w innych tekstach, w tym fragmenty starszych 

zagionionych dzieł. Sam autor podzielił tekst na trzy części: 1. Historia Maghrebu od nadejścia islamu do XII w., 

2. Historia Al-Andalus w tym samym okresie, 3. Historia dynastii Almoravidów i Almohadów. Istnieje kilka 
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Puerta del Puente w mieście Kordoba, czy naukę św. Izydora z Sewilli uważającego cud za 

coś naturalnego. Chrześcijańską pobożność andaluzyjską cechowała harmonia oficjalnych 

rytów liturgicznych z dziedziczonymi od wieków obyczajami
222

; charakteryzowało wielkie 

współczucie dla Męki Pańskiej, bólu i cierpienia Matki Bolesnej odzwierciedlone w 

obchodach Semana Santa (Wielkiego Tygodnia). Uwielbienie Najświętszej Maryi Panny 

oddawano w licznych romerías, a kult miłości Bożej płynącej z mistycznego Ciała Chrystusa 

czyli Sakramentu Eucharystii, od wieków znajdował ujście w ekspresji procesji Bożego Ciała. 

Przez stulecia tierra de María Santísima
223

 (ziemia Przenajświętszej Maryi) pozostawała 

krainą Chrystusa Ukrzyżowanego, nierozerwalnie łącząc mistycyzm i cierpienie z miłością. 

 

4.3.  Muzyka flamenco jako element konstrukcji tożsamości i podmiotowości 

 

 „Andaluzyjska dusza z marzeniami, które osiągnęła w cygańskich pieśniach, 

gęstych od namiętności i przygód, i  zapalczywości, którą wyzwoliła artystycznie 

na arenie walk byków. Czym jest w gruncie rzeczy, jeśli nie duszą flamenco?” 
224

 

 

Synteza historyzmu i esencjalizmu odbiła się wyraźnie w procesie konstruowania 

podmiotowości Andaluzji. Potrzeby społeczne i gospodarcze z jednej strony, koncepcje 

modernizacji z drugiej, brak politycznego projektu sprawiły, że kultura flamenco odegrała 

fundamentalną rolę w kształtowaniu wizji teraźniejszości i przyszłości regionu.  

Flamenco, szczególnie śpiew, było określane jako jeden z głównych znaków 

charakteryzujących lud andaluzyjski
225

. Wpływ tej ekspresji artystycznej  na proces 

                                                                                                                                                                                     
tłumaczeń, w tym znane tłum. hiszpańskie: A. HUICI MIRANDA, Colección de crónicas árabes de la 

Reconquista, oraz Al-Bayan al-Mughrib. Nuevos fragmentos almorávides y almohades, Valencia: Anubar 

Ediciones, 1963. 

 
222

  J. LUIZ DE LANZAGORTA, Andaluzja w Ciele i Krwi. Poszukiwanie Boga w poezji andaluzyjskiej 

[Andalucía en Cuerpo y Sangre. La búsqueda de Dios en la poesía andaluza], przeł. W. Wolny, Katowice: 

Księgarnia św. Jacka, 1995, s. 84. 

 
223

  J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía, op. cit,. s. 111. 

 
224

  M. PENNA, El flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles y su música [Storia e storie del 

flamenco], Sevilla: Portada Editorial, 1996, s. 391. ⸺⸺ „El alma andaluza, con los sueños que  alcanzaba en los 

cantes gitanos, densos de pasión y de aventura, y con la fiereza que liberaba artísticamente en la arena de las 

corridas ¿qué es a fin de cuentos sino alma flamenca?”. 

 
225

  Por. I. MORENO NAVARRO, Primer descubrimiento consciente de la etnicidad andaluza (1868-1890), 

[w:] Historia de Andalucía, T. VIII, dir. A. Domínguez Ortíz, Madrid: Cupsa/ Barcelona: Planeta, 1981, s. 233-

251.  
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formowania się  tożsamości zbiorowej (identidad andaluza colectiva) i regionalizmu 

andaluzyjskiego, był analizowany przez flamencologów dostrzegających  konotacje 

polityczno-ideologiczne. 

          Od pojawienia się i ukształtowania w 2 połowie XIX wieku, flamenco było 

postrzegane jako najbardziej autentyczna ekspresja ludu andaluzyjskiego i jako sztuka 

wybitnie esencjonalna
226

. Wiązano je z określeniem „nasza ziemia”  (nuestra tierra), 

zestawiano z krwią i rasą, a zatem zaimek „nasza” krążył wokół nacjonalizmu. Prezentowanie 

śpiewu i muzyki flamenco jako jednego z najbardziej autentycznych cech kultury 

andaluzyjskiej zderzało się jednak ze stwierdzeniem Antonio Machado y Álvareza, że 

,,gatunek ten jest, wśród ludowych, najmniej narodowy ze wszystkich, i że niedokładna jest 

idea propagowana w Europie przez niektórych turystów, iż  śpiew flamenco jest prawdziwie 

hiszpańskim”
227

. 

Należy pamiętać, że założona przez Federico de Castro y Antonio Machado y Nuñez 

La Sociedad Antropológica de Sevilla (1871), stanowiła forum nowych idei i teorii 

naukowych pozytywizmu i ewolucjonizmu. Zgodnie z nimi, intelektualiści ci postrzegali 

flamenco jako odblask, a zarazem syntezę różnych ras zamieszkujących Andaluzję, stąd 

zaczęto mówić o bazowej osobowości Andaluzyjczyka (personalidad básica del andaluz), co 

bliskie było koncepcji muzycznej duszy ludu przedstawionej przez Federico Garcíę Lorca
228

. 

Antonio Machado y Álvrez (Demófilo) w 1881 roku określił flamenco jako pierwszy 

przedświt ludowej kultury andaluzyjskiej, jako fenomen patriotyczny i humanistyczny. 

Charakter ludowy a zarazem poetycki sztuki cygańsko-andaluzyjskiej podkreślał Concurso de 

Cante Jondo 1922 roku, którego głównym celem było „ocalenie tradycji muzycznej 

zagrożonej degradacją smaku i brakiem świadomości kulturowej”
229

. Flamenco postrzegane 

było jako emanacja miłości, ocalenia i patriotyzmu. Falla i Lorca dostrzegali w nim  walor 

                                                           
226

   R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas del cante flamenco, Sevilla: Librería Al-Andalus, 1979, s. 15. 

⸺⸺ „expresión más auténtica del pueblo andaluz, como arte quintaesenciado.” 

 
227

   A. MACHADO Y ÁLVAREZ, Colección de cantes flamencos, Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1975,  

s. 12. ⸺⸺ ,,que este género es, entre los populares, el menos nacional de todos, y que es inexacta la idea 

propaganda en Europa por algunos touristes que el cante flamenco es genuinamente español.” 

Szczegóły na temat proweniencji terminu flamenco zob. cz. B. rozdz. II.2.2. niniejszej rozprawy. 

 
228

  F. GARCĺA LORCA, Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado «cante jondo», 

[w:] Poema del cante jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, ed. de Mario 

Hernandez, Madrid: Alianza Editorial, 1999. 

 
229

  G. STEINGRESS, Sobre flamenco y flamencología, Sevilla: Signatura Ediciones de Andalucía, [1996], s. 

108. ⸺⸺ „la salvación de una tradición musical amenazada por la degradación del gusto y la ausencia de 

consciencia cultural.” 
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artystyczny i historyczny, mogący odegrać znaczącą rolę jako czynnik regeneracji kultury 

Andaluzji. 

Zdaniem Isidoro Moreno Navarro, w długim procesie formacji samoświadomości 

kulturowej regionu, flamenco było elementem fundamentalnym andaluzyjskiego 

nacjonalizmu, i stanowi ono do dziś esencjalną treść etniczności andaluzyjskiej
230

. Gerhard 

Steingrass, definiując etniczność andaluzyjską jako „koncepcję protonacjonalistyczną”  

włącza flamenco do zbioru niezaprzeczalnych manifestacji charakterystycznych dla kultury 

andaluzyjskiej
231

. Jego zdaniem, ta forma ekspresji stając się instrumentem (i niejako 

symbolem) wykreowania powierzchownego obrazu Andaluzji – krainy wesołej, ale i 

tragicznej  – doprowadziła do konwersji waloru artystycznego w walor polityczny. 

Zgodnie z teoretyczną i ideologiczną koncepcją sformułowaną przez intelektualistów 

głęboko zakorzenionych w poczuciu bycia Andaluzyjczykiem jako wartości etniczno-

regionalnej, w muzyce i śpiewie flamenco tkwi „etniczno-kulturowa tożsamość, określana 

ideałem andaluzyjskim (ideal andaluz)”
232

. Muzyka flamenco „eksponuje udręczone życie 

tych, którzy prowadzą i objawiają się w prawdziwej i tragicznej Andaluzji”
233

 ; jest kulturową 

syntezą w formie estetycznej ekspresji, integrującą Historię ludu, jest czynnikiem 

reintegrującym  świadomość Rasy ( „la reintegradora de la conciencia de la Raza”) i ducha. 

Poprzez muzykę i słowo pieśni, wyraża i odkrywa esencję swej Historii, Duszy i Ducha 

(Historia, Alma, Espiritú)
234

. 

W swojej wizji  regeneracji Hiszpanii poprzez zróżnicowanie regionalne Infante Peréz 

postrzegał muzykę jako integralny element tożsamości andaluzyjskiej (identidad andaluza). 

Uważał, że Andaluzja musi czuć się integralnym elementem państwa hiszpańskiego, lecz 

                                                           
230

 Por. I. MORENO NAVARRO, Etnicidad, conciencia de etnicidad y movimientos nacionalistas: 

aproximacion al caso andaluz, «Revista de Estudios Andaluces», nr 5 (1985), s. 34. 

 
231

   G. STEINGRESS, Sobre flamenco y flamencología, op. cit., s. 110. ⸺⸺ ,,[etnicidad andaluza] como 

concepto protonacionalista que incluye el flamenco como una de las innegables manifestaciones peculiares de la 

cultura andaluza.” 

 
232

   G. STEINGRASS, Sobre flamenco y flamencología, op. cit., s. 59. ⸺⸺ „ una identidad étnico-cultural, 

[que] se define de acuerdo con el llamado ‘ideal andaluz’, concepción teórica y ideológica formulada por los 

intelecuales con pensamientos profundamente enraizados en la idea de ser andaluz como valór étnico-regional.” 

 
233 B. INFANTE PERÉZ, Epilogo al libro Fernando de Triana, Arte y artistas flamencos, [w:] B. INFANTE 

PERÉZ, Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo (1929-1933), Junta de Andalucía. Consejería de 

Cultura, 2010, s. 187. ⸺⸺ „ expose la vida atormentada de los que conducen y revelan a Andalucía verdadera y 

trágica.” 

 
234

    B. INFANTE PERÉZ, Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo (1929-1933), Junta de Andalucía. 

Consejería de Cultura, 2010, s. 100-101. 
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równolegle powinna szukać własnej tożsamości kulturowej jako znaku swej autonomii, 

począwszy od „regionalizmu do nacjonalizmu uniwersalistycznego”
235

. 

Analizując proces formacji Andaluzji z punktu widzenia historyczno-kulturowego, 

przede wszystkim w odniesieniu do Al-Andalus
236

, zdefiniował Infante „ideał andaluzyjski” 

(ideal andaluz), którego elementami stały się m.in. flamenco (taniec) oraz modalność cante 

jondo jako spuścizna muzyczna pieśni mauretańskich. Sekret
237

 zniknięcia cantes moriscos –  

średniowiecznej muzyki andaluzyjskiej – tłumaczył prześladowaniem i wypędzeniem tej 

społeczności z Andaluzji. Flamenco natomiast, zachowane i pielęgnowane przez Gitanos 

(Cyganów), służyło do ekspresji własnego ducha, bólu i cierpienia.  Forma pieśni i sam 

śpiew, poprzez język i jego poezję, oddawały kryzys społeczności andaluzyjskiej, były 

ekspresją mentalności andaluzyjskiej, wynikającej z doświadczenia historyczno-społecznego 

ludu. Śpiewakom (cantaores) przypisywano nie tylko rolę kreatorów żywej kultury i sztuki, 

ale widziano w nich obrońców tradycji, przejawiających postawę patriotyzmu regionalnego i 

narodowego. Właśnie w sztuce flamenco dostrzegał Infante Peréz siłę regeneracji pisząc w 

Ideal Andaluz: „geniusz andaluzyjski objawia się w sztuce. Sztuka, która nie ma w sobie 

uniwersalności, jest wynikiem odciśnięcia się wrażenia specyfiki środowiska w 

temperamencie artysty”
238

. 

El cante flamenco stało się kluczowym narzędziem w konstruowaniu zbiorowej 

tożsamości Andaluzji, poprzez swój walor muzyczny, estetyczny i historyczny. Jako forma 

zbiorowej pamięci uczuć, ras, elementów muzyki ludów zamieszkujących tierra andaluza na 

przestrzeni wieków, flamenco jawi się dziś symbolem historycznej ciągłości dziejowej.  

                                                           
235

  B. INFANTE PÉREZ, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Granada: 

Aljibe, 1979, s. 69. 

 
236

  Swoją refleksję o flamenco, i konotacji z moricos, jako elemencie polityki zawarł Blas Infante w 

późniejszym manifeście La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía (1931).  

Definiuje tam misję Andaluzji odnośnie Maroka następująco: „ Marruecos, Estado libre de Andalucía...Esta es la 

única solución: delegar en Andalucia el ejercicio del protectorado de Marruecos. Cumplimiento, por Andalucia, 

con respecto a Marruecos, de su humanista tradición no sólo cultural, sino que también política.” [w:] B. 

INFANTE PÉREZ, La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado libre de Andalucía, Sevilla: Impr. 

Alvárez y Zambrano, 1931, s. 114. ⸺⸺ „Maroko, Stan wolny Andaluzji... To jest jedyne rozwiązanie: 

delegować w Andaluzji praktykę protektoratu Maroka. Wypełnienie, dla Andaluzji, z szacunkiem dla Maroka, 

jej humanistycznej tradycji nie tylko kulturowej , ale także politycznej”. 

Gerhard Steingress twierdzi, że wizja niepodległej i autonomicznej Andaluzji była pierwszym krokiem w 

koncepcji regionalizmu uniwersalistycznego, tzn. rekonstrukcji Al–Andalus w ujęciu kulturowo-historycznym. 

Zob. G. STEINGRESS, Sobre flamenco y flamencología, op. cit., s. 140. 

 
237

   B. INFANTE PÉREZ, Orígenes de lo flamenco y secretos del cante jondo, napisane później 1929-1933. 

 
238

  B. INFANTE PÉREZ,  Ideal Andaluz. Varios estudios acerca del Renacimiento de Andalucía, Sevilla: 

Fundación Blas Infante, 2010, s. 44. ⸺⸺ „ pero el genio andaluz se revela en el arte. El arte en lo que no tiene 

de universal, es resultado de la impresión  de las particularidades del medio  en el temperamento del artista.” 
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Podsumowując powyższe zagadnienia można stwierdzić, że wiek XIX skończył się dla 

Hiszpanii utratą kolonii w roku 1898, co nie spowodowało gwałtownego załamania 

gospodarczego regionu Andaluzji, a przyczyniło się do próby modernizacji ekonomii 

industrialnej. Gospodarka andaluzyjska pozostawała fundamentalnie rolnicza. Rozwój 

ekonomiczny (przemysł ciężki, sektor finansowy, wzrost produktu regionalnego brutto) nie 

przyczynił się jednak do poprawy sytuacji ludności andaluzyjskiej wsi, pozostawiając ją w 

warunkach wyzysku, nędzy, głodu, lichwy, skazując tym samym na ból i cierpienie. 

Pod wpływem idei regeneracjonizmu podjęto świadome działania zmierzające do 

osiągnięcia podmiotowości regionu. W latach 1868-1890 istniały w Andaluzji trzy istotne 

prądy: 1) kulturalny – świadome odkrycie etniczności, jej identyfikacja z kulturą ludową i 

afirmacja identidad andaluza; 2) polityczny (Proyecto de Constitución de Antequera); 3) 

socjalny – walka grup robotniczo-chłopskich o ziemię i warunki pracy. Lata 1890-1923 

przyniosły krystalizację podmiotowości (Manifiesto del Centro Andaluz  de Sevilla 1916, 

Manifiesto de Córdoba 1919, Asamblea de Ronda zalegitymizowała symbole Andaluzji: 

flagę, godło i dewizę). 

Regionalizm andaluzyjski, el andalucismo, zwany także el movimiento regionalismo 

andaluz, był mniejszościowym ruchem intelektualnym, nie skonsolidowanym aż do wybuchu 

I wojny światowej. Od czasu Manifiesto de Córdoba  definiował się jako ruch narodowy (el 

movimiento nacionalista). 

Andaluzja przeszła drogę od pierwszego świadomego odkrycia swej tożsamości 

kulturowej dokonanej przez rodzimych antropologów i intelektualistów (1860-1890), poprzez 

historyzm i idealizm Blas Infante Peréza, do politycznej podmiotowości. Wygenerowała 

wielką tradycję samoidentyfikacji bazującej na koncepcie etniczności. Fakt ten wynikał z 

czynników historyczno-socjologicznych, m.in. struktury społeczno-ekonomicznej, braku 

nowoczesnych klas społecznych, a przede wszystkim idei i postawy elit intelektualno-

politycznych.  

Lud andaluzyjski jako mieszanka Tartessos, Fenicjan, Greków, Rzymian, Arabów, 

stanowiący swoisty tygiel, w którym odnaleźć można wszystkie najstarsze 

śródziemnomorskie cywilizacje zachodniego świata, stał się źródłem autoidentyfikacji 

czterech esencjalnych czynników definiujących etniczno-kulturową tożsamość andaluzyjską, 

zgodnie określaną „ideałem andaluzyjskim”. Czynnikami tymi - obok historii regionu - stały 

się: muzyka (flamenco), cierpienie i śmierć, religijność i mistycyzm, oraz miłość. 
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CZĘŚĆ B 

 

CZTERY FILARY PODMIOTOWOŚCI KOMPOZYTORÓW 

HISZPAŃSKICH DOBY RESTAURACJI  

(PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA) 

 

 

Równolegle do przedstawionej powyżej sytuacji Andaluzji, procesu krystalizacji jej 

podmiotowości i tendencji autonomicznych, rozwijał się na północy Hiszpanii ruch 

kataloński. W jego ramach kształtowała się tożsamość regionu, widoczna w działaniach elit 

polityczno-intelektualno-artystycznych
239

. W formowaniu się świadomości katalońskiej 

odrębności kulturowej szczególną rolę odegrał patriotyczny ruch Renaixença, dążący do 

odrodzenia katalońskiej kultury w oparciu o historię i regionalne tradycje ludowe. Renaixença 

skupiał elitę artystyczną z dziedziny muzyki, malarstwa, literatury, sztuk plastycznych i 

wizualnych. 

Jednakże w świetle powyższego, grupa kompozytorów muzyki klasycznej – Felipe 

Pedrell, Isaac Albéniz, Enrique Granados i Manuel de Falla – urodzonych i uformowanych w 

Katalonii, silnie związanych z katalońskim środowiskiem artystycznym i instytucjami regionu 

– inspiracje dla własnej twórczości dostrzegła w historyczno-kulturowym dziedzictwie 

Andaluzji. Paradoksalnym wydaje się fakt, iż wobec silnych tendencji  ideologicznych 

ówczesnego ruchu katalońskiego, wspomniani kompozytorzy, często wbrew presji własnego 

środowiska, swą artystyczną podmiotowość konsekwentnie oparli na zdefiniowanych 

powyżej (zob. rozdz. I) czterech filarach tożsamości andaluzyjskiej. 

 Zastanowić się zatem należy, dlaczego Pedrell, Albéniz, Granados, Falla zwrócili swe 

oczy w stronę Andaluzji, i czym był uwarunkowany owy zwrot, przez samych kompozytorów 

zwany « powrotem do korzeni ». Istotnym jawi się także pytanie, jakie elementy historyczno-

kulturowego dziedzictwa Andaluzji przykuły uwagę twórców, i jak się one przejawiały w ich 

dziełach. Prześledzić powinno się również działania podjęte przez każdego z muzyków, 

służące zdefiniowaniu ich indywidualnej artystycznej podmiotowości (wpisanej w 

                                                           
239

 Problematyce tej poświęcona jest praca: E. K. KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości 

Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.- początek XX 

w.), Kraków: Universitas, 2016. 
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podmiotowość zbiorową) na arenie krajowej i międzynarodowej. Niebagatelne znaczenie 

odgrywał tu pragmatyzm, wynikły z sytuacji politycznej Hiszpanii doby Restauracji. Zanim 

jednak podjęta zostanie próba znalezienia odpowiedzi na wszystkie postawione wcześniej 

pytania, pokrótce przedstawić należy w kontekście historyczno-ideologicznym, ówczesny 

stan muzyki klasycznej w Hiszpanii. 

 

1. Renacimiento muzyki hiszpańskiej.  Kontekst historyczno – ideologiczny 

 

Wstrząsy polityczne XIX wieku, począwszy od wojen napoleońskich, poprzez wojny 

karlistowskie aż do rewolucji 1868 roku, odcisnęły piętno na życiu muzycznym Hiszpanii. 

Pozbawiona finansowego wsparcia grup rządzących, muzyka zniknęła z krajowego systemu 

edukacji jako nauka i sztuka. Kościół katolicki nie kształcił i nie zatrudniał muzyków. 

Likwidacja kaplic, w wyniku dezamortyzacji rozpoczętej przez rząd Mendizábala w 1835 

roku, oraz późniejsza umowa konkordatowa z Watykanem (1851), skutkowały degradacją 

społeczną tej grupy zawodowej
240

. Uniwersytety usunęły muzykę ze swych programów 

nauczania, a nowe konserwatoria nie zdołały przejąć wiodącej roli w edukacji muzycznej
241

. 

Ponury obraz sytuacji kreślono następująco: 

 

„związek między muzyką a społeczeństwem w XIX-wiecznej Hiszpanii znalazł się w stanie 

kryzysu, szczególnie na początku wieku, co obserwujemy na podstawie następujących 

symptomów: niewłaściwej reakcji administracji na potrzeby muzyki, braku struktur 

podtrzymujących realną politykę muzyczną, kryzys największego rynku muzycznego - 

Kościoła, a co za tym idzie, zły stan edukacji muzycznej, pewna recepcja muzyki spychająca 

ją do rangi pod-sztuki,  także antropologiczna definicja twórcy, bez wątpienia były przyczyną 

sytuacji.”
242

 

 

                                                           
240

  E. CASARES RODICIO,  Pedrell, Barbieri y la restauración musical española, «Recerca Musicológica» 

XI-XII, 1991-1992, s. 260-261. 

 
241

  W roku 1830 Maria Krystyna Burbońska ufundowała Conservatorio de Música y Declamación w Madrycie. 

Na tle prężnie działającego w owym czasie paryskiego konserwatorium, stan edukacji muzycznej jawił się 

niezmiernie ubogim. 

 
242

  E. CASARES RODICIO, La música española hasta 1939 o la restauración musical, [w:] España en la 

música de occidente, ed. E. Casares Rodicio, I. Fernández de la Cuesta, J. López-Calo, Madrid: Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1987, s. 20. ⸺⸺ „ Las relaciones entre música y sociedad en el 

XIX español se han movido en un estado de crisis, sobre todo en los inicios del siglo, que podemos fijar en estos 

síntomas: mala respuesta de la administración antes la necesidades de la música, carencia de estructuras que 

hagan viable una política musical, crisis del hasta entonces mayor mercado musical, el eclesiástico, y, en 

consecuencia, estado deficiente de la educación musical, cierta recepción de la música como una especie de sub-

arte y la propia definición antropológica del creador, sin duda la causa de la situación.” 
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Ówcześni krytycy i muzycy hiszpańscy obwiniali kolejne rządy o degenerację tej dziedziny 

sztuki. Joaquín Espín y Guillén (1812-1881) grzmiał: „wszystkie narody chroniły sztukę 

muzyczną …A w Hiszpanii? Co zrobił rząd aby ją chronić? Absolutnie nic”
243

. Idelfonso 

Jimeno de Lerma (1842-1903) wtórował: „ muzyka hiszpańska pozostawała stale osieroconą z 

wszelkiej oficjalnej ochrony”
244

. Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) potępiał brak 

instytucjonalnego wsparcia, co uważał za objaw kulturowego zacofania kraju. Krytykował 

hiszpański system edukacyjny za brak humanistycznej formacji muzyków, bez której 

niemożliwa była, jego zdaniem, reforma hiszpańskiej muzyki klasycznej. Ostrze krytyki 

skierował w stronę opery włoskiej, której silny wpływ uważał za szkodliwy dla rozwoju 

hiszpańskiego narodowego języka muzycznego
245

. 

 Kolejni kompozytorzy hiszpańscy – Santiago de Masarnau (1805-1880), Tomás 

Breton (1850-1923) i Ruperto Chapí (1851-1909) – oskarżali rząd o faworyzowanie muzyki 

włoskiej w stosunku do rodzimej, a Felipe Pedrell (1841-1922) pisał: „fundujemy 

konserwatoria i licea artystyczne niezdolne do przeciwstawienia się włoskiej melomanii”
246

. 

Pianista Joaquín Nin (1879-1949)
247

 stan hiszpańskiej kultury muzycznej w 2 połowie XIX 

wieku charakteryzował jako narodową degenerację, gdzie gusta publiczności krążyły wokół 

Boccheriniego i Haydna, oraz opery włoskiej z jej absolutnymi mistrzami jak Mercadante, 

Bellini, Donizetti, Rossini i Verdi.  Zatem stworzenie hiszpańskiego języka muzycznego 

wolnego od obcych wpływów jawiło się głównym problemem począwszy od lat 40-tych XIX 

wieku.  

Narodowy idiom znalazł swój wyraz w costumbrismo i andalucismo, trendach 

estetyczno-artystycznych niezwykle istotnych w procesie formowania się regionalnej i 

                                                           
243

  Ibidem, s. 20. ⸺⸺ „Todas las naciones han protegido el arte músico....Y en España? Que ha hecho el 

gobierno para protegerlo? Absolutamente nada.” 

 
244

  Ibidem, s. 20. ⸺⸺ ,, El arte músico español ha estado constantemente huérfano de toda protección oficial.” 

 
245

  Już w 1828 r.  praca Ramóna Vergesa Origen y progresos de las óperas (1828) postulowała utworzenie 

hiszpańskiej szkoły lirycznej (escuela de la música y declamación). Zob. R. VERGES, Origen y progresos de las 

óperas, Madrid: Imprenta de don Ramón Verges, 1828. Rys historyczny opery w Hiszpanii zawiera rozdział VI, 

s. 23-33. 

 
246

  F. PEDRELL , Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, Barcelona: Imp.de Heinrich y C
a
 , 1891, s. 493. ⸺⸺ „fundamos Conservatorios y Liceos artísticos 

impotentes contrariar la melomanía italiana.” 

 
247

  Joaquín Nin y Castellanos (ur. Havana, 1879 - zm. Havana, 1949) kubański pianista i kompozytor. Po 

debiucie w Barcelonie w 1901 r. często koncertował w Hiszpanii ( m.in. festiwal w Sitges 1902-1905). Edytor 2-

tomowej pracy poświeconej XVIII-wiecznej hiszpańskiej muzyce fortepianowej. Zob. C. A. HESS, Nin y 

Castellanos Joaquín, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 17., 2
nd

 ed. by S. Sadie, 

London-New York: Macmillan Publishers Ltd., 2001, s. 926. 
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narodowej tożsamości. Obecność estetyki andaluzyjskiej w sztuce teatru, poezji, malarstwa, 

podyktowana miejscem Andaluzji w świadomości społeczeństwa epoki, sprawiała, że 

andalucismo stał się „zjawiskiem społecznym narzucającym określone postawy i formy 

zachowań. Być może z tego powodu uznano stylizację andaluzyjską, we wszystkich jej 

formach i kształtach, jako znak tożsamości hiszpańskiej, biorąc pod uwagę fakt, że 

popularność plebejskości andaluzyjskiej wśród innych warstw społecznych szła w parze z 

przekonaniem o autentyczności i rdzenności – czytaj hiszpańskości – obecnej w klasie 

najniższej, szczególnie w Andaluzji, co wspierało romantyczną wizję zarówno zagranicznych 

podróżników, jak i rodzimych tradycjonalistów”
248

. 

Mimo, iż w latach późniejszych (1927) Ortega y Gasset odrzucił andaluzyjskie 

stereotypy jako „quincalla meridional”
249

, andalucismo odegrał ważną rolę w umocnieniu 

XIX-wiecznego poczucia tożsamości i podmiotowości regionu oraz rodzimego nacjonalizmu 

muzycznego
250

. Przyczynił się jednak do utrwalenia w europejskich (głównie francuskich) 

kręgach muzycznych istniejącej orientalnej
251

 wizji regionu.  

Ponadto kolejne fale hiszpańskich emigrantów w Paryżu
252

 przyczyniły się do 

stworzenia i rozprzestrzenienia swoistej mody na Andaluzję w formie aranżacji popularnych 

                                                           
248

    C. ALONSO GONZÁLEZ, Andalucismo, [w:] Diccionario de la Música Española y Hispanoamericana, 

vol. 2., ed. E. Casares Rodicio, J. López-Calo, I. Fernández de la Cuesta, Madrid: Sociedad General de Autores y 

Editores,  2001, s. 444. ⸺⸺ „ [el andalucismo es] un fenómeno social de envergadura que propone ciertas 

actitudes y formas de diversión singulares....Quiza por ello debería aceptarse la estilización andalucista, en todas 

sus variantes y fisonomías, como una seña de identidad española, teniendo en cuenta que la irradiación social del 

plebeyismo andaluzado es paralela al arraigo de la creencia en que genuino y lo autóctono –valga decir –lo 

castizo – residia en las clases populares, en particular las andaluzas, legado romántico que alimentaron tantos los 

viajeros extranjeros como los costumbristas españoles.” 

 
249

  Określenie “quincalla meridional” można odczytać jako zbiór bezwartościowych pojęć, “południowy złom”. 

Zob.   J. ORTEGA Y GASSET, Teoría de Andalucía y otros ensayos. Obras completas, t. VI, Madrid: Alianza 

Editorial, Revista de Occidente, 1983, s.112. 

 
250

  Zob. S. SALAŰN, La zarzuela, hibrida y castiza, [w:] La zarzuela en España e Hispanoamérica. Centro y 

periferia, 1800-1950, «Cuadernos de Música Iberoamericana», nr 2-3, 1996-1997, (Actas de Congreso 

Internacional de Madrid 20-24 de noviembre de 1995), Madrid: ICCMU-SGAE, s. 235-255; oraz [w:] Les 

spectacles en Espagne (1875-1936), Presses Sorbonne Nouvelle, 2011, s. 87-115. 

 
251

   Procesowi egzotyki i orientalizmu została poświęcona także znana praca: E. SAID, Orientalism, New York: 

Vintage Books, 1978. Według Saida, zachodnie społeczeństwa skonstruowały własną wizję Orientu poprzez 

swój system filozoficzny i słownictwo. Francuska literatura 1 poł. XIX w. (np. F. R. Chateaubriand,  Les 

Aventures du dernier des Abencérage, 1826; V. Hugo, Les Orientales, 1829) portretowała Andaluzję i całą 

Hiszpanię jako bramę Orientu. 

 
252

 W połowie XIX w. we francuskiej stolicy pojawiła się znacząca liczba Hiszpanów przybyłych w 

poszukiwaniu nowych możliwości życiowych. Uchodźcy polityczni jak Maria Krystyna (1840) i zdetronizowana 

Izabela II (1868) otoczyły się w swych francuskich posiadłościach hiszpańskimi koteriami, zapewniając tym 

samym zatrudnienie i utrzymanie hiszpańskich muzyków. Ślub cesarza Napoleona III z Eugenią de Montijo ( z 

pochodzenia Andaluzyjką) w Paryżu w 1853 r. stał się impulsem swoistej mody na Andaluzję. Światowa 

wystawa w Paryżu w 1900 r. , m.in. występ andaluzyjskich Cyganów, wzbudziły szał na wszystko co 
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hiszpańskich piosenek ludowych i alhambrist songs
253

. Andalucismo, zwany przez Francuzów 

espagnolade, stał się stylem przywołującym romantyczne obrazy „orientalnej” Andaluzji i 

zarazem całej Hiszpanii. Postrzegany był przez hiszpańskich kompozytorów takich jak Felipe 

Pedrell, Antonio Peña y Goni (1846-1896), Manuel Giró (1848-1916) nie tylko jako płytki, 

populistyczny, zafałszowujący autentyczne brzmienie muzyki Andaluzji z bogactwem jej 

harmoniki, ale jako stylistyczna zdrada tożsamości wobec ojczyzny-matki
254

. 

 Na przełomie XIX i XX wieku większość kompozytorów hiszpańskich dostrzegało już 

konieczność odnowienia i europeizacji rodzimej muzyki, stworzenia własnego regionalnego i 

narodowego muzycznego idiomu jako alternatywy dla obcych wpływów. Problemem stało się 

zdefiniowanie elementów rdzennej muzyki regionu i kraju, oraz przekształcenie ich, poprzez 

środki i technikę kompozytorską, we własny język muzyczny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
hiszpańskie. Por.. M. BERGADÁ, Musiciens espagnols á  Paris entre 1820-1868: état de la question et 

perspective d’études, [w:] La musique entre la France et l’Espagne: Interactions stylistiques I (1870-1939), ed. 

L. Jambou, Paris: Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, s. 17-38. 

 
253

  Alhambra, XIII-wieczny mauretański zamek w Granadzie, zainspirowała nazwę stylu i formy muzycznej , 

przypominających arabskie dziedzictwo regionu. 

 
254

  M. BERGADÁ, Musiciens espagnols á Paris, op. cit., s. 30. ⸺⸺ „Ils blâment leurs abus des espagnolades 

que certains considérent comme une rupture et même trahison á l’égard de la madre-patria.” 
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ROZDZIAŁ II 

 
TIERRA DE MÚSICA 

 

 

1. Felipe Pedrell i jego koncepcja regeneracji muzyki hiszpańskiej 

 

Odnowienie kultury muzycznej w Hiszpanii postulował Katalończyk Felipe Pedrell (ur. 1841, 

Tortosa – zm. 1922, Barcelona), kompozytor, kolekcjoner i edytor. Swoją doktrynę zbudował 

na fascynacji Richardem Wagnerem, filozofii krausizmu i idei regeneracionismo. Poprzez 

syntezę wybranych elementów, stworzył własną muzyczną koncepcję, prowadzącą w 

konsekwencji w latach późniejszych, do upodmiotowienia hiszpańskiej sztuki muzycznej na 

arenie międzynarodowej. 

           W 1884 roku Pedrell postrzegany był jako wielki zwolennik i obrońca muzyki 

Richarda Wagnera (1813-1883). W 1886 opublikował w czasopiśmie «La España Musical» 

dwa artykuły: La música del porvenir (Muzyka przyszłości) i Cartas a un amigo sobre música 

de Wagner (Listy do przyjaciela o muzyce Wagnera). Zanotował w nich własne obserwacje na 

temat aktualnej muzyki hiszpańskiej; zauważał jej stan kryzysowy oraz potrzebę nowego 

impulsu i nowej aspiracji. Zafascynowany muzyką i myślą niemieckiego kompozytora, wiele 

elementów jego harmoniki zawarł we własnych utworach. Krytycy francuscy jak Henri 

Curzon, Henri Collet, Camille Ballaigue porównywali pedrellowską operę La Celestina 

(1902) do wagnerowskiej Tristana i Izoldy (1865)
255

. Myśli obecne w pismach Wagnera, w 

oparciu o heglowskie idee ducha narodu, z pewnością miały wpływ na koncepcje 

Katalończyka. Poruszony wagnerowską epickością,  potencjał do odmłodzenia hiszpańskiej 

muzyki postrzegał jako przejście poprzez españolismo w kierunku wagnerowskiej  

internacjonalistycznej postawy
256

. 

 Z filozofii hiszpańskiego krausizmu zaczerpnął Pedrell ideę uniwersalizmu jako opcji 

przezwyciężenia zacofania kulturowego, oraz zwrot ku głębokim studiom i badaniom 

                                                           
255

  C.A. HESS, Enric Granados y el contexto pedrelliano, «Recerca Musicològica», XIV-XV, 2004-2005, s. 51. 

 
256

  C. A. HESS, Manuel de Falla and Modernism in Spain: 1898-1939, Chicago: University of Chcago Press, 

2001, s. 18. ⸺⸺ „ Pedrell was moved by Wagner’s epic quality; its potential for rejuvenating Spanish music 

meant progressing beyond españolismo towards Wagner’s internationalist stature.” 
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naukowym nad dziedzictwem kulturowym poszczególnych regionów kraju. Szczególnym 

impulsem dla działań kompozytora była krausistowska instytucja Junta para Ampliación de 

Estudios e Investigaciones Cientificas (JAE), której idea brzmiała: ,,w sporze idei ustanowić 

rozejm i wskazać pole, na którym bojownicy mogli wzmocnić siły, ponieważ ta szlachetna  

walka nie zwalnia z przedstawienia kultury hiszpańskiej jako jednostki godnej bycia  w 

systemie powszechnej kultury”
257

. 

Ponadto, w duchu krausistowskiego postulatu pedagogiki, Pedrell prowadził 

wieloletnią działalność dydaktyczną. Twierdził, że tylko krytyka jako środek dyfuzji idei oraz 

nowoczesny model edukacji od dzieciństwa, przyniosą zmianę mentalności i recepcji muzyki 

w Hiszpanii
258

. Jako inspirujący nauczyciel zaszczepiał w swoich uczniach takich jak 

Albéniz, Granados, Viñes, Falla, szacunek dla prawdy i autentyczności, pragnienie wyjścia ze 

swą sztuką w świat, by uczynić ją podmiotem na europejskiej scenie muzycznej. 

Pedrellowska koncepcja regeneracji rodzimej muzyki czerpała także z ideologii 

twórców Pokolenia’98 poszukujących różnych dróg odnowy państwa, nawołujących do 

pilnych reform polityczno-społeczno-kulturowych w obliczu marginalizacji Hiszpanii w 

Europie. Z intelektualistów Generación del’98, tym, który najbardziej wpłynął na Pedrella, 

był Miguel de Unamuno (1864-1936). Jego myśl nie tylko ukształtowała ówczesny hiszpański 

dyskurs intelektualny
259

, ale okazała się ważnym czynnikiem w rozwoju poczucia tożsamości 

i podmiotowości. W pracy En torno al casticismo (1895) Unamuno uznał Kastylię i jej ducha 

castizo
260

 za kolebkę autentycznej hiszpańskości (casticismo castellano) i twórcę jedności  

monarchii hiszpańskiej. Przymiotnik castizo definiowal jako „czysty” w znaczeniu rdzenności 

hiszpańskości: 

                                                           
257

   G. GOMEZ ORFANEL, La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y su política de 

pensiones en el extranjero, s. 33, www. juntadeandalucia.es/educacion/vscript [31 III 2019]. ⸺⸺ „ era, pues, 

necesario en medio de la contienda de las ideas establecer una tregua y señalar un campo donde los luchadores 

de todos los bandos pudieran alimentar sus fuerzas, ya que este pugilato interno no dispensa de presentar la 

cultura española como unidad digna ser recibida en el sistema de la cultura universal.” 

 
258

  Por. L. BEGOÑA, Las relaciones Falla-Pedrell a través de la Vida breve. Granada: Publicaciones del 

Archivo Manuel de Falla, Colección «Estudios». Serie «Música», nr 1, 1997. 

 
259

 Zob. E GÓRSKI, Hiszpańska refleksja egzystencjalna. Studium filozofii i myśli politycznej Miguela de 

Unamuno, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. 

 
260

  M. de UNAMUNO, El torno al casticismo, Madrid: Espasa Calpe, 1972, s. 51. ⸺⸺ ,, lo que en España se 

llama castizo, flor de espíritu de Castilla.” 
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„castizo pochodzi od kasty, jak kasta od przymiotnika casto - czysty. Używa się go często dla 

oznaczenia języka i stylu. Powiedzieć w Hiszpanii, że jeden pisarz jest bardziej castizo niż 

inny, to dać do zrozumienia, że jest bardziej hiszpański niż inni.”
261

  

 

Unamuno nie tylko uczynił z regionu Kastylii symbol jedności narodowej, swoisty 

fundament, na którym można zregenerować Hiszpanię i przywrócić jej podmiotowość na 

arenie międzynarodowej. Więcej, narzucił ową wizję innym, w publikacjach i na łamach 

prasy. Dyktat unamunowskiego casticismo odrzucał costumbrismo czy andalucionismo 

uważając, że istota narodowej tożsamości hiszpańskiej nie leży w przejawach regionalnych 

tradycji ani w świadomości etnicznej regionów. Jego postulat intra-historii będącej 

przyszłością społeczeństwa
262

, sprowadzał się tak naprawdę do wzorców i idei zawartych w 

twórczości Miguela Cervantesa (1547-1616), Lopego de Vega (1562-1635) czy Pedro 

Calderóna de la Barca (1600-1681). Ich dzieła postrzegał Unamuno dwuwymiarowo: jako 

idealne połączenie i równowagę między castizo i clásico, wymiarem historycznym 

(czasowym, przejściowym) i wymiarem wewnątrz-historycznym (wiecznym, permanentnym i 

stałym zarazem)
263

. 

  W swojej myśli Unamuno twierdził, że regeneracja – wykraczając poza etniczność i 

kulturowy regionalizm – zależy od związku z zachodnioeuropejskimi wartościami postępu i 

nowoczesności
264

, a powstrzymywanie europeizacji doprowadzi do negatywnych skutków 

społecznych, dalszej marginalizacji politycznej Hiszpanii i zaprzepaszczenia szansy 

odbudowy podmiotowości kraju. Jego zdaniem intra-historia wiodła do kosmopolityzmu i 

uniwersalizmu poprzez europejskość. Jej odrzucenie byłoby negacją wiecznego i 

uniwersalnego ducha Hiszpanii, gdyż „ludzkość jest kastą wieczną, substancją kast 

                                                           
261

  M. de UNAMUNO, El torno al casticismo, op. cit., s. 13. ⸺⸺ „ castizo deriva de casta, así como casta del 

adjetivo casto, puro. Se usa lo más a menudo el calificativo de castizo para designar a la lengua y al estilo. Decir 

en España que  un escritor es más castizo que otro, es dar a entender que se cree más español que a otros.”

  
262

   M. de UNAMUNO, El torno al casticismo, Madrid: Espasa Calpe, 1972, s. 141. ⸺⸺ „ el porvenir de la 

sociedad española espera dentro de nuestra sociedad histórica, en la intra-historia, en el pueblo desconocido.” 

 
263

  M. de UNAMUNO, El torno al casticismo, op. cit., s. 51. ⸺⸺ „ engendró nuestra literatura castiza y clásica, 

decimos. Castiza y clásica con fondo histórico y fondo intrahistórico, el uno temporal y pasajero, eterno y 

permanente el otro. Y está tan ligado lo uno a lo otro, de tal modo se enlazan y confunden, que es tarea difícil 

siempre distinguir lo castizo de lo  clásico y marcar sus conjunciones.” 

 
264

   W późniejszych latach Unamuno odrzuci ten pogląd argumentując, że tylko duchowość może prowadzić do 

odnowy człowieka i społeczeństwa. Zob. M. de UNAMUNO, Dziennik intymny [Diario intimo,1897], przeł. P. 

Rak, Kęty: Wydawnictwo Antyk, 2003. 

 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

95 
 

historycznych, które się tworzą i rozpadają jak fale morskie; tylko to, co ludzkie jest wiecznie 

hiszpańskie (castizo)”
265

. 

 Jednakże Pedrell w swej koncepcji odnowy muzycznej wydaje się całkowicie 

ignorować nie tylko postrzeganie Kastylii jako rdzenia i esencji kulturowej kraju, ale i ideę 

jego unifikacji. Sposobów odnowy upatrywał kompozytor w różnorodności etnicznej 

regionów, w odkryciu bogactwa ich folkloru i tradycji muzycznej. Pozostając w przyjaźni z 

Marcelino Menéndezem Pelayo (1856-1912), badaczem literatury i hiszpańskiego 

dziedzictwa językowego, uważanym późnej za twórcę hiszpańskiej szkoły filologicznej, w 

pieśni i słowie dostrzegał źródło tożsamości. Wychodząc początkowo od krausizmu, 

obracając się w środowisku elity artystyczno-intelektualnej, po 1895 roku rozumiał Pedrell 

postulat unamunowskiej intra-historii jako drogi budowy podmiotowości. Adoptując go w 

swoich etnomuzykologicznych badaniach, czystość hiszpańskości, jądro i esencję kraju 

dostrzegł jednak w Andaluzji,  której dziedzictwo historyczno-kulturowe jawiło się dla niego 

kolebką Hiszpanii.  

Własne poglądy i postulaty odnowy muzyki sformułował Pedrell w pracach Por 

nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional (1891)
266

 [Dla naszej muzyki. Kilka obserwacji na temat wielkiej kwestii Narodowej 

Szkoły Lirycznej], Lírica nacionalizada. Estudios sobre folk-lore musical (1913)
267

 [Liryka 

znacjonalizowana. Studium na temat folkloru muzycznego], oraz Cancioniero musical 

popular español (1918-1922)
268

 [Hiszpański śpiewnik ludowy]. 

 W eseju Por nuestra música (1891), opublikowanym jako przedmowa do jego dzieła 

scenicznego Los Pirineos, kompozytor nakreślił strategię stworzenia opery narodowej. 

Prawdopodobnie w oparciu o tezy XVIII-wiecznego teoretyka hiszpańskiego, Padre Antonio 

Eximeno
269

 i krytyka Menéndeza Pelayo (1856-1912), Pedrell postulował wykreowanie 

                                                           
265

  M. de UNAMUNO, El torno al casticismo, op. cit., s. 35-36. ⸺⸺ „ la humanidad es la casta eterna, 

sustancias de las castas históricas que se hacen y deshacen como las olas del mar; solo lo humano es 

eternalmente castizo.” 

 
266

  F. PEDRELL, Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, Barcelona: Imp.de Heinrich y C
a
, 1891. 

 
267

  F. PEDRELL, Lírica nacionalizada. Estudios sobre folk-lore musical, Paris: Librería P. Ollendorf, 1914. 

 
268

  F. PEDRELL, Cancioniero musical popular español (1891), vols.1-2, 3
a 
ed., Barcelona: Boileau, 1958. 

 
269

  Alice Pollin wykazała, że Antonio Eximeno był pierwszym, który dostrzegl walor pieśni ludowej w jej 

formie i dialekcie. Wierząc, że język determinuje poezję i muzykę, podnosił postulat stworzenia rodzimej szkoły 

lirycznej. Zob. A. M. POLLIN, Toward an understanding of Antonio Eximeno, «Journal of the American 

Musicological Society» vol. 10, nr 2, 1957, s. 86 - 96. 
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rodzimego języka muzycznego w oparciu o pieśń ludową. Pisał: „na bazie pieśni narodowej 

każdy lud musi skonstruować swój system”
270

. Analizując środki i sposoby, w swych 

rozważaniach pytał: 

 

 „Czy istnieje w Hiszpanii dziedzictwo muzyczne, nieprzerwana tradycja, ciągły charakter 

ekspresji lirycznej, seria prac i studiów, z których geniusz może stworzyć dramat liryczny za 

jednym zamachem, topiąc je w ogniu jego inspiracji, realizując je wspaniale lub narzucając 

naszemu społeczeństwu mówiąc: to jest nasza muzyka…? Jeśli nie jesteśmy pozbawieni tak 

wielkiego skarbu. gdzie on się znajduje, jak go badać, jak go propagować, jakim sposobem 

wyniesiemy go w powietrze, jak ktoś, kto rozpala ognisko do tej pory ukryte, aby zaświeciło 

iskrą wyobraźni ignorowanego odkrywcy?”
271

 

 

I dalej konstatował, że to pieśń ludowa, mająca swe korzenie w kulturze regionu, jest 

prawdziwym dziełem, „przekonywującą manifestacją sztuki narodowej, która poszukuje 

swojej afiliacji w nieprzerwanej tradycji przeszłości, która pochowała ignorancję i utraciła 

najbardziej haniebne i godne ubolewania zapomnienie, jakie naród może ponosić; [to] 

ojczyste dzieło sztuki, w którym pierwsza materia pozostaje nienaruszona, odcisnęło 

szczególną pieczęć i jest charakterystyczne w ekspresji lirycznej”
272

. 

Myśl tę rozwinął szeroko Pedrell w czterotomowej pracy Cancionero musical popular 

español, uważanej przez uczniów za dzieło fundamentalne, swoistą syntezę całej pracy 

artystycznej i etnomuzykologicznej Katalończyka. Wydana w latach 1918-1922, zawiera 

postulaty ideowo-teoretyczne oraz bogaty zbiór przykładów muzycznych (zapis nutowy) 

                                                           
270

  F. PEDRELL, Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, Barcelona: Imp.de Heinrich y C
a
, 1891, s. 485. Zob. też: F. PEDRELL,  P. Antonio Eximeno, 

Valencia: Unión Musical Española, 1920, s. 7. ⸺⸺ „ Sobre la base del canto nacional debía de construir cada 

pueblo su sistema.” 

 
271

  F. PEDRELL, Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, Barcelona: Imp. de Heinrich y C
a
 , 1891, s. 487. ⸺⸺ „¿ Existe en España el acervo musical, la 

tradición no interrumpida, el carácter constante en la expresión lírica, la serie de obras o estudios con que un 

genio pueda crear mañana de un golpe el drama lírico, fundiéndolos al calor de su  inspiración, realizándolos 

esplédidamente ó imponiéndolos á nuestra sociedad, diciendo: ésta es nuestra música...? Si no carecemos de tan 

gran tesoro ¿donde se halla, cómo estudiarlo, cómo propagarlo, por qué medios lo derramaremos por los aires, 

como quien avienta una hoguera hasta ahora oculta, para que prenda siquiera una chispa en la imaginación del 

ignorado revelador ?.” 

 
272

  F. PEDRELL, Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, op. cit., s. 487. ⸺⸺ „ la manifestación convencida de arte nacional que busque su afiliación en la 

tradición no interrumpida de pasado que enterró la ignorancia y ha dejado perder el olvido más vergonzoso y 

deplorable en que pueda incurrir una nación; la obra de arte patrio aquella en que la materia primera se mantenga 

inacta, lleve impreso el sello pariticular y sea peculiar al carácter en la expresión lírica.” 
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ludowych pieśni i przyśpiewek pochodzących z różnych regionów Hiszpanii, w większości z 

Andaluzji – okręg Malaga, Granada, Sewilla. 

W tomach pierwszym i drugim autor skoncentrował się na kwestiach teoretycznych, 

harmonizacji, klasyfikacji i systematyzacji muzykologicznej. Zgromadził tekst nutowy  

ludowych pieśni takich jak: canciones de cuna, la-las, tonadas de romances - religiosos y 

profanos, pieśni ludowe świąt religijnych np. Wielkiego Tygodnia, cantos de Pasión (pieśni 

pasyjne), pieśni maryjne (cantigas de Santa María Alfonsa X Mądrego), gozos, pieśni 

okolicznościowe, modlitwy śpiewane przez ślepców (oraciones de ciego). 

W tomach trzecim i czwartym zawarł Pedrell omówienie form wraz z zapisem 

nutowym pieśni ludowych obecnych w życiu publicznym: coplas festivas i típicas de 

costumbres (el Mayo, rondas, coplas soldadescas, coplas de romería, coplas de ciego 

romero, canto de ciego vendedor de romances, Alalás), balladas glosadas, corrandas. 

W obliczu ruchów regionalnych, wzrastającej samoświadomości etnicznej regionów 

oraz głośnej pracy Antonio Machado y Alvareza Colección de cantos flamencos recogidos y 

anotados por Demófilo (Kolekcja pieśni flamenco zebranych i opatrzonych przez Demófila, 

1881), dostrzegł Pedrell siłę i potencjał ludu andaluzyjskiego, jego tradycji i kultury 

muzycznej. Notował:  

 

„muzyka ludowa, a dokładnie piosenka, była, jest i  będzie esencją ludową, gdyż jest odbiciem 

ludu lub rasy z której wyszła, stąd jest warunkiem jej egzystencji”
273

.  

 

Autentyzm i czystość tej muzyki postrzegał jako niewyczerpane źródło kompozytorskiej 

inspiracji: „dla kompozytora – pisał – naturalność jest nieskończonym dominium inspiracji, 

źródłem niepoliczalnego piękna, albo w rytmach, albo w modalnościach, albo w tej szczerości 

sztuki prymitywnej tak bogatej w koloryt ”
274

. 

Sublimację autentyczności hiszpańskiej muzyki ludowej dostrzegł Pedell w cantos flamencos 

wykonywanych przez andaluzyjskich Cyganów. Często cytował twierdzenie Demófila, iż 

Cyganie nazywają Andaluzyjczyków gachós, a ci z kolei zwą Cyganów flamenco. Z 

muzykologicznego punktu widzenia Pedrell zauważył, że pierwotne canciones flamencas 

                                                           
273

   F. PEDRELL, Cancionero musical popular español, t. 1, 3
a  

ed., Barcelona: Boileau, 1958, s. 20. ⸺⸺ „ La 

música popular, y precisamente la canción, fue, es y será esencialmente popular, porque es reflejo del pueblo o 

de la raza de la cual ha salido, pues es ésta la condición de su existencia.” 

 
274

  F. PEDRELL, Cancionero musical popular español, t. 1, op. cit., s. 20. ⸺⸺ „ Para él [compositor] la 

naturaleza es el dominio infinito de esta inspiración popular, fuente de bellezas innumerables, ora en ritmos, ora 

en modalidades, ora en la sinceridad misma de un arte primitivo tan rico en coloraciones de trasunto espléndido.” 
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przeniknęły do cantos andaluces, co widać w ich nieregularnej akcentacji i rytmice oraz 

ornamentacji arabskiej. Mogą być one w rzeczywistości pieśniami arabskimi pochodzącymi z 

Afryki, zaadoptowanymi przez flamencos z Niderlandów, bądź flamencos tziganos 

przybyłych do Hiszpanii z bohemą
275

. Dostrzegając wpływy syryjskie liturgii mozarabskiej 

Pedrell skonstatował, że canciones andaluzas pochodzą od muzyki sakralnej Wschodu, 

zachowując strukturę, akcent i styl liturgicznych śpiewów Orientu
276

. W tym kontekście 

postrzegał Andaluzję jako region jedyny i wyjątkowy, mający swoisty monopol na 

przechowanie i ocalenie w swej kulturze antycznej spuścizny muzycznej. 

W swojej idée fix wykreowania szkoły narodowej, mierzył się Pedrell z problemem 

zdefiniowania pojęć i postawą mentalną przyszłych jej twórców. Pisał: „to co najbardziej 

ludowe jest najbardziej narodowe: ale to co najbardziej osobiste w danym twórcy/autorze jest 

najbardziej ludowe i narodowe zarazem, ponieważ najgłębszy korzeń indywidualnej 

osobowości jest tym, co porusza zbiorowego ducha ludu i narodu, gdzie się urodził”
277

. 

,,Szkoła narodowa – uważał – objawia się poprzez charakter generalny i stały 

wszystkich manifestacji artystycznych [grupy artystów ją tworzących]; w użyciu określonych 

rdzennych form, adekwatnych do geniusza rasy, w jej zwyczajach; w serii studiów i dzieł, 

które dbają o rozwój tych elementów; w ekspresjii afektów”
278

. Podejście do ludowego 

materiału muzycznego i swoisty program pracy kompozytorskiej nakreślił w Lírica 

nacionalizada. Estudios sobre folk-lore musical pisząc:  

 

„rozumiem, że zadanie powierzone muzykowi w tej kwestii studiów, jeśli ma on w pełni 

realizować cele folklorystyczne, musi polegać, po pierwsze, na inteligentnej i sumiennej, 

dokładnej i rygorystycznej transkrypcji utworu, na głos, z lub bez towarzyszących 

instrumentów; po drugie, wykorzystując zebrany dokument - na zastosowaniu polifonii w  

                                                           
275

   F. PEDRELL, Cancionero musical popular español, t. 2, 3
a  

ed., Barcelona: Boileau, 1958, s. 96. 

 
276

   F. PEDRELL, Cancionero musical popular español, t. 2, 3
a  

ed., Barcelona: Boileau, 1958, s. 97. 

 
277

  F. PEDRELL, Cancionero musical popular español, t. 2, 3
a  

ed., Barcelona: Editorial Boileau, 1958, s. 73. 

⸺⸺ „ Lo más popular es lo más nacional: pero lo más personal en un autor dado, es lo más popular y nacional 

igualmente, porque la raíz más honda de la personalidad de un individuo es la que arranca del alma común del 

pueblo y nación donde nació.” 

 
278

   F. PEDRELL, Por nuestra música. Algunas observaciones sobre la magna cuestión de una Escuela Lírica 

Nacional, op. cit., s.73. ⸺⸺ „Una escuela nacional se asienta sobre el carácter  general y persistente de todas las 

manifestaciones artísticas; en el uso de determinadas formas nativas, adecuadas al genio de la raza, a sus 

costumbres; en la serie de estudios y obras que cuidaron de desarrollar estos elementos, en la expresión de los 

afectos.” 
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środowisku muzycznym odpowiednim dla transkrybowanej melodii w ramach jej własnych 

modalności, starożytnych i współczesnych”
279

,  

 

dzięki czemu, jak sądził, wzbogacą się odcienie współczesnej mu muzyki hiszpańskiej. 

Wychodząc od idei opery narodowej, poprzez odkrywanie muzycznej tożsamości 

regionalnej, do idei stworzenia nowoczesnej hiszpańskiej szkoły narodowej, był Pedrell 

swoistym przewodnikiem duchowym, poruszycielem idei
280

. Swoje koncepcje opierał na 

regionalizmie i nacjonalizmie, wypływającym z folkloru, muzyki i tradycji ludowej. Jego 

celem był powrót do źródeł, do korzeni, do historii, oraz stworzenie szkoły narodowej w 

muzyce, a następnie jej umiędzynarodowienie. Pedrell zasiał ziarno, z którego wyrośli 

muzyczni geniusze tacy jak Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, wpisujący się 

wspólnie w ducha regeneracionismo. 

 

1.1.  Teorie Felipe Pedrella w percepcji Enrique Granadosa i Manuela de Falla  

 

Enrique Granados y Campiña (ur. 1867, Lleida, Katalonia ‒ zm. 1916, kanał La Manche) 

odbywał studia pianistyczne u Juana Baptisty Pujola, lecz osobą, która najbardziej wpłynęła 

na jego twórczość był Pedrell. Po wygranym w 1883 roku konkursie pianistycznym (w jury 

którego zasiadali Albéniz i Pedrell), młody Enrique zdecydował się rozpocząć studia 

harmonii i kompozycji u mistrza, które ostatecznie przerwał z powodu śmierci ojca
281

. 

Granados, tak jak Albéniz i później de Falla, uznawał Pedrella za osobę mającą 

fundamentalny wpływ na jego rozwój artystyczny i filozoficzny, „mimo braku 

metodologii”
282

. W korespondencji pianisty próżno szukać szczegółów dotyczących jego 

                                                           
279

  F. PEDRELL, Lírica nacinalizada. Estudios sobre folk-lor musical, Paris: Librería P. Ollendorff, 1914, s. 8. 

⸺⸺ „ entiendo que la tarea confiada al musico en este orden de estudios, si ha a llenar cumplidamente los fines 

folklóricos, he da consistir en primer término en la transcripción inteligente y concienzuda, exacta y rigurosa del 

canto  tal como se presente para la voz con ó sin instrumentos acompañantes; y segundo término, utilizando el 

documento recogido, en la aplicación de la polifonía al ambiente musical adecuado á la melodía transcrita dentro 

de sus  modalidades propias, antiguas o modernas.” 

 
280

  C. GÓMEZ AMAT, Historia de la música española. Siglo XIX, Madrid: Alianza Editorial, 1988, s. 273. 

 
281

  Szczegółową biografię Enrique Granadosa zawiera artykuł: A. BŁAŻEJCZYK, Enrique Granados (1867-

1916)- w setną rocznicę śmierci, [w:] Historia i kultura Hiszpanii w perspektywie młodych hispanistów, 

Biblioteka Polsko-Iberyjska, t. 13, Lublin: Werset, 2017, s. 113-122. 

 
282

   C. A. HESS, Enric Granados y el contexto pedrelliano, «Recerca Musicològica», XIV-XV, 2004-2005, 

 s. 50. ⸺⸺  „a pesar  de su falta  de metodología.” 
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lekcji. Pewne informacje i ocenę pracy odnaleźć można we wspomnieniach innych uczniów, 

porównujących nauczanie mistrza do pewnego rodzaju artystycznego przekazu
283

. 

Pedrell zafascynował Granadosa muzyką Wagnera i filozofią Schopenhauera, a aspekt 

międzynarodowy twórczości operowej był tym, co pociągało Enrique najbardziej. Czyniąc 

wysiłki ku zaadoptowaniu stylu międzynarodowego w Hiszpanii, Granados nie tylko 

sprzymierzył się z postępowymi internacjonalistami, ale także zaryzykował oskarżenie go o 

brak lojalności wobec własnej, katalońskiej, tożsamości etnicznej. Prowadząc działalność 

kompozytorską i organizatorską w Katalonii, Granados miewał nieprzyjemności w Orfeó 

Catalá
284

, szczególnie ze strony grupy muzyków zwanych Catalanistas Musicales. Dotykały 

go drwiny, szykany, otrzymywał nawet anonimy, co potwierdza zapisek w jego 

korespondencji: 

 

„Orfeonowi [Orfeó Catalá]  chce się nadać katalońską barwę polityczną, i nie zgadzam się z 

tym.Wydaje mi się, że Sztuka nie ma nic wspólnego z Polityką […].To sprawiło mi pewne 

kłopoty, przyszło mi doświadczać pogardy i otrzymywać anonimy, w których oskarża się 

mnie o pisanie tańców andaluzyjskich. Jak gdyby był to grzech! […] Uważam się za tak 

dobrego Katalończyka, jak to tylko możliwe, ale w mojej muzyce chcę wyrażać to, co czuję, 

to, co podziwiam i to, co mi się podoba, czy to andaluzyjskie, czy chińskie.”
285

 

 

Zdaniem Carol Hess skłonność Granadosa ku nacjonalizmowi i „jego percepcja, stanowi bez 

wątpienia podstawowy aspekt kontekstu teorii Pedrella, który wpłynął na pracę wielkiego 

kompozytora z Lleidy”
286

. 

 

                                                           
283

  Manuel de Falla zauważał, że po latach niektórzy uczniowie dawali do zrozumienia, iż  nie wynieśli wielkich 

korzyści z nauk Pedrella. Zob. M. de FALLA, Felipe Pedrell, [w:] Escritos sobre música y músicos, Madrid: 

Espasa Calpe, 1988, s. 92.  

 
284

  El Orfeó Catalá - stowarzyszenie chóralne, którego twórcami byli Lluis Millet i Amadeo Vives, będące 

odnośnikiem katalońskiego życia muzycznego w XX w. Zainicjowało budowę Palacio de la Música Catalana, 

którego właścicielem stało się w 1908 r. Założyło pismo «Revista Musical Catalana» (1904 r.). 

 
285

   E. GRANADOS,  Carta a un desconocido, 1892., [w:] P. VILA SAN-JUAN, Papeles íntimos de Enrique 

Granados, Barcelona: Amigos de Granados, 1966, s. 78. ⸺⸺ „ Al Orfeó se le quiere dar un color político 

catalanista, y en eso no estoy conforme . A mí me parece que el Arte no tiene nada que ver con la Política 

[...].Esto me  ha causado algunos disgustos, llegando a recibir desprecios y anónimos en que se me acusa de 

escribir  danzas andaluzas.¡Como si eso fuera un pecado! [...]Yo me considero tan catalán como el que más, pero 

en mi música quiero expresar lo que siento, lo que admiro y lo que me parezca bien, sea andaluz o chino.” 

 
286

   C. A. HESS, Enric Granados y el contexto pedrelliano, « Recerca Musicològica », XIV-XV, 2004-2005,  

s. 56. ⸺⸺ „su  receptividad constituye, sin embargo un aspecto fundamental del contexto pedrelliano que tanto 

influyó en la obra del gran compositor de Lleida.” 
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Koncepcje Pedrella ukształtowały również artystyczną drogę, myśl i dzieło Manuela 

de Falla y Mateu (ur. 1876, Cádiz – zm. 1946, Alta Gracia k. Córdoby, Argentyna). Falla, 

uczeń wybitnego pedagoga Konserwatorium Muzycznego w Madrycie José Tragó
287

, został 

uformowany w tradycji solidnej chopinowskiej szkoły pianistycznej. Jednakże w dziedzinie 

kompozycji sam uważał się za autodydaktę
288

.  

Falla zdecydował się na studia kompozytorskie u Pedrella, będącego w latach 1902-

1904 profesorem Historii i Filozofii Muzyki w madryckim konserwatorium. Impulsem do 

podjęcia studiów była – jak twierdzi Jaime Pahissa
289

– lektura pedrellowskiej opery Los 

Pirineos, opublikowanej w Revista Musical Catalana. Pod kierunkiem Katalończyka Falla 

studiował formy muzyczne, instrumentację „z wielką powagą i dokładnością, ponieważ 

Pedrell był niezwykle wymagający i surowy w odniesieniu do perfekcji i korekty notacji 

muzycznej”
290

. W trakcie pracy Falla pogłębił znajomość bogactwa historii muzyki i folkloru 

hiszpańskiego, w tym andaluzyjskiego. Za swoim mistrzem, w odniesieniu do wizji opery, 

powtarzał, że  „hiszpański dramat liryczny, jak każda inna forma muzyczna, która szlachetnie 

aspiruje do reprezentowania nas przed sztuką uniwersalną, powinna być natchniona silną i 

zróżnicowaną hiszpańską tradycją, jak i godnym podziwu skarbem, jaki pozostawili nasi  

kompozytorzy od XVI do XVIII wieku”
291

.  

Dodatkowo w trakcie pracy z Pedrellem, odkrył Falla piękno muzyki kompozytorów 

rosyjskich kręgu ,,Potężnej Gromadki” (Modest Musorgski, Mikołaj Rymski-Korsakow, 

Milja Bałakiriew, Aleksander Borodin, Cezar Cui), co miało ogromny wpływ na rozwój jego 

własnej twórczości kompozytorskiej, jak sam zauważał: 

 

                                                           
287

 José Tragó (1857-1934) pianista, pedagog, studiował w Konserwatorium Paryskim u Georga Mathiasa, 

ucznia Fryderyka Chopina. 

 
288

 A. ROLAND-MANUEL, Manuel de Falla, Paris, «Cahier d’Art», 1930, s. 20. Pisze on : „Autodidacte par 

nécessité, il en sait assez pour se rendre compte qu’il a presque tout à apprendre. Il a déjà décidé dans son coeur 

qu’il irait étudier à Paris." 

 
289

  J. PAHISSA, Vida y obra de Manuel de Falla, Buenos Aires: Ricordi Americana, 2
a 
ed, 1956, s. 35. 

 
290

  J. PAHISSA, Vida y obra de Manuel de Falla, op. cit., s. 36. ⸺⸺ „con gran seriedad  y a fondo, pues 

Pedrell era extraordinariamente exigente y severo respecto a la perfección y a la corrección de la escritura 

musical.” 

 
291

  M. de FALLA, Felipe Pedrell (1841-1922), Barcelona, 1923, s. 4. Cytuje de Fallę również: Y. NOMMICK, 

El influjo de Felipe Pedrell en la obra y el pensamiento de Manuel de Falla, «Recerca Musicològica» XIV-XV, 

2004-2005, s. 291. ⸺⸺ „ el drama lírico español, así como toda otra forma musical que aspire noblemente a 

representarnos ante el arte universal, debe inspirarse, tanto en la fuerte y varia tradición española, como en el 

tesoro  admirable que nos legaron nuestros compositores  de los siglos XVI al XVIII.” 
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„Wraz z Modestem Musorgskim zaczyna się w rzeczywistości  nowa epoka naszej muzyki, a 

dzięki niemu, Mikołajowi Rimskiemu-Korsakow, Bałakiriewowi i Borodinowi, melodyjne 

formy i starożytne skale, które pogardzane przez kompozytorów, znalazły schronienie w 

Kościele i wśród Ludu, zostały przywrócone do wielkiej sztuki. Nie zapominajmy też, że 

odrodzenie to znalazło wspaniałego obrońcę i propagatora, zarówno w jego pismah, jak i jego 

własnych dziełach muzycznych, u mojego znamienitego i czcigodnego maestro, Felipe 

Pedrella.”
292 

 

Propagowana przez Pedrella idea muzyki ludowej była różnie wykorzystywana i 

przekształcana w praktyce przez jego uczniów: Isaaca Albéniza, Enrique Granadosa, Ricardo 

Viñesa czy Manuela de Falla. Z nich wszystkich tylko Falla zasymilował całkowicie 

nauczanie mistrza i dokonał syntezy folkloru ze współczesną techniką kompozytorską. Balet 

La Vida breve jest tego najlepszym przykładem; przykładem „stylu  rodzącego się z dwóch 

potrzeb: potrzeby stworzenia języka dostosowanego do wymagań hiszpańskiego folkloru, i 

dostatecznego stylizowania muzyki ludowej w celu przekształcenia jej w materiał 

wykorzystywany w twórczości i dostosowany do organicznych potrzeb dzieła”
293

. 

Sam de Falla przyznawał, że w twórczości kieruje się tylko myślą stylizacji  ludowego 

materiału muzycznego, i jest daleki od postulatu Pedrella, by wykorzystywać tekstualnie i 

cytować dosłownie autentyczny ludowy dokument dźwiękowy we własnych kompozycjach. 

W 1915 roku Falla stwierdził: 

 
„Nie zgadzam się tylko z moim nauczycielem w kwestii wykorzystania ludowych pieśni. 

Uważa on, że powinny być stosowane w takim stanie, w jakim są. Ja, że mogą służyć jako 

baza dla inspiracji, a nie by cytować je czy harmonizować.”
294

 

                                                           
292

 M. de FALLA, Introducción al estudio de la Música nueva, «Revista Musical Hispano-Americana», 

diciembre de 1916, s. 4. ⸺⸺ „ Con Modesto Mussorgsky empieza realmente a iniciarse la nueva era de nuestra 

música , y gracias a él, a Nicolas Rimsky-Korsakov, a Balakiriev y a Borodin, las formas melódicas y las escales 

antiguas que, desdeñadas por los compositores, se habían refugiado en la Iglesia y en el Pueblo, fueron 

restituidas al gran arte. No olvidemos tampoco que este resurgimiento encontró un glorioso defensor y 

propagandista, tanto por sus escritos como por sus propias obras musicales en mi ilustre y venerado maestro 

Felipe Pedrell.” 

 
293

  Y.  NOMMICK, El influjo de Pedrell en la obra y el pensamiento de Manuel de Falla, op. cit, s. 294. ⸺⸺  

„de  estilo que nace de la doble necesidad de crear un lenguaje ajustado a las exigencias del folklore español, y 

de estilizar suficientemente la música popular para transformarla  en un material utilizable por la música culta y 

adaptado a las necesidades orgánicas de la obra.” 

 
294

  T. BORRÁS, Los músicos nuevos. El maestro Manuel de Falla, «Por esos mundos», XVI, marzo de 1915, s.  

269. ⸺⸺ „Únicamente disiento de mi maestro en lo  que respecta al uso de los cantos populares. Él cree que 

deben usarse como son. Yo, que sólo pueden servir de base para la inspiración y no tomarlos  y armonizarlos.” 
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A w 1917 roku potwierdził: „Myślę skromnie, że w ludowej pieśni duch ma większe 

znaczenie niż litera”
295

. Kolejny raz ustosunkował się do idei swego mistrza w artykule 

dedykowanym jego pamięci (1923) pisząc: „Włączanie fragmentów dzieł autorów 

klasycznych, którego Pedrell dokonywał w niektórych swoich dziełach, a także częste 

korzystanie z ludowego dokumentu w jego autentycznej formie, są prawdopodobnie 

procedurami dyskusyjnymi, ale w żaden sposób nie podważa to tła doktryny ogłoszonej przez 

mego nauczyciela. Dlatego należy je uważać za szerokie, całkowicie przypadkowe jej 

realizacje”
296

. W maju 1925 roku Falla definitywnie wprost deklarował: 

,,Jestem przeciwny muzyce, która przyjmuje za podstawę autentyczne dokumenty 

folklorystyczne. Wydaje mi się, że przeciwnie, trzeba czerpać z naturalnych, żywych źródeł, 

dźwięków, rytmu, wykorzystywać je w ich istocie, ale nie w tym, co oferują jako formę 

zewnętrzną.”
297

 

 

Mimo odmiennego stanowiska, kunszt kompozytorski nauczyciela darzył ogromnym 

szacunkiem i inspirował się nim (szczególnie zbiorem Cancionero musical popular español) 

pisząc: 

 
,,Prosta konfrontacja niektórych pieśni zanotowanych i zharmonizowanych przez Pedrella, z 

transkrypcją i harmonizacją tych samych pieśni prezentowanych przez inne kolekcje, które go 

poprzedzały, udowodni nam, jak pieśń, na którą prawie nie zwracamy uwagi czytając te 

zbiory, nabiera wartości będąc zaprezentowaną przez naszego muzyka. To dlatego, że 

szczególny charakter modalny pewnych pieśni, został oddany w tych utworach przez 

niezmienną  tonalność skali durowej lub molowej, podczas gdy Pedrell wyodrębnia z tych 

samych pieśni prawdziwą modalną i harmoniczną istotę w nich zawartą.”
298

 

                                                           
295

   M. de FALLA, Nuestra música, «Música» I, nr 11, b. nr s. ⸺⸺ „ Pienso modestamente que en el canto 

popular importa más el espíritu que la letra.” 

 
296

  M. de FALLA, Felipe Pedrell (1841-1922), op. cit., s. 6. ⸺⸺ „ La inclusión  de trozos musicales de autores 

clásicos que hizo Pedrell en algunas de sus obras, así como su frecuente empleo del documento popular en su 

forma auténtica, son procedimientos tal vez discutibles pero que en nada ateñen al fondo de la doctrina 

promulgada por el maestro. Deben, por lo tanto, considerarse como amplias aplicaciones puramente accidentales 

de la misma.” 

 
297

  M. de FALLA, Manuel de Falla par lui-même, [w:] «La Revue Musicale», année VI, t. V, nr 9, juillet de 

1925, s. 94-95. ⸺⸺ ,,Je suis opposé à la musique qui prend comme base les documents folkloristes 

authentiques. Il me semble que , par contre, il faut prendre  aux sources naturelles, vivantes, les sonorités, le 

rythme, les utiliser dans leur substance, mais non par ce qu’elles offrent d’extérieur.” 

 
298

   M. de FALLA, Felipe Pedrell (1841-1922), op. cit., s. 10. ⸺⸺ ,, La simple confrontación de algunos de los 

cantos anotados y armonizados por Pedrell, con la transcripción y armonización que de esos mismos cantos 

presentan otras colecciones que le precedieron, nos probará cómo tal canción, en que apenas reparáramos a la 

lectura de aquellas colecciones, adquiere un rato valor al ser presentada por nuestro músico. Y es que el carácter 

modal especialísimo que acusan determinados cantos, se ha traducido en aquellos cancioneros al sentimiento 
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Owa prawdziwa esencja modalna i harmoniczna jest widoczna w zbiorze pieśni Manuela de 

Falla na głos i fortepian  Siete canciones populares españolas (Siedem hiszpańskich pieśni 

ludowych), skomponowanych w Paryżu w 1914 roku, o następujących tytułach: El paño 

moruno, Seguidilla murciana, Asturiana, Nana, Canción, Polo, Jota. W utworze tym Falla 

implikuje autentyczny materiał dźwiękowy folkloru hiszpańskiego poprzez wykorzystanie 

oryginalnych melodii ludowych w pierwszych trzech pieśniach, oraz ich opracowanie w 

kolejnych (Nana, Canción, Polo).  

Niewątpliwą zasługą Pedrella był fakt, iż wskazał on de Falli nie tylko drogę 

nacjonalizmu muzycznego bazującego na szerokim wykorzystaniu folkloru andaluzyjskiego, 

na bogactwie muzyki ludowej, ale drogę uniwersalną, opartą na dogłębnej znajomości 

hiszpańskiej tradycji muzycznej. Dzieło Pedrella Cancionero musical popular español będące 

zbiorem  composiciones cultas antiguas ‒ zapisanych pieśni, przyśpiewek i melodii ludowych 

z różnych regionów Hiszpanii, a głównie z Andaluzji ‒ stało się dla de Falli źródłem 

kompozytorskiej inspiracji. Odnaleźć je można w materiale dźwiękowym utworów takich jak  

El Amor brujo [Czarodziejska miłość,1914/1915], La Vida breve [Krótkie życie, 1914], El 

sombrero de tres picos [Trójgraniasty kapelusz], El retablo de maese Pedro [Kukiełki mistrza 

Piotra,1919-1922], czy w muzyce do tekstu Federico Garcii Lorca La niña que riega la 

albahaca y el príncipe preguntón (1922) . 

Sam de Falla był świadomy roli przewodnictwa jaką odegrał  w jego własnym życiu i 

w historii hiszpańskiej muzyki klasycznej Pedrell. „Twierdzę, że naukom Pedrella i 

potężnemu bodźcowi, jaki wywarły na mnie jego dzieła, zawdzięczam to nieodzowne 

artystyczne uformowanie”
299

 – pisał, i podkreślał dalej: „Ci z nas, którzy zostali pobudzeni i 

poprowadzeni przez muzyczne dzieło Pedrella mogą stwierdzić w najgłośniejszy sposób, że 

ono samo wystarczyłoby, aby sprowokować odrodzenie hiszpańskiej sztuki muzycznej”
300

. 

 

                                                                                                                                                                                     
tonal invariable de la escala mayor o menor, mientras que Pedrell extrae de esos mismos cantos la verdadera 

esencia modal y armónica en ellos contenida.” 

 
299  M. de FALLA, Felipe Pedrell (1841-1922), op. cit., s. 8. ⸺⸺  „ Afirmo que a las enseñanzas de Pedrell y al 

poderoso estímulo que sobre mí ejercieron sus obras, debo ese encauzamiento artistico indispensable a todo 

aprendiz noblemente intencionado.” 

 
300

   M. de FALLA, Felipe Pedrell (1841-1922), op. cit., s. 4. ⸺⸺ „ los que hemos sido estimulados y guiados 

por la obra musical de Pedrell, podemos afirmar del modo más rotundo que ella, por sí sola, habría bastado para 

provocar el renacimiento del arte musical español.” 
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Ścieżka i idea życia de Falli była jasno sprecyzowana: uczestniczyć w procesie 

odrodzenia hiszpańskiej sztuki muzycznej (renacimiento del arte musical español) i podnieść  

tę sztukę do rangi międzynarodowej. Podzielając ideały literackiego Pokolenia’98, w oparciu  

o głęboką znajomość tradycji, kompozytor stworzył muzykę, która określiła nie tylko jego 

własną artystyczną pozycję, ale przede wszystkim miejsce oraz podmiotowość Hiszpanii w 

kulturze i myśli europejskiej. 

 

1.2.  Isaac Albéniz i Manuel de Falla wobec idei regeneracionismo 

 

Twórczość Isaaca Albéniza y Pascuala (ur.1860 Camprodón, Gerona, Katalonia – zm.1909, 

Cambô-les-Bains, Francja) uważana jest za kwintesencję hiszpańskiej muzyki klasycznej 

przełomu XIX i XX wieku. Doświadczenia dzieciństwa oraz życiowy kosmopolityzm 

ukształtowały nie tylko mentalność kompozytora, ale dały mu krytyczne i pełne dystansu 

spojrzenie na Hiszpanię. 

Większość życia Albéniz spędził zagranicą, mieszkając w Paryżu, Londynie, 

okresowo w Barcelonie, Madrycie, i pod koniec życia w południowej Francji, w Cambô-les-

Bains, gdzie zmarł w wyniku choroby Brighta. Jego dzieciństwo było niespokojne, często 

uciekał z domu by odbyć podróże do Ameryki Południowej, Kuby, Puerto Rico, USA, 

prowadząc tam  życie koncertowe i awanturnicze.  Powrócił do Hiszpanii w 1873, by w 1875 

wyjechać ponownie do Ameryki. W 1876 studiował w konserwatorium muzycznym w Lipsku 

(u C. Reineckego i S. Jadassohna). Dzięki stypendium królewskiego sekretarza hrabiego de 

Morphy, wyjechał na studia do konserwatorium w Brukseli, które ukończył w 1879 z 

pierwszą nagrodą. W latach 1880-1883 wpływ na jego dalszą formację muzyczną miał Franz 

Liszt (w Budapeszcie) oraz Felipe Pedrell (w Barcelonie), z którym Albéniz utrzymywał stały 

kontakt przez całe życie. Darzył nauczyciela wielką estymą, używając w listach formy 

„Querido Maestro” (drogi mistrzu), i zawsze podpisując się „tu siempre cariñoso discípulo” 

(twój zawsze kochający uczeń)
301

.  

Pedrell dostrzegał muzyczny geniusz Albéniza, nie poddający się jakimkolwiek 

ramom nauczania. Wspominał: 

 

 

                                                           
301

  Zob. przykładowo: I. ALBÉNIZ, Cartas a Felipe Pedrell: 20 de abril de 1891, 23 de noviembre de 1901, 24 

de enero de 1902, Barcelona: Biblioteca de Catalunya, M964. 

 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

106 
 

„Postanowiłem nigdy więcej nie mówić mu [Albénizowi] o zasadach [muzyki], akordach, 

rozwiązaniach [harmonicznych] i całej reszcie, ale tylko o muzyce ogólnie, o dobrym i złym 

smaku, i o kierunku podążania, jedynych rzeczach, które mogłyby być mu przydatne, będąc 

danymi jego całkowicie doskonałej intuicji.”
302

 

 

Z nauczania Pedrella wyniósł Albéniz „elementy kultury i estetyki, które czas, doświadczenie 

i studia rozwinęły w jego umyśle”
303

, jak sam często podkreślał. Zaszczepiony przez mistrza 

duch krausistowskiego permanentnego samokształcenia i samodoskonalenia jednostki 

pobrzmiewał w stwierdzeniach, że „erudycja nabyta jedynie z książki zawsze będzie 

niewystarczająca”
304

, a empiryzm i samodyscyplina stanowią drogę rozwoju człowieka
305

. 

Poglądy Pedrella oraz muzyczne interakcje z francuskimi kompozytorami przełomu 

XIX i XX wieku (Debussy, d’Indy, Dukas, Fauré), dały Albénizowi nowe spojrzenie na ideę 

muzyki narodowej. Prowadząc kosmopolityczny tryb życia, doskonale orientował się on nie 

tylko w aktualnych europejskich (a nawet światowych) trendach ideowo-artystycznych, ale 

także w aktualnej sytuacji gospodarczej i politycznej Europy, a przede wszystkim borykającej 

się z kryzysami wewnętrznymi Hiszpanii, których tragicznym akordem stała się klęska roku 

1898. Chociaż w przestudiowanej  korespondencji muzyka próżno odnaleźć jego jawne opinie 

polityczne, pobrzmiewa w nich gorzkie widzenie charakteru narodowego i ojczyzny. Dnia 7 

lutego 1899 kompozytor zanotował: 

„Jedną z rzeczy, które mnie najbardziej zasmucają kiedy dumam nad charakterem jaki 

dominuje w Hiszpanii, jest bezczelna ignorancja w jakiej żyjemy; mamy dar pragnienia  

wiedzieć wszystko, a  nawet  nie umiemy rozróżnić sensu większości  rzeczy jakich chcemy się 

dowiedzieć”
306

. 

                                                           
302

  F. PEDRELL, Isaac Albéniz, «Revista Musical Catalana», nr 65, mai 1909. ⸺⸺ „je résolus de ne plus 

jamais lui parler de règles, d’accords, de rèsolutions et de tout le reste, mais seulement de musique en général, du 

bon et du mauvais goût, et de la direction à suivre, seules choses qui pouvaient lui être utiles, êtant données son 

intuition tout à fait superieure.” 

 
303

  Cyt. za: W. A. CLARK, Isaac Albéniz. Portrait of a Romantic, New York: Oxford University Press, 1999, s. 

55. ⸺⸺ „los elementos de cultura y estética que el tiempo, la experiencia y el estudio han ido desarrollando en 

mi cerebro.” 

 
304

  I. ALBÉNIZ, Impresiones y diarios de viaje, [b.m.]: Fondación Isaac Albéniz, 1990, s. 65. ⸺⸺ „la 

erudición adquirida solamente del libro siempre sera insuficiente. ” 

 
305

  We wspomnieniach córki Albéniza, Laury, oraz jego przyjaciół, można odnaleźć informacje o ogromnej 

pracy własnej, jaką w swoją formację włożył kompozytor - począwszy od samodzielnego opanowania kilku 

języków obcych, poprzez znajomość dzieł światowej literatury pięknej, prac historycznych do kolekcjonowania 

dzieł sztuki. 

 
306

  I. ALBÉNIZ, Diario de viaje, Carta de 7 de febrero de 1899, [w:] I. ALBÉNIZ, Impresiones y diarios de 

viaje, , [b.m.]: Fondación Isaac Albéniz, 1990, s. 64. ⸺⸺ „Una de los cosas que más me contristan cuando 

reflexiono sobre el carácter que en Espana predomina, es la pentulante ignorancia en que vivimos; tenemos el 
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A kilka lat później dodawał: „ideę Ojczyzny może się rozważać jako wybaczalne, 

egotystyczne uczucie, ale nigdy jako zaletę”
307

. 

Mając skalę porównawczą z Paryżem czy Londynem, obserwując narastające w 

Europie procesy świadomości narodowej, dostrzegał Albéniz konieczność regeneracji 

Hiszpanii, jej redefinicji i autoidentyfikacji. Rozumiał słuszność postulatów Pedella,  które 

stały się podstawą albénizowskiej kompozytorskiej idei: hacer música española con acento 

universal
308

 – tworzyć muzykę hiszpańską nadając jej wymiar światowy i uniwersalny. W 

tym kontekście, wobec chęci artystycznego renacimiento, świadomego artystycznego 

samookreślenia, zaczął Albéniz tworzyć zgodnie z naturą swojej krwi. 

Bardzo mało znanym pozostaje fakt, iż ten Katalończyk często mawiał o samym sobie 

„soy un moro” („jestem Maurem”). Jego dziadek (ze strony matki) José Pasqual y Jiménez 

pochodził z andaluzyjskiego miasteczka San Fernando koło Kadyksu. W rodzinie istniało 

przekonanie o arabskiej proweniencji nazwiska « Albéniz ». Prefix „al” sugerował arabskie 

określenie  « hijo de Al » oraz « hijo de Is », co dawało « Al-ben-Is » 
309

. Mauretańska krew 

uwarunkowała twórczość Isaaca i jawiła fundamentem jego tożsamości artystycznej, 

regionalnej i narodowej. 

Arabska Andaluzja znalazła odbicie w najznakomitszych kompozycjach Albéniza. 

Utworem Alhambra: La Vega (niedokończony, 1897) złożył hołd Granadzie. W czasie pobytu 

w mieście w 1886 roku skomponował  utwór Granada, jako część cyklu La suite espagnole  

op. 47 (Suita hiszpańska op. 47). W liście z tego okresu do Enrique Morgasa wyrażał zachwyt 

mauretańską atmosferą oraz historią zaklętą w architekturze miasta. Pisał: 

 

„wśród zapachu kwiatów, półcienia cyprysów i śniegu Sierry […] szukam teraz tradycji, 

która jest kopalnią złota […] kocham Granadę arabską, która cała jest sztuką, która cała 

zdaje mi się pięknem i emocją, o której mogę powiedzieć Katalonii: bądź mą siostrą w sztuce i 

mą stałością w pięknie.”
310

 

                                                                                                                                                                                     
don de quererlo saber todo, y ni siquiera sabemos distinguir el sentido de la mayor parte de las cosas de las 

cuales queremos enterarnos” . 

 
307

  I. ALBÉNIZ, Diario de viaje, Carta de 28 de febrero de 1904, [w:] I. ALBÉNIZ, Impresiones y diarios de 

viaje, op. cit., s. 67. ⸺⸺„ La idea de Patria puede considerarse como un excusable egotístico sentimiento, pero 

jamás como una virtud.”  

 
308

   G. LAPLANE, Albéniz - sa vie, son oeuvre, Paris: Éditions du Milieu du Monde, 1956, s.1. 

 
309

   W. A. CLARK,  Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, op. cit., s. 17. 

 
310

   R. MORGAS, Epistolario inédito de Isaac Albéniz, « Música» 1/5, 1938, [w:] J. M. LLORENS CISTERÓ, 

Notas  inéditas sobre el virtuosismo de Isaac Albéniz y su producción pianística,  «Annuario Musical», 14 

(1959), s. 99. ⸺⸺ „entre el aroma de las flores, la penumbra de los ciprises y la nieve de la Sierra [...] busco 
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Z kolei w utworze Córdoba z cyklu Chants d’Espagne op. 232 (Śpiewy Hiszpanii op. 232) 

wyraźnie ewokuje mauretańską Kordobę, zainspirowany atmosferą Wielkiego Meczetu (Gran 

Mezquita) „słysząc w powietrzu płomienne melodie i nuty tak słodkie jak kołysania palm w 

najwyższych niebiosach”
311

. Alborada, En la Alhambra, Cádiz, Puerta de Tierra, Sevilla , to 

tylko niektóre albénizowskie kompozycje przesiąknięte  muzyczną barwą arabskiego orientu. 

Zwrotem ku średniowiecznemu (a nawet starożytnemu) dziedzictwu Andaluzji 

wpisywał się Albéniz w nurt regeneracjonizmu i w pedrellowską ideę powrotu do źródeł 

tkwiących w rdzennych pieśniach ludu. W jego twórczym podejściu dostrzec można przejaw 

koncepcji intra-historii uznającej nie tylko fakty historyczne, ale potwierdzającej istnienie 

głębszej prawdy – prawdy piękna odwiecznych tradycji najdoskonalej oddających bieg 

Historii.  

   W jego działaniach kompozytorskich widoczny jest proces eksplorowania własnej 

(częściowo) mauretańskiej a nie katalońskiej  tożsamości,  i przekuwania jej w hiszpańskość. 

Widać ścieżkę od kulturowej tożsamości etnicznej (identidad étnica), przez tożsamość 

regionalną (identidad regional) do tożsamości narodowej (identidad national). Jej 

ukoronowaniem jawi się najdoskonalsze dzieło Albéniza, najpełniej odzwierciedlające 

autentyczną miłość do ojczyzny – cykl fortepianowy Iberia, będący kwintesencją 

albénizowskiej sztuki  i muzycznym testamentem kompozytora. 

 

1.2.1.   Iberia Isaaca Albéniza - ujęcie historyczne
312

  

 

Iberia  ‒ suita dwunastu utworów fortepianowych, skomponowanych w latach 1905-1909 dla  

hiszpańskiego pianisty Joaquína Malats ‒ objawia się jako zbiór wspomnień i obrazów 

muzycznych Andaluzji (Albéniz większość czasu spędzał we Francji). Ten południowy region  

Hiszpanii, ze swoją kulturą, krajobrazami, kolorami i tradycyjną muzyką flamenco, stał się 

esencją pamięci, tożsamości narodowej i niewyczerpanym źródłem inspiracji kompozytora.  

W Iberii możemy odkryć, jak Albéniz muzycznie przekształca legendę o andaluzyjskiej 

krainie, jak przywołuje pamięć o portowym mieście Kadyks, o Sewilli celebrującej 

                                                                                                                                                                                     
ahora la tradición que es una mina de oro [...] Quiero la Granada árabe, la que toda es arte, la que toda mi parece  

belleza y emoción y la que puede decira Cataluña: sé mi hermana y mi igual en belleza.” 

 
311

  W. A. CLARK,  Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, op. cit., s. 101. ⸺⸺ „ en el aire melodias ardientes y 

notas tan dulces como los balanceos de los palmas en los altos cielos.” 

 
312

  Podrozdział jest rozwinięciem referatu wygłoszonego w ramach międzynarodowej konferencji na 

Uniwersytecie Gdańskim (2017) i następnie opublikowanego.  Zob. A. BŁAŻEJCZYK, Isaac Albéniz’s 

„Iberia” as the eternal memory of Andalusia, [w:] Roczniki Humanistyczne KUL, Historia, T. LXVII, zeszyt 2, 

Lublin: TN KUL, 2019, s. 159-173, DOI:http://dx.doi.org/10.18290/Rh.2019.67.2-8. 
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muzycznymi procesjami chrześcijańskie święto Bożego Ciała; o Trianie, lub Granadzie 

średniowiecznych uliczek przesyconych zapachem kwiatu pomarańczy. Poszczególne utwory, 

poprzez swój tytuł nawiązują do historii miast, oddają ich muzyczny obraz, zwyczaje i formy 

tańców regionu Andaluzji. 

Suita o podtytule: 12 nouvelles “impressions” en quatre cahiers, obejmuje cztery 

zeszyty, każdy po trzy utwory:    

IBERIA : 

I. EVOCACIÓN  

II. EL PUERTO     CAHIER  I 

III.         CORPUS CHRISTI EN SEVILLA      

 

IV.         RONDEÑA     

V.          ALMERÍA                   CAHIER  II 

VI.         TRIANA      

 

VII.        EL ALBAICÍN     

VIII.       EL POLO      CAHIER  III 

IX.          LAVAPIÉS     

 

X.         MÁLAGA      

XI.         JEREZ      CAHIER  IV 

XII.        ERITAÑA 

 

Rękopisy Iberii zachowane w całości, przechowywane są następująco: Evocación, El 

Albaicín, Málaga, Jeréz i Eritaña w Biblioteca de Catalunya (Diputació de Barcelona); El 

Puerto w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, DC; Corpus Christi en Sevilla, Rondeña, 

Almería, Triana i El Polo w Biblioteca del Orfeó Catalá, w Barcelonie; Lavapiés w Museu de 

la Música (Ajuntament de Barcelona). 

W korespondencji Albéniza
313

 i Joaquína Malats prześledzić można emocjonalne 

zaangażowanie kompozytora w proces twórczy. W swoich listach do przyjaciela pisał: 

 

„Nie zatrzymałem się ani chwili, podróże do Paryża, podróże do Londynu, podróże do Belgii, 

koncerty, konkursy, egzaminy, premiery, krótko mówiąc, życie, które nie jest życiem; jestem 

szalony, znudzony, zdesperowany!! Jednak wiesz, że Albéniz ma tylko jedno słowo i ono jest  

 

                                                           
313

  Rękopisy listów Isaaca Albéniza do Joaquína Malats, obecnie w Archivo Museo de la Música oraz Archivo 

Fondo Joaquín Malats w Biblioteca de Catalunya w Barcelonie, zostały pierwszy raz opublikowane przez J. 

SALVAT, Epistolari dels nostres músics: Isaac Albéniz a Joaquín Malats, « Revista Musical Catalana », nr 358, 

septiembre 1933, s. 364-372. 
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dobre; otrzymasz zatem w całości w  tych dniach czerwca i lipca, trzy znane iberie.” (Paryż, 6 

VI 1907) 
314

 

Historyzm albénizowskiego podejścia uwidacznia już tytuł cyklu: Iberia, starożytna nazwa 

nadana przez Greków Półwyspowi Iberyjskiemu (przez Rzymian zwanego Hispania), 

pochodząca od rzeki Iber (Iberus czyli Ebro), która nadała nazwę terytorium i jego 

pierwotnym mieszkańcom. 

 

CAHIER  I: EVOCACIÓN, EL PUERTO, EL CORPUS-CHRISTI  EN SEVILLA 

 

Pierwszy zeszyt Iberii został dedykowany Madame Ernest Chausson i miał premierę w 

wykonaniu pianistki Blanche (White) Selva w Salle Pleyel w Paryżu, 9 maja 1906 roku. 

 

I . EVOCACIÓN 

Utwór Evocación to wprowadzenie do całej suity. Etymologicznie słowo evocación  (łac. 

evocare, przyzywać, przywoływać) oznacza działanie lub dzieło sztuki odtwarzające w  

świadomości uczucie, pamięć lub obraz; oddaje też akt wzywania ducha lub bóstwa. Jako 

proces poznawczy, ewokacja polega na odzyskaniu informacji przechowywanych w pamięci 

indywidualnej lub zbiorowej, odnoszących się do znaczących wydarzeń społeczno-

historycznych postrzeganych jako hołd. „Nie mogło być lepszego prologu dla całej suity 

Iberii niż spokojny, majestatyczny, melancholijny Evocación, któremu w oryginale autor 

nadał tytuł Prélude - stwierdzał krytyk. Sam w sobie, utwór ten mógłby dobrze podsumować 

raison d’être kompozytora. Isaac Albéniz i jego dwanaście cudownych utworów: 

opiewających serenadą Hiszpanię, a w szczególności jego ukochaną Andaluzję, z obcych 

krajów, z zagranicy [...] My zostajemy do niej wprowadzeni przez spokojne Evocación, które 

nie  oznaczone jako "fandanguillo", można byłoby określić jako hiszpańskie, nie z powodu 

rozpoznawalnego nacjonalistycznego prymatu, ale z powodu jakiejś nieokreślonej jakości”
315

. 

                                                           
314

  I. ALBÉNIZ, Carta a Joaquín Malats, Paris 6 de junio de 1907, Archivo Museo de la Música, Fondo Isaac 

Albéniz,  (MM. 10.048). ⸺⸺  ,,no he parado ni un instante, viajes a Paris, viajes a Londres,viajes a Bélgica, 

conciertos, concursos, exámenes, primeras representaciones, en fin, una vida que no es vida, estoy loco, 

aburrido, desesperado!! Sin embargo, ya sabes tú que Albéniz no tiene mas que una palabra y esa es la buena; 

recibirás por consiguiente en todo lo que un de Junio y Julio, las tres iberias consabidas.” 

 
315  F. YALE, A Synthesis of styles: the music of Isaac Albéniz, w: The Nationalist Movement in Nineteenth-

Century Spain, University of Maryland Libraries, 2012, http://www.lib.umd.edu/PAL/YALE/albeniz3.html s. 10 

[20 XI 2017]. ⸺⸺ „There could not be a better prologue for the whole suite of Iberia than the serene, majestic, 

melancholy Evocación, which in the original score the author titled Prélude. Standing on its own, this piece 

could well sum up the composer’s raison d’être. Isaac Albéniz and his twelve marvelous fragments: serenading 

Spain, in particular his beloved Andalusia, from foreign lands, from abroad […] But we are eased into it with 

http://www.lib.umd.edu/PAL/YALE/albeniz3.html%20s.%2010
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II.  EL PUERTO  

Tytuł drugiego utworu El Puerto pozostaje w sferze spekulacji. W literaturze przedmiotu 

napotkać można dwa odniesienia – do El Puerto de Cádiz (portu w Kadyksie), lub do 

andaluzyjskiego miasta El Puerto de Santa María położonego w prowincji Kadyks, na 

południu Półwyspu Iberyjskiego, w Zatoce Kadyksu (Bahía de Cádiz), nad brzegiem i 

ujściem rzeki Guadalete. Obie wersje są prawdopodobne.  

Albéniz w dzieciństwie kilkakrotnie uciekał z domu. Zainspirowany książkami 

Juliusza Verne
316

, kierowany marzeniami o zamorskich podróżach, bądź dziecięcą tęsknotą za 

ojcem (który pracował w portach Almeríi, a następnie na Kubie jako szef straży celnej), 

niesforny chłopiec odważnie przemierzał Andaluzję. Francuski muzykolog Gabriel Laplane 

podaje, że w listopadzie 1872 roku, w wieku 12 lat, Albéniz wsiadł na statek «España» 

wypływający z Kadyksu
317

, by jako pasażer na gapę odbyć podróż do Ameryki Południowej, 

zwiedzić Argentynę, Urugwaj, Brazylię, następnie Kubę, Puerto Rico i USA. Badacz nie 

precyzuje jednak czy chodzi o miasto, czy prowincję Kadyks, w której leży El Puerto de 

Santa María, skąd także mogły odpływać okręty oceaniczne. Bezspornym pozostaje, iż utwór 

przywołuje wspomnienie  nie tylko atmosfery portu, lecz przede wszystkim odnosi się do jego 

historii.  

Pobrzmiewające w dziele rytmy i harmonie kubańskich guajiras i guarachas, 

obecność rytmów brazylijskich czy Nowego Orleanu, przywołują skojarzenie z Kadyksem, 

który fascynował Albéniza. Owe miasto portowe jawiło się dla niego bramą do Nowego 

Świata; ośrodkiem, w którym mieszały się nie tylko rasy, narodowości, smaki, zapachy, ale 

pobrzmiewały w powietrzu i licznych tawernach rytmy i melodie z hiszpańskich kolonii. 

Kompozytor ukształtowany ręką Pedrella, pozostając pod wpływem jego historyczno-

etnologicznych zainteresowań, studiował  historyczne dzieje miasta i wyspy, w dziejach 

których odnajdywał źródło twórczej inspiracji. 

Kadyks, położony na wyspie między dwoma morzami, strażnik cieśniny pomiędzy 

bogatymi andaluzyjskimi równinami zasilanymi przez Guadalquivir, swą obecną nazwę 

otrzymał trzydzieści wieków temu, a jego założenie przeszło do annałów Zachodu Europy 

jako jedno z pierwszych i najbardziej transcendentalnych wydarzeń historycznych. Informacje 

                                                                                                                                                                                     
calm distinction in Evocación, which were it not for its designation as a “fandanguillo”, would be distinguishable 

as Spanish not because of a recognizable nationalist pre-eminence but because of some unidentifiable quality.” 

 
316

  Hipotezę taką stawia Villalba. Zob. P. L. VILLALBA  MUÑOZ, Ultimos músicos españoles del siglo XIX, 

vol. 1. Madrid: Ildefonso Alier,1914, s. 169. 

 
317

  G. LAPLANE, Albéniz - sa vie, son oeuvre, Paris: Éditions du Milieu du Monde, 1956, s. 28. 
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o początkach miasta starożytność ocaliła w zapisanych źródłach referencyjnych: 

Posejdoniosa, Strabona,Wellejusza Paterkulusa (Velleius Paterculus), Pliniusza Starszego. 

Najstarsze wzmianki pochodzą z I wieku p.n.e. od Posejdoniosa, który podczas wojny 

sertoriańskiej (80-72 p.n.e.) odwiedził Kadyks, by zbadać zjawisko przypływów morskich; 

umieścił w świątyni Melkarta wiadomości o pierwszych wyprawach Fenicjan na Zachód. 

Zapiski Posejdoniosa znalazły się następnie w III księdze Geografiki  Strabona,  opisującej  

trzy wyprawy Fenicjan celem założenia siedziby w Kolumnach Heraklesa
318

: pierwsza 

ekspedycja przybyła do cieśniny Kalpe
319

, druga dotarła do miast Exitanos
320

 ( miejscowości 

Sexi, obecnie Almuñécar) i Onoba
321

 (dzisiejsza Huelva); trzecia ekspedycja założyła Gádeirę  

i wybudowała sanktuarium we wschodniej części wyspy, a miasto w zachodniej
322

.  

                                                           
318

  Rufus Festus Avienus (2 poł. IV w.n.e.) w dziele Ora Maritima (Wybrzeże morskie) I, 340-350, pisał: 

„słupy Heraklesa stanowią granicę między dwoma lądami. Są to dwie skały wciskające się w morze. Abila i 

Kalpe; Kalpe po stronie hiszpańskiej, Abila po stronie mauruzyjskiej. Nazwę Abila nadali Punijczycy, co w 

języku barbarzyńskim, czyli łacińskim wedle słów Plauta znaczy: wysoka góra. Kalpe znowu znaczy po grecku 

urna.” RUFUS FESTUS AVIENUS, Ora Maritima (Wybrzeże morskie. Opis wybrzeża morskiego Hiszpanii), 

Barcelona-Berlin: A. Schulten, 1922., tłum. M. Golias, [w:] Geografia antyczna, zest. M. S. Bodnarski, 

Warszawa: PWN, 1957, s. 338. 

 
319

  Abila i Kalpe - słupy Heraklesa (Columnae Erculis), skały po obu stronach Cieśniny Gibraltarskiej. Abila to 

dzisiejsza Ceuta, Kalpe to Gibraltar. Według starożytnych Greków jedne z punktów granicznych horyzontu i ich 

widnokręgu geograficznego, były granicą zasięgu kultury greckiej. Zob. Geografia antyczna, zest. M. S. 

Bodnarski, Warszawa: PWN, 1957, s. 345. 

 
320

   Exitanos lub sexitanos = Motril  lub Almuñécar, na wybrzeżu prowincji Granada. 

 
321

   Ónoba lub Ónuba to dzisiejsza  Huelva, z jęz. árab. Awnaba. 1500 stadios odpowiadało przypuszczalnie 270 

km; tzn. dużo więcej niż bezpośrednia odległość między Gibraltarem i Huelva. 

 
322

   STRABON, Geōgraphiká, III, 5,5., op. cit. ⸺⸺ „Sur la fondation de Gadira, voici la tradition qui a cours 

dans le pays. Un ancien oracle ayant ordonné aux Tyriens d’aller fonder un établissement aux Colonnes 

d’Hercule, une première expédition partit à la découverte des points indiqués: parvenus au détroit de Calpé, les 

marins qui la composaient prirent pour les extrémités mêmes de la terre habitée et pour le terme des courses 

d’Hercule les deux promontoires qui forment le détroit, et, se persuadant que c’étaient là les Colonnes dont avait 

parlé l’oracle, ils jetèrent l’ancre en deça du détroit, là où s’élève aujourd’hui la ville des Exitans, et offrirent sur 

ce point de la côte un sacrifice au dieu, mais, les victimes ne s’étant pas trouvées propices, ils durent regagner 

Tyr. Une seconde expédition, envoyée peu de temps après, dépassa le détroit de 1500 stades environ, et, ayant 

atteint sur la côte d’Ibérie et près de la ville d’Onoba une île consacrée à Hercule, se crut arrivée là au but 

désigné par l’oracle; elle offrit alors un sacrifice au dieu, mais comme cette fois encore les victimes furent 

trouvées contraires, l’expédition s’en retourna. Une troisième enfin partit, qui fonda l’établissement de Gadira et 

bâtit le temple dans la partie orientale de l’île en même temps que la ville dans la partie occidentale.”  ⸺⸺ „Oto 

tradycja, która mówi o założeniu Gadir [Kadyksu]. Starożytna wyrocznia nakazała Tyryjczykom założenie 

siedziby w Kolumnach Heraklesa. Pierwsza ekspedycja wyruszyła na odkrycie wspomnianych punktów: 

przybywszy do cieśniny Kalpe wysłannicy wierząc, że dwa cyple które tworzą cieśninę były końcem 

zamieszkałej ziemi i szczytem osiągniętym przez Heraklesa, będąc przekonanymi, że były to Kolumny, o 

których mówiła wyrocznia, rzucili kotwicę z tej strony przesmyku, tam gdzie leży dziś  miasto Exitanos, i 

złożyli w tej częśći wybrzeża ofiarę bogom, ale ofiary nie zostały przyjęte łaskawie, musieli zawrócić. Druga 

ekspedycja, wysłana jakiś czas potem, przeszła przez cieśninę około tysiąc pięćset stadios, i  mając już zdobytą  

wyspę  z sacrum Heraklesa na wybrzeżu Iberii blisko miasta Onoba, z wiarą przybyła tam w celu wskazanym 

przez wyrocznię; [ekspedycja] złożyła  ofiarę bogom; ale jako i tym razem ofiara została odrzucona, zawróciła. 

W końcu przybyła trzecia  [ekspedycja], która założyła Gádeira i wybudowała sanktuarium we wschodniej 

części wyspy, a miasto w zachodniej.” 
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Ani Strabon, ani Posejdonios nie podali danych dotyczących daty założenia Kadyksu, lecz 

znaleźć ją można u innych autorów I wieku. Wellejusz Paterkulus wskazywał na zbieżność 

daty założenia miasta z klęską Troi w roku 1184 p.n.e., twierdząc, że Kadyks został założony 

80 lat później po jej upadku. Potwierdzał fakt wypraw fenickich  pisząc o dominacji tyryjskiej 

floty na morzu
323

. Hiszpański historyk Antonio Garcia Bellido podaje, że w Annales de 

Tiro
324

, wykorzystywanych przez Józefa Flawiusza, temat fenickich ekspedycji na zachód był 

poruszany, ale źródła greckie i rzymskie podnosząc tradycje własne, nie wracały do pisanych 

źródeł fenickich. 

Nazwa nadana Kadyksowi przez Fenicjan to Gádir lub Agadir, co oznacza "fortecę" 

lub "zamek", albo "otoczone murem ogrodzenie", jak wskazali Pliniusz, Rufus Festus 

Avienus i św. Izydor. Grecy nazwali je ta Gadeira lub ta Gédeira, a Herodot – Gádevroi. 

Łacińscy pisarze używali często nazwy Gades i Salustio Gaddir, co może odnosić się nie do 

jednego miasta, ale do zespołu miejskiego o pewnej złożoności, rozproszonego przez wyspę 

gaditana.  

W tekstach biblijnych Kadyks nie jest wymieniany. W księdze Starego Testamentu 

zwanej Księgą Jubileuszów [Libro de los Jubileos], Małą Genesis albo Leptogenesis
325

, 

nazwa Kadyks pojawia się trzy razy
326

. Grecka wersja tego apokryfu wywodzi się z czasów 

Machabeuszy lub z lat wcześniejszych, i to od niej pochodzi łacińskie tłumaczenie.  

La isla de Cádiz, wyspa Kadyksu, była opisywana już w starożytności przez Strabona 

i Pliniusza. „Oddzielona jest od Turdetanii – pisał Strabon  – wąskim kanałem  i oddalona od  

                                                           
323

  Por.  J. M. BLÁSQUEZ, F. J. LOMAS, F. PRESEDO, J. FERNÁNDEZ NIETO, Historia de España 

antigua. Protohistoria., t.1, Madrid: Ediciones Cátedra, 1988, s. 278.   

 
324

  Annales de Tiro – Roczniki Tyru, zachowane do naszych czasów w dziełach Józefa Flawiusza, obejmują 

okres X-VIII w. p.n.e. dziejów Fenicjan. Tę informację podaję za: A. TSCHIRSCHNITZ, Dzieje ludów 

biblijnych: Fenicja; www.old.luteranie.pl/biblioteka/dbbiblia/st/tschirschnitz6 [17 III 2019]. Mimo poszukiwań, 

nie udało mi się dotąd znaleźć więcej szczegółów dot. Annales de Tiro, ani ustalić na czym A. Garcia Bellido 

opiera swoje stwierdzenie. 
 
325

   Księga Jubileuszów, apokryf, zw. też Mała Genesis, Apokalipsa Mojżesza, Testament Mojżesza, Księga 

córek Adama, Życie Adama. Powstała w Palestynie, prawdopodobnie w Jerozolimie między 167-140 r.p.n.e. 

gdyż akcje wojskowe przeciw Amorytom i Filistynom odpowiadają karnym ekspedycjom Judy Machabeusza w 

latach 163-161 p.n.e. Najstarszy fragment znaleziony w Qumran pochodzi z 100 r.p.n.e. Zachowana w całości 

jedynie w tłum. etiopskim. Tekst znaleziony w Qumran napisany jest w jęz. hebrajskim. Obok wersji etiopskiej 

istnieją przekłady: grecki, łaciński, syryjski. Do naszych czasów przetrwały ich fragmenty. Księga Jubileuszów 

dotyczy objawienia udzielonego Mojżeszowi na Górze Synaj w momencie otrzymania tablic przykazań. Zob. 

Księga Jubileuszów, przeł. A. Kondracki, [w:] Apokryfy Starego Testamentu, oprac. R. Rubinkiewicz, 

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2000, s. 259-342. 

 
326

  Taką liczbę podaje i przedstawia szeroką bibliografię na ten temat: A. GARCIA BELLIDO, La Peninsula 

Iberica  en los comienzos de su historia, Madrid: Ediciones Istmo, 1985, s. 471. 

 

http://www.old.luteranie.pl/biblioteka/dbbiblia/st/tschirschnitz6%20%5b17
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Kalpe [Gibraltar] około siedmiuset pięćdziesięciu stadios
327

, inni obliczają osiemset”
328

. 

Natomiast „miasto leży w zachodniej części wyspy [..] jest oddalone od sanktuarium 

[Herculesa] o dwanaście mil [...] ale w rzeczywistości odległość jest nieco większa, mierząc 

jej długość od jej zachodniego końca do wschodniego”
329

. Relacja  Pliniusza potwierdzała 

położenie wyspy Kadyks u czubka Betyki w odległości dwudziestu pięciu mil [25.000 

kroków]
330

 oraz jej rozmiary
331

. Po upadku Fenicji, Gades opanowali Kartagińczycy, skąd 

wyruszali do Brytanii i zachodniej Afryki. Po wojnach punickich panowanie nad regionem 

przejął Rzym, do którego eksportowano wiele produktów naturalnych i pochodzących z 

miejskich manufaktur, a port w Kadyksie (el Puerto de Cádiz) stał się głównym ośrodkiem 

przeładunku towarów i handlu w regionie przez kolejne stulecia.  

Druga hipoteza wskazuje odniesienie tytułu albénizowskiego utworu do portowego 

miasta El Puerto de Santa María. Poprzez tę kompozycję Albéniz nawiązuje do lokalnej 

legendy. Według niej El Puerto de Santa María zostało założone przez Menesteusza
332

, który 

w czasie wędrówki dotarł nad rzekę Guadalete i zbudował tam w latach 1183-1184 p.n.e. 

miasto-port, zwane Puerto de Menesteo. Fenicjanie znali je jako Doña Blanca. W czasach 
                                                           
327

  1 stadio = 185 m, 750 stadios = 140 km, w rzeczywistości było to 45 km. 

 
328

   STRABÓN, Geōgraphiká, III, 1,8., op. cit. ⸺⸺ „l’île de Gadira, qu’un étroit canal sépare de la Turdétanie, 

et qui est éloignée de Calpé de 750 stades environ, d’autres disent de 800. ” 

 
329

  STRABÓN, Geōgraphiká, III, 5.3., op. cit.  ⸺⸺ „ la ville est située dans la partie occidentale de l’île de 

Gadira, [...] distance de ce temple à la ville est de douze milles [...] mais, par le fait, la distance est plus 

considérable, égalant presque la dimension en longueur de l’île elle-même, laquelle se prend de l’O[est] à 

l’E[st].” 

 
330

  La milla romana/ mila rzymska/millarium lub milliapassumm = 1000 pasos/passus/podwójnych kroków = 

1.478,50 m, 25.000 pasos/kroków = ok. 38 km.  

 
331

  PLINIUSZ STARSZY, Historiae naturalis, IV,119., [w:] POLIBIUSZ, Dzieje, t. II., przeł. S. Hammer, M. 

Brożek, Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962, s. 424-425. ⸺⸺ 

„u czubka Betyki w odległości dwudziestu pięciu mil [25.000 kroków] 
331

 znajduje się Gades, wysepka długa, 

jak pisze Polibiusz, z dwanaście mil [12.000 kroków], a szeroka trzy mile [3.000]. Oddalona od kontynentu w 

swym najbliższym punkcie mniej niż siedemset stóp, poza tym więcej niż siedem mil. A rozpiętość jej samej 

wynosi piętnaście mil.”   

W 2017 r. ukazało się najnowsze tłumaczenie Historiae naturalis Pliniusza wraz z oryginalnym tekstem 

łacińskim. Podaje on odległość 75 mil (pasos), a nie 25 mil. Por. PLINIUSZ SEKUNDUS, Historia naturalna, 

t.1., wstęp, przekł. I. Mikołajczyk et alt., Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 

2017, s. 340-341. ⸺⸺  „ In ipso vero capite Baeticae ab ostio freti p. LXXV Gadis, longa, ut Polybius scribit, 

XII, lata III.”  ⸺⸺ „Na samym zaś początku Betyki, 75 mil od ujścia cieśniny, leży Gades, który ma, jak pisze 

Polibiusz, 12 mil długości i 3 mile szerokości.” 

 
332  Menesteusz (gr. Menesthéus) ‒ w mitologii greckiej król Aten. W czasie pobytu Tezeusza w Hadesie, z 

pomocą Dioskurów (Kastora i Polluksa) przejął władzę w Atenach. Po powrocie Tezeusza zesłał go na banicję. 

Według Illiady Homera, w czasie wojny trojańskiej dowodził flotą ateńską, znalazł się w koniu trojańskim. 

Jedna z wersji legendy podaje, że po długich wędrówkach dotarł do rzeki Guadalete i założył Port Menesteo. 

Powrócił do Aten.  Zob. J. M. MARCH, Dictionary of Classical Mythology, Oxford/Philadelphia: Oxbow Book, 

2014, s. 312. 
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cesarstwa rzymskiego Publiusz Scypion (Publius Escipion) nadał mu nazwę Puerto Gaditano 

(Portus Gaditanus), co oznacza port w Kadyksie. Muzułmanie określali miasto jako Alcanter 

lub Almacia Alcantes, oznaczające "Port kopalni soli". W XIII wieku Alfons X zmienił nazwę 

na Santa María del Puerto, co opiewa Cantigo de Santa María nr 328 z cyklu pieśni 

Cancionero de Santa María del Puerto
333

. 

Prawdopodobnie w latach 1483-1486 i 1490-1491 ośrodek był miejscem zamieszkania 

Krzysztofa Kolumba, który przekonał Juana de la Cosa do użyczenia mu statku «Santa 

Maria» na zamorską wyprawę. Wraz z odkryciem Ameryki i zapoczątkowaniem regularnego 

ruchu handlowego z Nowym Światem, port stał się punktem wyjścia wielu wypraw takich jak 

podróż Alonso Ojeda (1499) czy Rodrigo de Bastidas i Juana de la Cosa (1504), do momentu 

uzyskania przez Sewillę monopolu na charter statków i zamorskie ekspedycje.  

Na przełomie XVI i XVII wieku El Puerto de Santa María znane było jako miasto stu 

pałaców (la Ciudad de los Cien Palacios), zbudowanych przez kupców wzbogaconych na 

handlu z koloniami. Od końca XVI wieku i przez wiek XVII stanowiło bazę Królewskiej 

Marynarki i siedzibę głównego kapitanatu na Ocean Atlantycki. W 1810 roku, podczas 

Wojny o Niepodległość (La Guerra de la Independencia), Francuzi uczynili to miejsce swą 

kwaterą główną. W XIX wieku nastąpił powrót do działalności handlowej miasta, na czele z 

produkcją i eksportem win. 

W tkance muzycznej utwór Albéniza El Puerto, rytmicznym stylem nawiązuje do 

tanecznych form zapateado, polo i seguiryi, wywodzących się z muzyki andaluzyjskich 

Cyganów masowo zsyłanych w wiekach poprzedniach do El Puerto de Santa María (zob. 

rozdz.II.2.1.). Bogata akcentacja rytmiczna secco oddaje styl flamenco, a  dźwiękowa imitacja 

techniki gitary jest wszechobecna w utworze
334

.  

III.  EL CORPUS-CHRISTI  EN SEVILLA 

Trzeci utwór cyklu Iberia nosi tytuł Boże Ciało w Sewilli. Wyjątkowy koloryt i architektura 

miasta sprawiały, iż dla Albéniza jawiła się Sewilla synonimem blasku, witalności, cudu 

                                                           
333   Rękopisy Cantigas de Santa María powstałe na dworze króla Alfonsa X Mądrego (el Sabio) w 2 poł. XIII 

wieku, prawdopodobnie w latach 1270-1282, stanowią jedną z najważniejszych kolekcji muzycznych w 

zachodniej literaturze średniowiecznej. Jest to zbiór 427 pieśni na cześć Dziewicy Maryi. Zob.: Werner Icking 

Music Archive (WIMA), Cantigas de Santa María, www.imslp.org [21 III 2019]. 

 
334

   F. YALE, A Synthesis of styles: the music of Isaac Albéniz, w: The Nationalist Movement in Nineteenth-

Century Spain, University of Maryland Libraries, 2012, s.12, http://www.lib.umd.edu/PAL/YALE/albeniz3.html 

[20 XI 2017]. ⸺⸺ „ the guitar is nevertheless virtually omnipresent throughout the course of the piece.” 

 

http://www.imslp.org/
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piękna (zgodnie z powiedzeniem « quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla »
335

), 

stając się zarazem wielką inspiracją historyczno-muzyczną. 

Pierwotny rdzeń miasta datuje się na VIII wiek p.n.e.  Przez  mieszkańców Tartessos 

Sewilla zwana była Spal lub Ispal. Rozwój cywilizacyjny zawdzięczała handlowym 

kontaktom z kupcami fenickimi. Po drugiej wojnie punickiej Rzymianie zlatynizowali nazwę 

na Hispalis. Jako Colonia Iulia Romula o Romulensis została założona przez Juliusza 

Cezara
336

, co potwierdza Izydor z Sewilli
337

, i wzmocniona przez Otho
338

 wraz z osadnictwem 

niektórych rodów szlacheckich (podobnie jak zrobiła to Emerita Augusta
339

). Po panowaniu 

Wandalów i Wizygotów, w 711 roku Sewilla przypadła muzułmanom. Pod ich rządami – 

określana Ixibilia przekształciła swą nazwę w Sivilia, by ostatecznie zyskać formę Sevilla – 

stała się wiodącym ośrodkiem kulturalnym i handlowym. W XII wieku cieszyła się wielkim 

dobrobytem.  

Po okresie rekonkwisty, pod rządami monarchów katolickich, miasto stało się siedzibą 

hiszpańskiej inkwizycji do 1785 roku. W wyniku kryzysu demograficznego (epidemia 

„czarnej śmierci” 1348 r., trzęsienie ziemi 1356 r.) lokalna gospodarka tymczasowo popadła 

w ruinę. Hiszpańskie odkrycie Ameryki w 1492 przyniosło miastu nowy dobrobyt: przez dwa 

kolejne stulecia, stanowiło ono centrum eksploracji i eksploatacji Ameryki poprzez Casa de 

Contratación utworzonej w 1503 w celu uregulowania handlu między Hiszpanią a Nowym 

Światem
340

. Zajmując przez dwa stulecia, XVI-XVII wiek, dominującą pozycję w tym 

                                                           
335

  „kto nie widział Sewilli, ten nie widział cudu”. 

 
336

  W literaturze anglosaskiej i hiszpańskiej napotkałam różne daty założenia: 49 r.p.n.e. oraz 45 r.p.n.e. 

 
337  IZYDOR Z SEWILLI [ISIDORO DE SEVILLA], Etymologiae, Liber XV, I,71., [w:] Isidori Hispalensis 

Episcopi Etymologiarum sive originum libri XX, recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. M. 

Lindsay, Oxonii [Oxford]: e Typographeo Clarendoniano, 1911, www.intratext.com/X/LATO706.HTM [ 23 XI 

2016]. ⸺⸺ „ Hispalim Caesar Iulius condidit, quam ex suo et Romae urbis vocabulo Iuliam Romulam 

nuncupavit. Hispalis autem a situ cognominata est.” („Hispalis została założona przez Juliusza Cezara, który 

nazwał miasto Julia Romula, po swym imieniu i miasta Rzymu.”). 

 
338

   Marcus Salvius Otho (pol. Marek Salwiusz Othon), ur. 32 r. n.e. - zm. 69 r. n.e., cesarz rzymski w okresie 

15 stycznia 69 r. n.e. - 16 kwietnia 69 r. n.e. Zob. TACYT, Historiae, I, 78., [w tegoż:] Dzieła, t. I-II, Warszawa: 

Czytelnik, 1957, 2004;  oraz: A. KRAWCZUK, Poczet cesarzy rzymskich. Pryncypat, Warszawa: Wydawnictwo 

Iskry, 1986, s. 90-97. 

 
339

  Augusta Emerita (dzisiejsze miasto Mérida w Hiszpanii) -  kolonia rzymska założona w 25 r. p.n.e. przez 

Oktawiana Augusta dla żołnierzy-weteranów z legionów armii rzymskiej. Stała się stolicą Luzytanii - prowincji  

wysuniętej najbardziej na zachód w Cesarstwie Rzymskim. W okresie panowania rzymskiego powstało tu szereg 

imponujących budowli takich jak: teatr, amfiteatr, świątynie, mosty, akwedukty itd., z których duża część 

przetrwała do czasów dzisiejszych. 

 
340

   Casa de Contratación lub Casa de Contratación de las Indias, funkcjonowała do 1790 r.;  Zob. J. R. FISHER, 

Casa de Contratación, [w:] Encyclopedia of Latin American History and Culture, vol.1., New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1996, s. 589-590. 
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komercyjnym ruchu, Sewilla stała się wiodącym ośrodkiem hojnie finansującym rozwój 

sztuki hiszpańskiej, w tym dzieła geniuszy takich jak malarze Diego Velázquez, Francisco de 

Zurbarán i Bartolomé Esteban Murillo, rzeźbiarz Juan Martínez Montañés i poeta Fernando 

de Herrera. 

W XVIII stuleciu, wieku Oświecenia i odkryć naukowych
341

, miasto straciło swe 

polityczno-gospodarcze znaczenie w wyniku przeniesienia Casa de Contratación do Kadyksu 

w 1717 roku. Posiadało jednakże jedną z najważniejszych ówcześnie fabryk europejskich –  

Real Fábrica de Tabacos ( Królewska Fabryka Cygar). XIX-wieczna epidemia żółtej febry 

(1800), francuska inwazja i Wojna o Niepodległość zahamowałay rozwój Sewilli. Za rządów 

Izabeli II nastąpił ponowny gwałtowny rozkwit architektoniczny i przemysłowy miasta. Na 

jego obraz składała się także lokalna tradycja świąt i fiest.  

Trzeci w cyklu utwór Albéniza EL CORPUS-CHRISTI EN SEVILLA, przywołuje  

jedno z najważniejszych świąt liturgicznych w kalendarzu Kościoła katolickiego – Święto 

Bożego Ciała, obchodzone w Andaluzji bardzo uroczyście, gromadzące tysiące ludzi w 

procesjach Najświętszego Sakramentu, któremu w Sewilli towarzyszył posąg Matki Boskiej 

(Nuestra Señora de la Esperanza). Albéniz poprzez muzykę oddaje wspomnienie procesji 

Bożego Ciała, podczas której posąg Esperanzy był niesiony ulicami Sewilli, przez most 

Izabeli II, czemu towarzyszyły liczne zespoły muzyczne i religijne śpiewy zgromadzonych. 

W warstwie melodycznej kompozytor imituje bębny, gwar tłumu intonującego saetas, 

przywołuje andaluzyjskie cante jondo i akompaniament gitary flamenco. Dźwięki rozsypują 

się jak płatki róż wysypywane na monstrancję. W wersji orkiestrowej utworu, poprzez 

instrumentację oddaje brzmienie odległych kościelnych dzwonów. Radość święta obrazuje 

zakres dynamiki zanotowanej w partyturze do pięciu piano ppppp do pięciu forte ffffff. Po 

zenicie fortississimo następuje spokojne oddalenie, odejście przemarszu procesji.  

W analizie kompozycji badacz Antonio Iglesias zapytuje: „jak Albéniz mógł być 

zainspirowany w kwintesencji swego cudownego "Andante" i powiązać go, jako prawdziwą 

duchową ostoję, z ogromną wrzawą, która ją poprzedza? To bardzo klarowny apostil: 

melancholia intymnych zwierzeń, porzucone dzwony w oddali, echa wspomnień i rzeczy ... 

Osobiście kwalifikuję to jako rodzaj duchowej ucieczki, wewnętrznego skupienia”
342

. Stąd 

                                                           
341

   W 1700 r. założono w Sewilli Królewskie Towarzystwo Filozofii i Medycyny. 

 
342

   A. IGLESIAS, Isaac Albéniz- su obra para piano, vol. 2, Madrid: Alpuerto, 1987, s. 216. ⸺⸺ „ ¿Cómo 

pudo Albéniz inspirarse en la quintaesencia de su maravilloso "Andante " y vincularlo, como un genuino refugio 

espiritual, al inmenso alboroto que lo precede? Es un apostil muy lúcido: la melancolía de dichos íntimos, 

campanas abandonadas en la distancia, ecos de recuerdos y cosas ... Personalmente, lo califico como un tipo de 

refugio espiritual, de recogimiento interno.” 
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niektórzy muzykolodzy odnajdują w utworze obecność wpływów Chopina i metody 

kompozytorskie Vincentego d’Indy. 

 

CAHIER  II : RONDEÑA, ALMERÍA, TRIANA  

 

Drugi zeszyt Iberii dedykowany był pianistce Blanche Selva, a jego premiera miała miejsce 

11 września 1907 roku w Saint-Jean-de-Luz we Francji. 

 

IV.  RONDEÑA 

Tytuł czwartego utworu nawiązuje do ludowego tańca rondeña (gatunek fandango), 

pochodzącego od miasta i regionu Rondy, będąc zarazem albénizowskim muzycznym 

przywołaniem obrazu tej części tierra andaluza. 

Ronda, miasto w hiszpańskiej prowincji Malaga znane było w czasach rzymskich jako 

Acinipo. W V wieku zdobyte przez germańskie plemiona Swebów, w następnych stuleciach 

znalazło się pod panowaniem Wizygotów i Arabów. Podbój Rondy w 1485 stanowił jeden z 

największych triumfów rekonkwisty w Andaluzji. Po zdobyciu miasta przez Królów 

Katolickich doszło do głębokiej przemiany gospodarczej i kulturowej regionu. Przełom XV i 

XVI wieku przyniósł liczne bunty spowodowane zakazem Filipa II (1566) posługiwania się 

językiem arabskim, co po fali starć doprowadziło do wydalenia moriscos z Rondy. Wojny 

napoleońskie 1 połowy XIX wieku doprowadziły do zapaści demograficznej, ludność regionu 

zmalała z 15000 do 5000 mieszkańców, a prowincja stała się terenem bandorelismo i działań 

guerillas. W początkach XX wieku Ronda odegrała istotną rolę
343

 w procesie formowania 

podmiotowości  tierra andaluza – w 1918 roku Asamblea de Ronda zatwierdziła flagę, hymn 

i godło Andaluzji. 

 

V.  ALMERÍA 

Piąty utwór cyklu przywołuje historyczną pamięć regionu Andaluzji i portu morskiego 

Almería, w którym ojciec Albéniza pracował w latach sześćdziesiątych XIX wieku
344

. 

Miasto Almería, założone w 955 roku przez Arabów, w X i XI wieku tworzyło część kalifatu  

Kordoby, a w wieku XIII królestwa Nasrydów (Reino de Nazari de Granada)
345

. We 

wczesnym średniowieczu było znaczącym portem morskim, pozostającym w symbiozie z 

                                                           
343

  Zob. www.andalucia.com [19 III 2019]. 

 
344

  W. A. CLARK, Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, New York: Oxford University Press, 1999, s. 233. 

http://www.andalucia.com/
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Granadą. W momencie przejęcia przez Malagę w XIV wieku wiodącej roli w handlu 

morskim, Almería sytuując się w orbicie działań i szlaków handlowych Genueńczyków, 

zmagała się z falą piractwa i korsarstwa
346

. Po zdobyciu miasta przez katolickich monarchów 

w 1489, cieszyła się okresem dobrobytu. 

Wiek XVI przyniósł całkowite zniszczenie oraz gwałtowny upadek miasta i całej 

prowincji spowodowany katastrofalnym  trzęsieniem ziemi (8 stopni w skali Richtera) w 1522 

roku. Druga połowa stulecia naznaczona była wydaleniem całej ludności Maurów. Jeden z 

najkrwawszych epizodów represji wobec moriscos miał miejsce w Níjar w 1569, gdzie zabito 

3000 kobiet, dzieci i starców chroniących się przed prześladowaniami w zamku Inox koło 

Níjar. Zabicie i wydalenie tej ludności okazało się w konsekwencji ciosem pogrążającym 

Almeríę w nędzy przez cały wiek XVII. Pozostała pustynną prowincją, ze stolicą liczącą 

zaledwie 7000 mieszkańców. Pozbawiona mauretańskich rzemieślników nie była w stanie 

udźwignąć problemów lokalnej gospodarki. Nieudane próby przywrócenia populacji poprzez 

akcje zaludniania terenu chrześcijanami, pogłębiły tylko kryzys regionu prowadzący do 

ekonomicznego upadku w XVII-XVIII wieku.  

Po wojnach napoleońskich, za panowania Ferdynanda VII, w 1824 miała miejsce tzw. 

la matanza de los „coloraos” (masakra ‘los coloraos’), żołnierzy przybyłych z garnizonu w 

Gibraltarze, przez kolor kurtki zwanych „coloraos”, żądających przywrócenia konstytucji z 

1812 roku, zastrzelonych na Rambla de Belén. W 1822 zatwierdzono utworzenie prowincji z 

terytorium obecnym do dzisiaj
347

. Na mocy dekretu z 1834 roku, dzięki staraniom hrabiego 

Ofalia
348

, Almería jako prowincja  uzyskała własną osobowość administracyjną. XIX-wieczny 

                                                                                                                                                                                     
345

   Zob. L. TORRES  BALBÁS, Almería islámica, «Al-Andalus», vol. XXII, 1957, s. 217-263, www.oa.upm.es 

[17 III 2019]. 

 
346

  B. GARĺ,  Why Almería? An Islamic port in the compass of Genoa, [w:] Aspects of Medieval Spain 711-

1492, « Journal of Medieval History », vol. 18, issue 3, 1992, s. 211- 231.[17 III 2019]. 

Temat piractwa i korsarstwa  pogranicza chrześcijańsko-muzułmańskiego XIII-XIV w. na tym obszarze porusza 

artykuł: M. MALINOWSKI, Najnowsza historiografia hiszpańska na temat pogranicza chrześcijańsko-

muzułmańskiego na Półwyspie Iberyjskim w XIII-XIV wieku, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 

72, 2001, s. 27-41.  

 
347

  J. M. BARBA, M. J. ORTEGA CHINCHILLA, Almería, 1829. El nacimiento de una provincia, Journal of 

Humanities and Social Sciences of MAE, 19 (2003-2004), s. 227. 

 
348

  O roli hrabiego Ofalia w procesie kreacji prowincji Almería zob. A. SANCHEZ PICÓN, Al oriente de 

Granada. El debate y algunos bulos en torno a la creación de una nueva provincia durante la reforma liberal, 

[w:] J. P. DÍAZ LÓPEZ, A. SANCHEZ  PICÓN (eds.), Territorio  e historia en el antiguo oriente granadino, 

Primer coloquio Alvelal, Huéscar, 2016. Colección: Historia, nr 26, Almería: Editorial Universidad de Almería, 

2017, s. 155-169. 

 

http://www.oa.upm.es/
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rozwój przemysłu (górnictwo) oraz budowa systemu kolei w latach 1895-1905, przyniosły 

rozwój ekonomiczny i architektoniczny miasta i regionu
349

. 

Albénizowska kompozycja Almería jest najbardziej romantycznym utworem w całej 

suicie.W fakturze, strukturze i harmonice bez wątpienia wykazuje związki z francuskim 

muzycznym impresjonizmem. 

 

VI.  TRIANA  

Szóste dzieło cyklu to swoisty hołd złożony muzycznemu dziedzictwu andaluzyjskich 

Gitanos (Cyganów). Dzielnica Sewilli, Triana, leżąca na zachodnim brzegu rzeki 

Guadalquivir, znana jako miejsce zamieszkiwania Cyganów, skoncentrowana wokół ulicy 

Cava de los Gitanos (obecnie Pagés del Corro), uważana jest zgodnie przez badaczy za 

kolebkę flamenco. 

Zgodnie z legendą Triana jako rzymska kolonia została założona przez cesarza 

Trajana, i jego imieniu zawdzięcza swą nazwę. Jedna z etymologicznych wersji głosi, iż 

nazwa może być także kombinacją łacińskiego tri, oznaczającego "trzy", i celtyberyjską ana, 

co oznacza "rzeka", ponieważ pobliska rzeka Guadalquivir rozdziela się na trzy odnogi. Inna 

hipoteza sugeruje, że pochodzenie Triany wywodzi się od łacińskiego wyrażenia Trans 

amnem, co oznacza "poza tą rzeką”
350

. Pierwsze osady w rejonie Triany datowane są na okres 

rzymski. Podczas rządów muzułmańskich dzielnica rozwinęła się wokół zamku zbudowanego 

w X wieku. Ze względu na strategiczną rolę w obronie miasta, Ferdynand III z Kastylii 

zniszczył cytadelę (Castillo de Triana) i most przed zdobyciem Sewilli w 1248 roku. W 

czasach panowania Izabeli II, na cześć królowej został wybudowany (1854) most Puente de 

Isabel II, do dziś reprezentatywny symbol tej części miasta. 

Triana, uważana za kolebkę flamenco, z całą swoją cygańską muzyką i tradycją, ale 

także z nędzą jej mieszkańców, była głęboko zakorzeniona w sercu i umyśle Albéniza. 

Artysta, przywołując jej obraz we własnej kompozycji, będąc pod wrażeniem interpretacji 

Joaquína Malats, napisał w liście: 

 

„w odniesieniu do mojej Triany, już znasz głębokie emocje, które odczułem, gdy usłyszałem 

cię w twoim domu; jestem ci winien największą satysfakcję, jakiej doświadczyłem w mojej 

                                                           
349

   Zob. Almería, [w:] The Encyclopaedia Britannica, vol. 1, New York: Horace Everett Hooper, 1910, s. 714. 

350
  „Triana, historia de un hecho diferencial”, www.celtiberia.net [20 XI 2017].  
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długiej karierze kompozytorskiej; Twoja znakomita interpretacja utwierdziła mnie, że nie 

zabazgrałem daremnie tak dużo papieru w swoim życiu.” (Nicea, 9 XI 1906)
351

 

 

Triana jako utwór fortepianowy odniosła ogromny sukces. Była, i jest bez wątpienia jednym z 

najbardziej spektakularnych fragmentów cyklu. Przywołuje atmosferę dzielnicy – gitarowe 

rasgueado, grzechot kastanietów i perkusyjne taconeo (uderzenia obcasów), oraz oddaje 

bogatą andaluzyjską rytmikę muzyki cygańskiej. 

 

CAHIER III:  EL ALBAICÍN, EL POLO, LAVAPIÉS  

 

Trzeci zeszyt  Iberii został dedykowany Marguerite Hasselmans, a jego premiera odbyła się w 

wykonaniu pianistki Blanche Selva, 2 stycznia 1908 roku, w pałacu księżnej de Polignac w 

Paryżu. 

 

VII.  EL ALBAICÍN  

Kolejny utwór cyklu nosi tytuł El Albaicín (árab. al-bayyĩzīn – miasto sokolników, hiszp. 

barrio pendiente, wisząca dzielnica). Muzyczne dzieło przywołuje historyczną pamięć 

cygańskiej dzielnicy w Granadzie, el Albaicín, położonej u podnóża wzgórza, nad brzegiem 

rzeki Darro. W układzie urbanistycznym zachowała ona tkankę miejską okresu Nasrydów z 

wąskimi uliczkami, rozciągającymi się w skomplikowanym układzie do strefy wysokiej 

miasta. Wzdłuż drogi Sacromonte znajdują się wydrążone w skałach jaskinie zamieszkałe 

przez Cyganów, od XIX wieku utrzymujących się z występów muzycznych przed turystami 

(wspomina to m.in. w swoich pamiętnikach Artur Rubinstein).  Albénizowska kompozycja 

jest kolejną w cyklu, która oddaje charakterystyczne dla instrumentalnej gry flamenco (toque) 

gitarowe punteado.  

 

VIII. EL POLO  

El Polo jest terminem oznaczającym XVIII-wieczny taniec, jednakże już w końcu XVII 

stulecia istniało w Andaluzji  jako typ śpiewu flamenco
352

. Pieśń o tej nazwie pochodziła od 

                                                           
351

  I. ALBÉNIZ, Carta a Joaquín Malats, Niza 9 XI 1906, Archivo Museo de la Música, Fondo Isaac Albéniz 

(MM. 10.041). ⸺⸺ „con respecto a mi Triana ya sabes la profunda emoción que resenti quando te la oí en tu 

casa; te debo la más grande satisfacción que he experimentado en mi ya larga carrera de compositor; tu soberbia 

interpretación ha logrado convencerme de que no en vano he emborronado tanto papel durante ma vida.” (Niza, 

9 de Noviembre de 1906).  
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terminu la caña, mającego proweniencję w arabskim słowie gaunnia (oznaczającym canto, 

śpiew). Z biegiem czasu polo rozpowszechniło się jako popularny styl pieśni andaluzyjskich 

przynależących do flamenco, szeroko obecny w sztuce muzycznej XIX wieku”
353

. 

 

IX.  LAVAPIÉS  

Dziewiąta kompozycja cyklu przywołuje wspomnienie dzielnicy Madrytu – Lavapiés lub 

barrio del Avapiés
354

, której nazwa dosłownie oznacza "umyć stopy", prawdopodobnie w 

nieistniejącej dziś fontannie przy Plaza de Lavapiés.  

Legenda głosi, iż Lavapiés stanowiło w przeszłości żydowską dzielnicę, gdzie 

głównym ośrodkiem działalności i spotkań była synagoga. Na centralnym placu znajdowała 

się fontanna, w której Żydzi dokonywali ablucji i myli stopy przed wejściem do świątyni
355

, 

stąd rytuał nadał nazwę całemu dystryktowi. Teza o żydowskim pochodzeniu dzielnicy była 

propagowana przez autorów XVIII-XIX wieku takich jak Amador de los Ríos czy Fidel Fita, i 

przypisywana pracy Ramóna de la Cruz Los bandos de Lavapiés. Jednakże została ona 

obalona przez madryckich mediewistów i kronikarzy XIX i XX wieku
356

, widzących w niej 

typową dzielnicę manolos i manolas. Badacze wskazywali na możliwość zamieszkiwania na 

obrzeżach Lavapiés skonwerowanych na chrześcijaństwo Żydów, co potwierdzałoby 

kultywowanie obyczajów religijnych chrześcijan osiedlonych tu między XVII-XIX wiekiem. 

Dzielnica była również miejscem osiedlania dla przybywających z Andaluzji Cyganów. 

Historia i atmosfera Lavapiés fascynowały Albéniza, mieszkającego czasowo w 

Madrycie, prawdopodobnie przy placu Antón Martín. Mieszanka grup etnicznych i kultur, z 

wielością kolorów, smaków i zapachów, sprawiła, że Lavapiés stało się wyjątkowym 

miejscem i pozostawało źródłem muzycznych inspiracji.  

                                                                                                                                                                                     
352

   M. RÍOS RUIZ, El gran libro del flamenco, vol. 1. Historia y estilos, Madrid: Calambur Editorial, 2002, s. 

147. 

 
353

   Por. W. A. CLARK,  Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, New York: Oxford University Press, 1999 , s. 

239.  

 
354

  M. I. GEA, Los nombres de las calles de Madrid, Madrid: La Librería, 2002, s. 153. 

 
355

 Maria Bzowska odnosi nazwę do chrześcijańskiego obrzędu mycia nóg w Kościele katolickim w czasie 

liturgii Wielkiego Czwartku. Por. M. BZOWSKA, Izaak Albéniz, Kraków: PWM, 1964, s. 44. 

 
356

  Twierdzono, że synagoga nie znajdowała się w tej dzielnicy miasta. Zob. G. VIÑUALES FERREIRO, Los 

judíos de Madrid en el siglo XV: las minutas de los escribanos, [w:] Espacio, Tiempo, Formas, serie III, Historia 

Medieval, t. 15, 2002, s. 296. 
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Utwór pod tym samym tytułem, pozostaje najtrudniejszym pod względem wykonawczym w 

całym cyklu, co przyznał sam Albéniz pisząc w liście do swojego przyjaciela Joaquína 

Malats: 

„Dziś rano otrzymałem Lavapiés i dziś po południu wysłałem to do ciebie; Nie mogę być 

bardziej pracowity; Mam gwarancję, że w twoich rękach Lavapiés będzie cudem, mimo, że 

uważam ten utwór za tak trudny, iż nie sądzę, żeby ktokolwiek inny mógł go wykonać, jeśli  

nie ty.” (Nicea, 1 III 1907) 
357

   

 

W warstwie rytmicznej dostrzec można inspiracje habanerą, bardzo popularną na przełomie 

XIX i XX wieku w Madrycie, będącą swoistą tęsknotą i reminiscencją kubańskich rytmów 

utraconych kolonii w wojnie hiszpańsko-amerykańskiej 1898 roku. 

 

CAHIER IV: MÁLAGA, JERÉZ, ERITAÑA 

 

Czwarty zeszyt Iberii dedykowany madame Pierre Lalo, synowej kompozytora Edouarda 

Lalo, został prawykonany przez pianistkę Blanche Selva, 9 lutego 1909 roku, w Société 

Nationale de Musique (Salon d'Automne) w Paryżu. 

 

X.  MÁLAGA 

Poprzez utwór Málaga kompozytor przywołuje obraz jednego z najstarszych miast na świecie 

o historii liczącej 2800 lat. Malaga założona około 770 roku p.n.e. przez Fenicjan jako 

Málaka, kontrolowała szlak handlowy pomiędzy Fenicją a Cieśniną Gibraltarską. Podobnie 

jak inne kolonie fenickie, miasto opanowali Kartagińczycy, a następnie po wojnach punickich 

Rzymianie, nadając mu nazwę Malaca oraz specjalne prawo Lex Flavia Malacitana
358

.  

Po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, panowanie nad Malagą przejęło 

Cesarstwo Bizantyńskie Justyniana. W 552 roku utworzono bizantyńską Provincia Spaniae ze 

stolicą w Malaca.W dwadzieścia lat później (572) Andaluzję z rąk bizantyńskich odzyskał 

                                                           
357

   I. ALBÉNIZ, Carta a Joaquín Malats, Niza, 1 III 1907, Archivo Museo de la Música, Fondo Isaac Albéniz 

(MM. 10.044).  ⸺⸺ „Esta mañana he recibido el Lavapiés y esta tarde te lo mando; no puedo ser mas diligente; 

tengo la securidad que en tus manos el Lavapiés  va a ser una maravilla, a pesar de que considero esa obra tan 

extremadamente difícil que no creo nadie pueda tocarla, si no eres tú.” (Niza, 1 de Marzo de 1907).  

 
358

   Lex Flavia Malacitana zwane Lex Malacitana, kodeks praw nadany w 74 r. przez cesarza Wespazjana 

przyznający osobom wolnym przywileje obywatelstwa rzymskiego. Kodeks w formie 5 tabliczek z brązu został 

odnalezionyw Maladze  w 1851 r. Przechowywany w Museo Arqueológico Nacional de Madrid (nr de inventario 

18631). Zob. A. U. STYLOV, La Lex Malacitana. Descripción y texto, [w:] Las leyes Municipales en Historia. 

150 Aniversario del descubrimiento de la Lex Flavia Malacitana, « Revista Mainake», nr 23, 2001, s. 39-50.  

https://dialnet.uniroja.es [21 III 2019]. 
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wizygocki król Leowigild, którego syn Rekkared przyjął katolicyzm. Po muzułmańskim 

podboju Hiszpanii (711-718), Malaga została zdobyta w 716 przez syna Musy, Abd al-Aziza, 

nazwana Mālaqa i otoczona murami. Pod panowaniem muzułmanów wyrosła na bogaty 

ośrodek i najważniejszy port na południu Hiszpanii. Po rozpadzie kalifatu Kordoby, stała się 

stolicą niezależnej taify rządzonej przez dynastię Hammudidów, w latach 1026-1057, 1073 -

1090, 1145-1153 i 1229-1239, do ostatecznego podbicia przez Nasrydów z Królestwa 

Granady. Jako centrum rzemiosła stoczniowego i handlu afrykańskim złotem, 

uprzywilejowane miejsce zyskała dzięki Genueńczykom współtworzącym dobrobyt i 

przyczyniającym się do ekonomicznego rozwoju miasta, rozsławionego przez podróżników 

jak Ibn Battuta jako „jedno z najpiękniejszych miast Andaluzji […] gdzie nie ma nigdzie na 

świecie takich owoców granatu jak tam”
359

. 

Oblężenie Malagi przez katolickich monarchów w 1487  było jednym z najdłuższych 

w procesie rekonkwisty. Stawiającą opór ludność muzułmańską ukarano przez zniewolenie 

lub śmierć. Pod panowaniem Kastylii, poza murami miasta wznoszono kościoły i klasztory, 

by zjednoczyć chrześcijan i zachęcić do tworzenia nowych dzielnic.  

XVI-wieczne epidemie chorób, powodzi i trzęsień ziemi spowodowały upadek miasta 

i regionu. XVIII stulecie zapoczątkowało proces odzyskiwania dawnej świetności 

gospodarczej i politycznej. W konflikcie o sukcesję hiszpańską ośrodek odegrał istotną rolę 

(24 VIII 1704, bitwa morska pod Malagą). Przez większą część XIX wieku Malaga 

pozostawała pionierem rewolucji przemysłowej na Półwyspie Iberyjskim, stając się silnym 

uprzemysłowionym miastem w Hiszpanii. Kryzys gospodarczy z 1893 roku wymusił 

zamknięcie huty żelaza "La Constancia", doprowadzając do wzrostu bezrobocia miejscowej 

ludności. Towarzyszył mu upadek przemysłu cukrowniczego i rozprzestrzenienie się 

filoksery, zarazy dewastującej winnice otaczające Malagę. Podjęto inicjatywy mające na celu 

pobudzenie rozwoju miasta i uczynienia go prężnym ośrodkiem turystycznym. W 1897 

utworzono La Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga
360

 

(Towarzystwo promocji klimatu i upiększenia Malagi) mające na celu złagodzenie kryzysu. 

Początek XX wieku przyniósł dalszy stopniowy rozwój gospodarczy i przemysłowy. 

                                                           
359

    IBN BATTUTA, Osobliwości miast i dziwy podróży, 1325-1354, wybór, tł. z jęz. arab. T. Majda, H. Natorf, 

Warszawa: Książka i Wiedza, 1962, s. 299-300. 

 
360

   C. PELLEJERO MARTĺNEZ, Turismo y Economía en la Málaga del siglo XX, «Revista de Historia 

Industrial» nr 29, Año XIV, issue 3, 2005, s. 89, www.juntadeandalucia.es/educación [17 III 2019]. 
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W oczach Albéniza miasto Malaga i cały region – z jego wspaniałą historią, 

architekturą i kulturą – stanowiły rdzeń Andaluzji. W 1907 roku kompozytor dumny z nowej 

kompozycji Málaga napisał do  Joaquína Malats: 

 

„Mój drogi Quinito: podobała Ci się Málaga, nieprawdaż? To mi wystarcza; Wiesz już, że to 

dzieło, tą Iberię moich grzechów, napisałem  przede wszystkim tobie i dla ciebie, że pamięć o 

drogim przyjacielu, którego mam w tobie, a nade wszystko, wspomnienie cudownego artysty, 

jakim jesteś, zainspirowały te strony, w które włożyłem moje pięć zmysłów, i ten inny ... 

Drugi utwór nazywa się Eritaña [...] Mogę powiedzieć z bólem, że moja fizyczność staje się 

coraz bardziej nacjonalistyczna i narzeka gorzko, na bycie niedocenionym w Hiszpanii; robię 

się stary, mój drogi Quinito, i ciążą mi kości, ciało i myśl.” (Paryż, 22 VIII 1907)
361

 

 

XI. JERÉZ  

Według Stewarta Gordona, utwór cyklu przywołuje „miasto Andaluzji produkujące wino”
362

. 

Jednakże albénizowskie  Jeréz de la Frontera, w prowincji Kadyks, odnosi się także zarówno 

do całego regionu, jak i cygańskiego stylu muzycznego. 

Nazwa miasta Jerez wywodzi się od fenickiej osady Xera, pojawiającej się później  

jako Cetet i Sèrès. Po upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, miastem zarządzali 

Wandalowie i Wizygoci aż do podboju arabskiego w 711 roku. W XI wieku Jerez na krótko 

stało się siedzibą niezależnej taify. W 1053 zostało przyłączone do Sewilli. W latach 1145-

1147 tworzyło emirat zależny od Granady, kierowany przez Abu'l-Qasima Ahyala, do 

momentu przejęcia przez dynastię Almohadów. Od 1264 znalazło się w rękach chrześcijan, 

Alfons X Mądry nadał mu nazwę Xeres lub Xerez. Z czasem dodano człon de la Frontera z 

względu na graniczenie z granadzkim królestwem Nasrydów. W XIII wieku Jerez przeszło 

okres wielkiego rozwoju, budując system obronny i wyznaczając obecny układ ulic starego 

miasta. Podbój Granady w 1492 i odkrycie Ameryki sprawiły, że stało się jednym z najlepiej 

prosperujących miast Andaluzji dzięki handlowi oraz bliskości portów w Sewilli i Kadyksie. 

Pomimo dekadencji społecznej, ekonomicznej i politycznej w XVII wieku, pod koniec 

                                                           
361

  I. ALBÉNIZ, Carta a Joaquín Malats, Paris 22 VIII 1907, Archivo Museo de la Música,  Fondo Isaac 

Albéniz (MM.10.050).  ⸺⸺   „Mi querido Quinito: Te ha gustado  Malaga, ¿no es cierto?; pues bien; esto me 

basta; ya sabes que esta obra, esta Iberia de mis pecados, la escribio esencialmente por ti y para ti, que el 

recuerdo del cariñoso amigo que en ti tengo y sobre todo, el recuerdo del maravilloso artista que eres, han 

inspirado esas páginas, en las quales he puesto mis cinco sentidos, y el otro [...].El segundo numero se llama 

Eritaña [...] puedo decir que tirando a mal, mio físico se vuelve cada vez más nacionalista y se queja  

amargamente de no estarse  tostando en España; me vuelvo viejo, mi querido Quinito, y me van pesando los 

huesos, las carnes y el pensamiento.” (Paris, 22 de Agosto de 1907).  

 
362

   S. GORDON,  History of Keyboard Literature, New York: A. Schirmer Books, 1996, s. 407. ⸺⸺ „ a wine 

producing city of Andalusia.” 
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rządów Habsburgów miasto i region zyskały renomę najlepszego ośrodka ówczesnego 

przemysłu winiarskiego. Wojna napoleońska doprowadziła do ograbienia i złupienia Jerez. 

Druga połowa XIX wieku zapoczątkowała ponowny rozwój regionu, głównie dzięki 

pierwszej linii kolejowej (1854) łączącej miasto z Puerto de Santa María.  

Jerez, obok Triany, uważane za kolebkę flamenco i jego wielkich artystów-

wykonawców jak Manuel Torre, Fernando Terremoto, Tio Borrico, urodzonych tu na 

przełomie XIX i XX wieku, stało się inspiracją muzyczną dla utworu Albéniza. Kompozycja 

o formie sonatowej, w której temat drugi przyzywa cante flamenco, odznacza się  

impresjonistycznym charakterem. 

 

XII.     ERITAÑA 

Tytuł ostatniego utworu  cyklu pochodzi od nazwy popularnej ówcześnie karczmy w Sewilli, 

zwanej "La Venta Eritaña", odwiedzanej przez Albéniza, gdzie regularnie odbywały się 

występy grup andaluzyjskich Cyganów wykonujących muzykę flamenco. Napisana pod 

wpływem fascynacji tą kulturą, przywołuje sevillanas aflijias
363

, jak notuje w partyturze sam  

kompozytor. 

Patrząc na cykl utworów Iberia można stwierdzić, iż esencją stylu Albéniza 

pozostawały obrazy i realizm, bardziej malarskość muzyczno-historyczna niż romantyczny 

sentymentalizm. W europejskiej percepcji dzieła podnoszono kwestię  españolismo
364

, lecz 

był to españolismo przesycony kosmopolityzmem i paryską elegancją o niezwykłych 

walorach sonorystycznych.  

Iberia została przyjęta przez kompozytorów francuskich z podziwem i zachwytem. 

Claude Debussy twierdził, że suita oszałamia bogactwem obrazów, a Olivier Messiaen uważał 

ją za „cud fortepianowy, arcydzieło hiszpańskiej muzyki, które zajmuje miejsce być może 

najwyższe wśród gwiazd pierwszej wielkości króla fortepianu”
365

. Iberia gloryfikująca 

Andaluzję stała się dla francuskich odbiorców obrazem całej Hiszpanii, symbolem jej 

                                                           
363

  W dotychczasowych badaniach nie udało mi się wyjaśnić tego określenia zastosowanego przez kompozytora. 

 
364

  Villalba Muñoz pisał: ,,son los cuadros españoles, bueno es hablar del españolismo musical de Albéniz.” [w:] 

P. L. VILLALBA MUÑOZ, Ultimos músicos españoles del siglo XIX, vol. 1., Madrid: Ildefonso Alier, 1914, s. 

177. 

 
365

  T. MAY, Iberia, www.kennedy-center.org/artist, [20 IX 2017]. ⸺⸺ „the wonder of the piano, the 

masterpiece of Spanish music which takes its place – and perhaps the highest – among the stars  of first 

magnitude of the king of instruments.” 

 

http://www.kennedy-center.org/artist,%20%5b20
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odrodzenia, a sam Albéniz jej piewcą i herosem. Pisano: „on sam jest samą Hiszpanią”
366

, 

„widzę całą Hiszpanię w nim […] we wszystkich jego utworach jest Hiszpania, to przez nią 

on jest sobą […] należy widzieć w Albénizie bohatera rasy, bez troski o grę słów, herolda jej 

renesansu”
367

. W powiązaniu Iberii z wcześniejszymi kompozycjami jak Granada, Chants d’ 

Espagne (Sevillana, Orientale, Córdoba), sam kompozytor odnosił się do ich powszechnej 

percepcji mówiąc: 

 

„Sądzę, że ludzie mają rację co do nich [utworów]. Wydaje mi się, że są one jak refleksy 

Alhambry, pewne arabeski, rzadkie, niemówiące nic w swoich spiralach i formach, ale są jak 

powietrze, jak słońce, jak kosy lub słowiki z ich ogrodów, tym, co jest najwartościowsze w 

całej Hiszpanii mauretańskiej, która, choćbyśmy tego nie chcieli, jest prawdziwą 

Hiszpanią!”.
368

 

 

Francuzi pozostali otwarci na geniusz tej muzyki, podczas gdy ojczyzna Albéniza, okazała się 

całkowicie obojętną. Jedynie Malats i Granados docenili wielkość, ponadczasowość i 

hiszpańskość dzieła. „To elegancja, która brzmi ze smutkiem i przechodzi przez gradacje, aż 

dotrzemy do dominującego i pogodnego imperium La Maja de Goya. Iberia przywołuje 

wspomnienia naszego złotego wieku”
369

 – pisał Granados; „to pomnik narodowy jaki 

Hiszpania jest nam dłużna” – dopowiadał Malats
370

.  

Czym tłumaczyć obojętność Hiszpanów wobec dzieła Albéniza? Powodów może być 

kilka. Przede wszystkim ośrodkiem interesów życiowych kompozytora pozostawały inne 

miasta europejskie (Paryż, Londyn); funkcjonował on w tamtejszych kręgach artystycznych i 

w silnej współpracy z instytucjami kultury (np. Conservatorio de París). W ojczyźnie bywał 

                                                           
366

  R. MITJANA, ¡Para música vamos!, Madrid-Valencia: Editores F. Sempere, 1909, s. 24. ⸺⸺ ,,il est lui-

même l’Espagne elle-même.” 

 
367

  G. JEAN-AUBRY, La musique et les nations, Paris: Éditions Sirène, 1922, s. 89-90. ⸺⸺ „Je vois tout 

l’Espagne en lui [...] En toutes ses oeuvres il est d’Espagne, c’est par lá qu’il est soi-même. [...] Il faut voir, en 

Albéniz, le héros d’une race et, sans souci du jeu des mots, un héraut de sa renaissance.” 

 
368

  W. A. CLARK, Isaac Albéniz. Portrait of a Romantic, New York: Oxford University Press, 1999, s. 264. 

⸺⸺ ,,Yo creo que la gente tiene razón con ellas [...] a mí me parece que son como los alicatados de la 

Alhambra, aquellos arabescos, raros, que no quieren decir nada con sus giros y formas, pero que son como el 

aire, como el sol, como los mirlos o como los ruiseñores de sus jardines, lo que más vale de toda España mora, 

que es, aunque no lo queramos, ¡la verdadera España!.” 

 
369

   W. A. CLARK , Isaac Albéniz: Portrait of a Romantic, op. cit., s. 265. ⸺⸺ „ es una elegancia que sonoríe 

con tristeza y va por gradaciones hasta llegar al imperio dominante y sereno de La Maja de Goya. Iberia evoca 

los recuerdos de nuestro siglo de oro.” 

 
370

   J. M. LLORENS CISTERÓ, Isaac Albéniz a través de unas cartas inéditas, « San Jorge » nr 38 (April 

1960). ⸺⸺ „ ese monumento nacional que España os debe”. 
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czasowo, zatem postrzegany był w niej nie tylko jako obcy i sfrancuziały, ale oskarżany o 

tworzenie nierealnego obrazu Hiszpanii – zawsze andaluzyjskiej, a nie kastylijskiej.  

Z racji oddalenia i nieobecności Albéniz postrzegał Hiszpanię jako niedostępną, 

uwodzicielską i kapryśną kobietę, jako andaluzyjską Maję, którą wielokrotnie w listach 

nazywał „mi morena ingrata, mi bruna ingrata” („moja niewdzięczna czarnulka, moja 

niewdzięczna brunetka”)
371

. Jego mauretańska krew, fascynacja mauretańskim dziedzictwem 

kulturowym, wyczulenie na zróżnicowanie etniczne Andaluzji, wzbudzały niechęć i 

uprzedzenie katalońskiego i kastylijskiego środowiska muzycznego. W 1909 roku Ignacio 

Zubialde (pseudonim Juan Carlos Gortazar) grzmiał, że czystości muzyki hiszpańskiej nie da 

się osiągnąć tak długo, jak będzie ona zmieszana z czynnikiem andaluzyjskim, a istniejące 

regionalizmy i nacjonalizmy (kataloński, baskijski, andaluzyjski) wymagają reakcji 

Kastylii
372

. W 1914 roku, a więc 5 lat po śmierci Albéniza, stale zarzucano jego muzycznej 

ekspresji internacjonalizm á la francés, oceniając albénizowską hiszpańskość jako piękną i 

wdzięczną, lecz pozbawioną czystego kastylijskiego „odzienia”
373

. 

Pamiętać także należy, iż mimo kulturowych ciążeń Katalonii ku Francji, i w 

artystycznych dążeniach spoglądania na tę ostatnią,  w świetle prężnie rozwijającego się 

regionalnego ruchu katalońskiego, zwrot Albéniza (Katalończyka) ku dziedzictwu 

historyczno-kulturowemu Andaluzji i oparcie na nim swej artystycznej tożsamości,  mogły  

być postrzegane jako zdrada. Albénizowska „mauretańska krew” raziła niepomiernie. Co 

więcej, wiązanie Iberii z wytworami kultury arabskiej, postrzeganie mauretańskiej Hiszpanii 

jako tej jedynie prawdziwej i rdzennej, w opinii hiszpańskich katolickich elit musiało 

zakrawać na herezję w świetle obowiązującej konstytucji 1876 roku i narodowo-katolickiego 

odrodzenia w kraju. Ponadto pogrążeni w kryzysach okresu Restauracji Hiszpanie, 

borykający się z wewnętrznymi problemami społecznymi, rozłamem w systemie krajowej 

edukacji (naucznie katolickie kontra działalność Instituto Libre de Enseñanza), 

pogarszającym się stanem finansów państwa, nie byli zainteresowani odbiorem na masową 

skalę tego rodzaju twórczości. Nie dostrzegali i nie rozumieli oni podejmowanych wysiłków 

odnowy muzycznej w kraju, pozostając niezdolnymi odczuwać Andaluzję jak Albéniz czy de 

Falla.  

                                                           
371

   G. LAPLANE, Albéniz - sa vie, son oeuvre, op. cit., s. 60. 

 
372

  I. ZUBIALDE, Los grandes periodos de la música. VII y últimos: el nacionalismo musical, «Revista 

Musical», Bilbao, Diciembre, 1909. 

 
373

   P. L. VILLALBA  MUÑOZ, Ultimos músicos españoles del siglo XIX, vol. 1. Madrid: Ildefonso Alier,1914, 

s. 178. 
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Z dzisiejszego punktu wiedzenia można stwierdzić, że muzyka hiszpańska swój 

ostateczny wielki sukces odniosła dzięki obecności elementów orientalnych i mauretańskich 

jakie wniosła andaluzyjska ziemia. We współczesnej percepcji cykl Iberia nie jawi się 

konwencjonalną formą suity, lecz zbiorem utworów uporządkowanych według określonego 

klucza. Ostatnie dzieło Albéniza, będące muzycznym i ideologicznym testamentem 

kompozytora, wydaje się wiecznym wspomnieniem historyczno-kulturowego dziedzictwa 

tierra andaluza, unieśmiertelnia barwę i kwiecistą melodykę andaluzyjskiej wokalizy, 

adoptuje rytmy andaluzyjskich tańców, cytuje flamenco i cante jondo.  

Owe arcydzieło europejskiej literatury fortepianowej stanowi zarazem muzyczny 

przykład pamięci kulturowej będącej elementem tożsamości narodowej. Czynniki takie jak 

duch narodowy, pamięć historyczna, terytorium, kultura, folklor – wszystko to znajduje 

odzwierciedlenie w albénizowskiej suicie. Iberią zrealizował kompozytor własną artystyczną 

ideę hacer musica española con acento universal. W szerszym sensie ideologicznym, w 

duchu pedrellowskiej formacji, idiom regionalizmu i nacjonalizmu podniósł do 

uniwersalizmu, czym nadał podmiotowość hiszpańskiej muzyce, wprowadzając ją tym 

samym na wyżyny europejskiej i światowej sztuki muzycznej, podobnie jak uczyni to później 

Manuel de Falla w swoich Piezas españolas i Fantasíi Bética. 

 

1.2.2. Cuatro piezas españolas  i Fantasía Bética Manuela de Falla 

 

Cuatro piezas españolas: Aragonesa, Cubana, Montañesa, Andaluza 

Głęboka znajomość folkloru i umiejętność przetworzenia tej muzyki we własny styl 

kompozytorski widoczna jest we wcześniejszym niż Fantasía Bética cyklu fortepianowym 

Cuatro piezas españolas (Cztery utwory hiszpańskie, 1905). Zbiór zadedykował Falla 

przyjacielowi, pianiście Ricardo Viñes. Premiera miała miejsce 27 marca 1909 roku w La 

Société Nationale de Musique de Paris, i trzy lata później w Madrycie.  

W utworach odbija się ogromne bogactwo rytmiczo-melodyczne muzyki ziemi 

andaluzyjskiej.  Aragonesa (wykorzystana później w La Vida breve) zawiera elementy 

flamenco. Cubana przesycona rytmami habanery, jest przywołaniem obrazu Kadyksu i 

wspomnień dzieciństwa, gdzie brzmiał „marsz z pochodniami i te okropne rigodony, które 

grały mama i ciocia Emilia”
374

. Pomiędzy formami rigodones, barcarolas i habaneras 

                                                           
374

  M. OROZCO, Falla:biografía ilustrada, Barcelona: Ediciones Destino, 1968, s. 55. ⸺⸺ „ marcha de las 

antorchas y aquellos espantosos rigodones que tocaban mama i tía Emilia.” Prawdopodobnie chodzi o utwór 
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pobrzmiewają rytmy kubańskie guajiras i guarachas, przybyłe do Kadyksu z kolonii 

Ultramaru. Montañesa, utrzymana w impresjonistycznej kolorystyce, próbuje przywołać 

górskie krajobrazy Sierra Morena, bicie dzwonów zagubionych we mgle. Andaluza, 

zinspirowana cante jondo, odzwierciedla cały rytmiczny świat Andaluzji obecny w rytmach i 

pieśniach, delikatnie mieszając bogatą gamę kolorystyczno-rytmiczną folkloru 

andaluzyjskiego, począwszy od formy el polo do seguidilli. 

 

Fantasía Bética  

W 1915 roku Manuel de Falla, w towarzystwie pisarki Maríi Martínez Sierra (żony librecisty 

Gregorio Martíneza Sierra) odbył podróż po Andaluzji odwiedzając miasta Granada, Ronda, 

Kadyks. Po wojnie, w 1919 roku po śmierci rodziców, przeniósł się wraz z siostrą Maríą del 

Carmen do Andaluzji, gdzie zamieszkał w Granadzie, początkowo w Pensión Alhambra, 

następnie w Pensión Carmona, i ostatecznie w Carmen de la Antequeruela Alta nr 11, 

niedaleko Alhambry. W Granadzie Falla nawiązał relacje w kręgu miejscowej elity 

artystyczno-intelektualnej, tzw. las rinconcillistas (od nazwy centralnej kawiarni Granady El 

Rinconcillo, miejsca spotkań grupy), do której należeli m.in. muzyk Valentin Ruiz Aznar, 

Federico García Lorca, Manuel Angeles Ortiz, Hermenegildo Lenz i Andres Segovia. 

W duchu rozwijającego się andaluzyjskiego regionalizmu, idei regeneracjonizmu, 

postulatu intra-historii i pedrellowskiej idei powrotu do korzeni, Falla skomponował utwór 

fortepianowy Fantasía Bética (1919), dedykowany polskiemu pianiście Arturowi Rubinstein. 

Kompozycja ta, obok Iberii Albéniza, postrzegana jest jako dzieło o najwyższym stopniu 

wirtuozerii pianistycznej w hiszpańskiej literaturze fortepianowej. Fantasía jest swoistym 

hołdem złożonym Andaluzji, zwanej w starożytności Baetica (gr. Baitiké); hołdem dla jej 

historii, kultury grecko-łacińskiej, bogactwa ziemi, słońca, przyrody, ludzi i muzyki. Wielu 

badaczy zgodnie potwierdza, że „transcendując w kompozycji styl flamenco, wraca de Falla 

do Andaluzji arabskiej i rzymskiej, oraz pamięci protohistorycznego Kadyksu. Akordy 

wielkiego brzmienia budują się i współmieszają na planach, oplecione pochodzącymi od nich 

figuracjami melodycznymi”
375

. Obecna jest tu imitacja techniki gitarowej i śpiewu 

                                                                                                                                                                                     
Rondo alla turca  (popularnie zwany Marszem tureckim), stanowiący trzecią część  XI  Sonaty fortepianowej  

A-dur  W. A. Mozarta KV 331, skomponowanej  przez niego w celach dydaktycznych dla uczniów. 

 
375

  T. MARCO, Historia de la música española, t.6. Siglo XX, dir. P. López de Osaba, Madrid: Alianza 

Editorial, 1989, s. 39. ⸺⸺ „Vuelve Falla a Andalucia, pero a Andalucia  mas amplia y ancestral, que 

transciende lo flamenco para recalar en lo árabe, en lo romano, y [...] en el Cadiz protohistórico. Acordes de gran 

sonoridad  se estructiran y congelan en planós estaticos orlados por figuraciones melódicas derivados de los 

mismos.” 
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arabskiego. Dzieło charakteryzuje się ogromną głębią i perfekcją, będąc zarazem syntezą 

inspiracji andaluzyjskiej kompozytora, i wszelkiej techniki pianistycznej. Fantasía Bética jest 

w twórczości de Falli punktem finalnym muzycznego andalucionismo, swoistym 

„pożegnaniem z muzyką Andaluzji, i jego ostatnim utworem fortepianowym”
376

. 

  Zarówno de Falla, jak i wcześniej Albéniz, poprzez coraz głębsze zanurzanie się w 

historii regionu, dochodząc aż do starożytności, odkrywają esencję własnej tożsamości 

artystycznej i wskazują flamenco jako najrdzenniejszy element tożsamości andaluzyjskiej. 

 

2.  Flamenco – legenda i uniwersalizm 

 

„wkroczę do starożytnego baśniowego świata (…). Tragizm losu i magia 

duende, pieśni i krwawe rytuały, to w tej krainie zrodziło się flamenco i 

wciąż do niej należy.” 

 

      J. Webster, Duende. W poszukiwaniu flamenco.
377

 

 

Wyodrębiniony (zob. rozdz. I.4.3.) przez regionalistów andaluzyjskich komponent ideału 

andaluzyjskiego – flamenco, jawi się czynnikiem najdoskonalej definiującym Andaluzję na 

przestrzeni wieków, począwszy od starożytności do czasów współczesnych. Muzyka 

flamenco silnie zespolona i utożsamiana z kulturą hiszpańską, stając się fenomenem na skalę 

światową, nierozerwalnie wpisała kulturę cygańską w historię Hiszpanii. 

 

2.1.   Rys historyczny Cyganów (Gitanos) i ich muzyki w Hiszpanii  
 

Przed rokiem 1000 Cyganie zamieszkiwali północne tereny Indii, tzw. „region pięciu rzek”, 

znany obecnie jako Penjab. Kolejne stulecia przyniosły dwie wielkie fale migracyjne tej 

ludności z Indii do Europy i Afryki, które przebiegały dwiema drogami: europejską i 

azjatycko-afrykańską. Pierwsza grupa Cyganów (Romani) dotarła do Europy Wschodniej 

poprzez Konstantynopol, a stamtąd na zachód kontynentu aż do Półwyspu Iberyjskiego. 

Druga fala migracji (Zott) – poprzez Morze Kaspijskie, Półwysep Arabski, dotarła do Egiptu i 

wybrzeży Afryki Pólnocnej, i dalej przekraczając Cieśninę Gibraltarską trafiła do hiszpańskiej 

Andaluzji
378

.  

                                                           
376

   M. OROZCO, Falla: biografía ilustrada, Barcelona: Ediciones Destino, 1968, s. 93. ⸺⸺ „ es su adiós a la 

música  de Andalucía y su última obra pianistica.” 

 
377

  J. WEBSTER, Duende. W poszukiwaniu flamenco [Duende. A journey in search of flamenco], przeł. J. 

Jackowicz, Warszawa: Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2003, s. 335. 

 
378

   A. MIRGA, L. MRÓZ, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa: PWN, 1994. 
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W początkach XV wieku obecność Cyganów w całej Europie była powszechnie 

udokumentowana. Niemiecki pisarz S.Münster datuje ich przybycie do Niemiec w 1417 roku, 

do Szwajcarii w 1418, a do Francji w 1427. W zależności od zamieszkałego regionu, zgodnie 

z proweniencją lingwistyczną, Cyganie byli nazywani: Cigani (w Turcji, Macedonii i Rosji), 

Luri (Kurdystan), Bangar (Indie), Bohemians (Francja), Egiptanos (Hiszpania), Gypsys 

(Anglia). 

Przybycie małych grup Cyganów do Hiszpanii w początkach XV wieku potwierdza 

dokument króla Alfonsa V do Juana z Egiptu Mniejszego wystawiony w Saragossie 12 

stycznia 1425 roku - Salvoconducto del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor, Zaragoza, 12 

de enero de 1425 
379

 - w którym czytamy: 

 

„Król Alfons ....etc. do wszystkich i każdego z jego dostojników, zbrojnych, oddanych naszych, 

gubernatorów, sędziów, burmistrzów, ich zastępców, i włącznie z każdym co strzeże bram i 

rzeczy w jakiejkolwiek części naszych królestw i ziem, kto otrzyma to pismo, pozdrowienie i 

umiłowanie. Jako że nasz kochany i oddany Juan z Mniejszego Egiptu, mając nasze pozwolenie 

na wędrowanie w różne strony, rozumiejąc że musi przemierzyć niektóre części naszych 

królestw i ziem, chcemy aby był dobrze traktowany i mile widziany, wam wszystkim i każdemu 

z was osobno mówimy i rozkazujemy pod groźbą naszego gniewu, aby don Juan z Mniejszego 

Egiptu i ci co z nim idą i mu towarzyszą, z eskortą, ze wszystkimi końmi, odzieżą, towarami, 

złotem, srebrem, sakwami i wszelkimi rzeczami, które przynoszą ze sobą, mieli prawo cało i 

bezpiecznie przechodzić przez każde miasto, wioskę, miejsce i inne częśći naszych włości, lub 

pozostawać w nich”. 

 

Podając swe pochodzenie z Egiptu Małego/Mniejszego (Minori Aegypto)
380

, Cyganie 

prowadzeni przez swoich książąt, pojawili się w Andaluzji w 1462 roku w Jaén, i zostali 

                                                           
379

   Salvoconducto del Rey Alfonso V a Juan de Egipto Menor, Zaragoza, 12 de enero de 1425, Archivo de la 

Corona de Aragón, Real Cancillería, Registros, 2573, f. 145v. ⸺⸺ „ El Rey Alfonso, …etc., a todos y cada uno 

de sus nobles, armados y fieles nuestros y sendos gobernadores, justicias, subvegueros, alcaldes, tenientes de 

alcade y otros cualesquiera oficiales y súbditos nuestros, e incluso a cualquier guarda de puertos y cosas vedadas 

en cualquier parte de nuestros reinos y tierras, al cual o a los cuales la presente ser presentada, o a los lugar 

tenientes de aquellos, salud y dilección.Como nuestro amados y devoto don Juan de Egipto Menor, que con 

nuestro permiso ir a diversas partes, entiende que debe pasar por algunas partes de nuestros reinos y tierras, y 

queremos que sea bien tratado y acogido, a vosotros y cada uno de vosotros os decimos y mandamos 

expresamante y desde cierto conocimiento, bajo pena de nuestra ira e indignación, que el mencionado don Juan 

de Egipto y los que con el irán y lo acompañarán, con todas sus cabalgaduras, ropas, bienes, oro, plata, alforjas y 

cualesquiera cosas que lleven consigo, sean dejados ir, estar y pasar por cualquiera ciudad, villa, lugar y otras 

partes de nuestro señorio a salvo y con seguridad.” 

 
380

  Aż do XIX w. identyfikowano „Mały Egipt” z Egiptem afrykańskim, co wywoływało wiele kontrowersji 

wśród badaczy. Cyganolodzy przyjmują obecnie, że Cyganie mówiąc o „Małym/Mniejszym Egipcie” mieli na 

myśli obszar Azji Mniejszej. Tym terminem Turcy określali w średniowieczu rejon Nicomedii, czyli 

dzisiejszego Izmiru. Więcej o podstawie źródłowej terminu i współczesnych badaniach źródłowych zob.: A. 

MIRGA, L. MRÓZ, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa: PWN, 1994, s. 40-44. 
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przyjęci przez gubernatora i kanclerza hrabiego Miguela Lucasa de Iranza. W końcu XV 

wieku przybyła do Hiszpanii nowa fala Cyganów z basenu Morza Śródziemnego, podających 

się za Greków uciekających przed Turkami. Ich przywódcy byli określani jako „panowie”, 

„rycerze”, lub zwani imieniem własnym.  

Początkowo Cyganie traktowani byli z estymą, „szlachta hiszpańska dość licznie 

obejmowała protektorat nad nimi i udzielała im cennej pomocy nawet w najcięższych 

czasach”
381

. Osiedlali się na terenach Andaluzji, głównie w Sewilli i Kordobie. Już w XVIII 

wieku połowa ludności cygańskiej skupiała się w rejonie Santa Maria de Cádiz, w prowincji 

Malaga, Jerez, Sewilla (szczególnie w dzielnicy Triana), Granada (w górach Sacromonte, 

osiedlach jaskiniowych w Purullena czy Barrio de Santiago de Guadix) i Almería; w 

Madrycie zamieszkiwali Calle de la Comadre i dzielnicę Lavapiés. 

Szybki napływ coraz liczniejszej liczby ludności cygańskiej spowodował jej 

negatywne postrzeganie w Hiszpanii. A. Fraser stwierdza, że dość szybko po przybyciu 

napotykali oni oznaki niechęci i odrzucenia przez miejscową ludność, zirytowaną i zmęczoną 

ciągłym dawaniem jałmużny. Wybuchające na szerszą skalę konflikty sprowokowały 

pojawienie się edyktów antycygańskich.  

Królowie Katoliccy, Izabela i Ferdynand V, pod naciskiem arcybiskupa Jimeneza de 

Cisneros, wydali 4 marca 1499 roku Pragmática de Medina del Campo, dekret nakazujący 

Cyganom osiedlenie się w jednym miejscu pod władzą panów feudalnych lub opuszczenie 

kraju w ciągu 60 dni. Kolejna wersja dekretu, z 1519 roku za Karola I, nakładała na nich 

surowe kary w razie jakiegokolwiek nieposłuszeństwa czy przestępstwa. W kolejnych latach 

prawodawstwo antycygańskie nowelizowano i zaostrzano w  kontekście panującej ideologii 

tzw. limpieza de sangre
382

. 

                                                           
381

  A. FRASER, Dzieje Cyganów, Warszawa: PIW, 2001, s. 86. 

 
382

   Limpieza de sangre (hiszp.), limpeza de sangue (portugal.) „czystość krwi”-  prawodawstwo stosowane w 

królestwach iberyjskich oznaczające określenie tożsamości religijnej przypisywane do rzekomej czystości lub 
nieczystości  krwi. Ustanowione na podstawie lokalnych statutów, począwszy od połowy XVw. w Hiszpanii, a 

wiek później w Portugalii, było szeroko propagowane do końca XVI w. na całym Półwyspie. Prawodawstwo 

limpieza zakazywało ostatnio nawróconym na chrześcijaństwo oraz ich potomkom zajmowania wybranych 

urzędów w rządzie, Kościele, gildiach, szkołach i uniwersytetach. Aby zakwalifikować się na te stanowiska, 

wymagany był dowód istnienia linii genealogicznej wolnej od krewnych muzułmańskich i żydowskich, nawet w 

przeszłych pokoleniach. Wraz z tymi żądaniami powstał proces inkwizycji dostępu i certyfikacji rzekomo 

fizycznej prawdy, który kończył się zbiorem dokumentów zwanych dowodami czystości krwi, a także ogólną 

społeczną troską o rodowód. A. G. Piotrowska w pracy Topos muzyki cygańskiej, op. cit., s. 106, powołując się 

na pracę E. Martineza Ruiza, Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej, dokonuje skrótu myślowego sugerując 

czytelnikowi, iż prawodawstwo to dotyczyło Cyganów. Martinez Ruiz pisze dokładnie: [w czasach Filipa II] 

„limpieza de sangre dotyczyła każdego urzędnika, który musiał ją udowodnić, że do czwartego pokolenia wstecz 

nie było wśród jego przodków Żydów czy muzułmanów, oraz, że zainteresowany i członkowie jego rodziny nie 

byli karani przez Inkwizycję.” Zob.: E. MARTINEZ  RUIZ,  Zarys dziejów Hiszpanii nowożytnej (od końca XV 

wieku do 1808 roku), tłum. M. Forycki, Poznań: Instytut Historii UAM, 2003, s. 24. ; B. Geremek stwierdza, że 
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Gitanos budzili głęboko ukryte przesądy wśród miejscowej ludności. Nie będąc 

przypisanym do żadnej parafii pozostawali poza systemem społecznym. Stanowisko Kościoła 

wobec Cyganów również było nieprzychylne. Pod koniec XV wieku Kościół podejrzliwie 

spoglądał na „pogańskich chrześcijan”. Felix Schmidt w dziele Evagatorium in Terram 

Sanctam z końca XV wieku stwierdza, że Cyganie: „symulują chrześcijaństwo i mimo że 

przyjmują czy odnawiają chrzest, to w rezultacie kpią z sakramentów”
383

. 

Negatywne postrzeganie Cyganów wynikało także z faktu kojarzenia ich z Maurami 

(częściowo wypartymi z Andaluzji w 1492), ze względu na podobne zewnętrzne cechy 

fizyczne. W społecznej i politycznej percepcji traktowano ich jako margines społeczny, 

odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju przestępstwa i zbrodnie. Pod wpływem pism autorstwa 

hiszpańskich teologów, prawników i księży oskarżających Gitanos o wszelkie zło (w tym 

herezję, bezbożność, bałwochwalstwo, kradzież dzieci, rozwiązłość obyczajową), Kortezy 

rozważały ich wygnanie z kraju. Radykalne posunięcie postulowal Sancho de Moncada, 

profesor teologii uniwersytetu w Toledo, w memoriale Expulsión de los Gitanos z 1619 roku, 

skierowanym do Filipa III
384

. Negując przynależność etniczną i kulturową Cyganów, 

utożsamiał ich z wrogami państwa, doprowadził więc do wydania następnej królewskiej 

pragmática z 1619 roku. Ograniczając kolejne prawa, stwierdzała ona między innymi, że: ,,ci, 

którzy chcą zostać w miastach, wioskach i miejscach naszych królestw powyżej tysiąca 

mieszkańców, nie mogą używać stroju, imienia i języka gitanos, aby nazwa ta i sposób życia, 

które nie są z przyrodzenia tego ludu, mogły być na zawsze przeklęte i zapomniane”
385

. 

                                                                                                                                                                                     
„sprawa czystości krwi wobec Cyganów nie jest stosowana.” Zob. B. GEREMEK, Cyganie w Europie 

średniowiecznej i nowożytnej, « Przegląd Historyczny », t. LXXV, z. 3, 1984, s. 588. Jednakże w 2 poł. XV w. 

limpieza de sangre była rozumiana w powiązaniu z pojęciami tj. impureza (nieczystość), contigo (zaraza), linaje 

(rodowód), raza (rasa). Rasa wiązała się z rodowodem (linaje), ale i z defektem (defecto). W poł. XVI w. w 

kontekście oczyszczania krwi te dwa znaczenia zostały wyartykułowane w celu konceptualizacji dziedziczenia 

wady jako nieczystości genealogicznej, pewnej niedoskonałości przekazywanej jako choroba. Zob. M. S. 

HERING TORRES, La limpieza de sangre. Problemas de interpretación: acercamientos históricos y 

metodológicos, [w:] « Historia Crítica », nr 45, septiembre-diciembre 2011, s. 32-55, Universidad de Los Andes, 

Bogota, Colombia, www.redalyc.org [31 I 2019]. Por. też: R. L. BURKE, Purity and impurity of blood in Early 

Modern Iberia, www.academia.edu [31 I 2019]. 

 
383

  F. VAUX de FOLETIER, Mille ans l’histoire des Tsiganes, Les Grandes Etudes Historiques, Paris: Fayard, 

1971, s. 111. Potwierdza to: A. MIRGA, L. MRÓZ, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, op. cit., s. 71. 

 
384

  S. de MONCADA, Expulsión de los Gitanos, cz. II discurso VII, [w:] S. de MONCADA, Restauración  

política de España y deseos publicos, Madrid: Luis Sanchez, 1619; oraz  Discurso VIII, [w:] Restauración 

política de España, edición y prologo de J. Vilar, Madrid: Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 

1974. 

 
385

  M. H. SÁNCHEZ ORTEGA, Evolución y contexto histórico de los gitanos españoles, [w:] T. SAN 

ROMÁN, Entre la marginación y el racismo. Reflexiones sobre la vida de los gitanos, Madrid: Alianza 

Editorial, 1994. ⸺⸺ „ y que los que quisieren quedar sea avecindándose en ciudades, villas y lugares destos 

http://www.redalyc.org/
http://www.academia.edu/
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Kulminacją negatywnej percepcji był dekret Filipa IV „Premática” (sankcja 

pragmatyczna) z 1633 roku, który obwieszczał, że „ci, co zwią się Gitanos, nie są nimi z 

pochodzenia lub natury, lecz przyjęli ten sposób życia ze szkodliwym zamiarem”
386

. 

„Premática” utorowała kierunek przymusowej asymilacji Cyganów w Hiszpanii na następne 

półtora wieku. 12 czerwca 1695 roku, Karol II Habsburg wydał dekret nakazujący sędziom 

dokonanie spisu własności cygańskich głosząc, że: „wszystkim Cyganom nakazuje się stawić 

przed odpowiednimi sędziami, aby zarejestrować swoje imiona i nazwiska, ich małżonków i 

dzieci, i miejsce, w którym pracowali, jak również broń, domy i zwierzęta, które posiadali. Po 

upływie 30 dni dla przygotowania tego spisu, ci Cyganie, którzy ukrywają te dane, zostaną 

skazani na galery, jeśli są mężczyznami, lub baty, jeśli są kobietami. A ci, którzy nie 

poddadzą się spisowi, mogą zostać wydaleni z kraju”
387

. 

Aresztowani i więzieni Cyganie stanowili pokaźny trzon załóg floty 

śródziemnomorskiej utrzymywanej przez Hiszpanię. W czasie wojny we Flandrii w XVII 

wieku, masowo powoływani byli do wojska, gdyż „ta podła indyjska kasta nadaje się tylko do 

służby w wojsku, która jako jedyna potrafi bardzo szybko nauczyć dyscypliny”
388

.Jednakże 

niektóre rodziny cygańskie tj. Bustamente, Riocamora, Montoya, Flores zostały wyjęte 

dekretem królewskim spod prawodawstwa antycygańskiego. Zdaniem A. G. Piotrowskiej, 

zwerbowanie ich do wojska w okresie działań wojennych, zaowocowało narodzeniem się 

wielu cygańskich dzieci ze związków z Flandryjkami, co widoczne było w rysach twarzy, 

niebieskim kolorze oczu czy jasnych włosach części andaluzyjskich Cyganów
389

. Stąd 

cygańskie rodziny Montoya czy Flores postrzegane były, i są, jako flamencos (o flamandzkich 

korzeniach). 

Wraz z Burbonami na hiszpańskim tronie, polityka władz dążyła do radykalnego 

zmniejszenia grup cygańskich lub wykorzystania ich dla dobra państwa. Bez skrupułów 

                                                                                                                                                                                     
nuestros Reinos, de mil vecinos arriba y que no puedan usar el traje, nombre y lengua de gitanos y gitanas, sino 

pues no lo son de nación, quede perpetuamente este nombre y uso confundido y olvidado.” 

 
386

  A. FRASER, Dzieje Cyganów, op. cit., s. 129. 

 
387

  Pragmática de Carlos II (1695), Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejo de Castilla, f. 211. ⸺⸺ ,, se 

ordena a todos los gitanos avecindados que comparecieran ante las justicias correspondientes para hacer constar 

sus nombres y apellidos, el de sus cónyuges e hijos, y el oficio en el que trabajaban, así como las armas, casas y 

animales que poseían. Una vez transcurridos treinta días concedidos para elaborar este censo, aquellos gitanos 

que ocultaran estos datos, serían condenados a galeras, si hombres, o a azotes si fuesen mujer. Pero aquellos que 

no se sometieran al censo, podrían ser expulsados del país.” 

 
388

  J. G. HERDER swoje poglądy o Cyganach zawarł w dziele Myśli o filozofii dziejów. Cyt. za: A. FRASER, 

Dzieje Cyganów, op. cit., s. 140. 

 
389

  A. G. PIOTROWSKA, Topos muzyki cygańskiej, op. cit., s. 108. 
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prowadzono wewnętrzną politykę redukcji populacji, wysyłając Cyganów do presidios 

(garnizonów) w Afryce Północnej lub Nowego Świata. Za rządów Filipa V (1700-1746), 

Pragmática z 1717 roku przyniosła kolejne zaostrzenie prawodawstwa antycygańskiego, 

m.in. wyznaczenie tylko 41 miast do legalnego osiedlania się.  

Panowanie Ferdynanda VI (1746-1759) rzuciło mroczny cień na lud cygański i 

zapisało się w historii jako la gran redada contra el pueblo gitano (wielka obława przeciw 

ludowi cygańskiemu). Pod wpływem markiza Ensenady i biskupa Oviedo Gaspara Vázqueza 

Tablady, 30 lipca 1749 roku, Madryt przeprowadził na terenie całego kraju akcję 

oczyszczania Hiszpanii z Cyganów. Wielkie „polowania”, tzw. heidenjachten, organizowano 

również w Niderlandach, przy udziale niemieckiego księstwa Cleves i biskupstwa Münster 

graniczącego z Holandią. Ze wsparciem wojska przeprowadzono masowe obławy, w wyniku  

których 12000 Cyganów straciło wolność. Mężczyzn kierowano głównie do pracy w 

kopalniach Almadén, do więzień w Afryce i andaluzyjskim Puerto de Santa María, w 

arsenałach marynarki wojennej w El Ferol w Kartaginie i La Carraca w Kadyksie. Niska 

wydajność pracy wielu robotników, masowe bunty i zamieszki doprowadziły do zwolnienia 

więźniów królewskim edyktem Karola III z 1763 roku.  

Decyzja króla wywołała reakcję jego doradców. W 1772 Pedro Valiente i Pedro 

Rodríguez hrabia Campomanes, sporządzili raport, na mocy którego miano opracować nowe 

przepisy. W dniu 19 września 1783 roku ukazała się pragmática «Reglas para contener y 

castigar la vagancia y otros excesos de los llamados gitanos» czyli «Zasady 

powstrzymywania i karania włóczęgów i innych ekscesów tzw. gitanos». Wprowadzała ona 

zakaz użycia słowa gitano oraz eufemizmu „Nowy Kastylijczyk” („ci, których zwą 

Cyganami, nie są nimi ani z pochodzenia, ani z natury, ani nie pochodzą z żadnego 

korzenia”), przywróciła wolność wyboru miejsca osiedlenia i pracy „we wszelkich miejscach, 

do których aplikują, a także w dowolnych gremiach/gildiach lub wspólnotach”
390

. Cyganie, 

którzy nie zajmowali się uczciwą pracą mieli podlegać karom przeciwko włóczęgostwu. 

Sankcje stosowano wobec tych, którzy powrócili do wędrownego trybu życia. 

Dzięki sankcji pragmatycznej 1783 roku, polityka Karola III przyniosła długotrwałe 

skutki. A. Fraser podaje, że Anglik George Borrow podróżujący po Hiszpanii zanotował w 

1836 roku przysłowie w cygańskim języku caló (stanowiącym mieszankę słownictwa romani 

                                                           
390

  Pragmática de Carlos  III (1783), Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejo de Castilla, Sala de Alcaldes 

de Casa y Corte, f. 942. ⸺⸺ ,, los que llaman y dicen gitanos, no lo son ni por orígen ni por naturaleza, ni 

provienen de raiz infecta alguna [...], cualesquiera oficios o destinos a que se aplicaren, como también en 

cualesquiera Gremios o Comunidades.” 
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i kastylijskiej fonetyki), które brzmiało: El Crallis ha nicobado la liri de los Calés, czyli 

«Król odebrał Cyganom ich prawo»
391

. 

W XIX wieku postrzeganie Cyganów uległo pozornej zmianie. Konstytucja z 1812  

pierwszy raz ‒ od czasu przybycia ludności cygańskiej na Półwysep Iberyjski w 1425 – 

prawnie legitymizowała Cygana urodzonego na ziemi hiszpańskiej jako obywatela. Jednakże 

powrót na tron Ferdynanda VII w 1814 roku unieważnił prawa konstytucyjne przyznane 

uprzednio tej grupie ludności. W kolejnych latach hiszpański wymiar sprawiedliwości 

dwukrotnie wznowił zbiór praw antycygańskich, szczególnie tych związanych z 

uczestnictwem w zgromadzeniach i fiestach. Panowanie Izabeli II (1833-1868), regencja 

Marii Krystyny, a szczególnie wojny karlistów, przyniosły Cyganom swoistą wolność i 

bezpieczeństwo poruszania się po terytoriach królestwa dzięki ich obojętności wobec 

polityki
392

. 

 Kolejne lata 1870-1874, w tym czas Amadeusza Sabaudzkiego, okres Pierwszej 

Republiki (1873-1874), czas panowania Alfonsa XII (1874-1885), regencji jego żony i 

Alfonsa XIII (1886-1931) ‒ nie przyniosły znaczących zmian w sytuacji społecznej i 

ekonomicznej Cyganów. Nadal obowiązywało dotychczasowe prawodawstwo wobec nich. 

Pod wpływem cudzoziemców podróżujących licznie po Hiszpanii, a szczególnie regionie 

Andaluzji,  zainteresowano się  pochodzeniem Cyganów, co zaowocowało intensywnymi 

badaniami nad językiem romani i caló w zakresie językoznawstwa porównawczego. Za 

sprawą prac George’a Borrowa (The Zincali, Lavengro) upowszechnił się literacki stereotyp 

na temat życia, obyczajowości i mentalności Cyganów. Ich kultura stała się prawdziwą 

„kopalnią” baśni, legend, obyczajów, przesądów, tańca i muzyki. 

 

Muzyka Gitanos 

Trudna sytuacja  Gitanos w Hiszpanii, wynikająca z pejoratywnego postrzegania, miała 

niezwykle silny wpływ na ich muzykę, jej wykonawstwo i percepcję. 

Ze spisów przeprowadzanych na zlecenie Karola III, jeszcze przed wydaniem sankcji 

pragmatycznej 1783 roku, wynikało, że ponad 88% ludności cygańskiej prowadziła już od 

dawna życie osiadłe. W 1785 roku liczbę Cyganów w Hiszpanii szacowano na 12000, z czego 

dwie trzecie populacji zamieszkiwało w Andaluzji. Muzyka uważana była za 

                                                           
391

  A. FRASER, Dzieje Cyganów, op. cit., s. 132. 

 
392

  Spostrzeżenia odnośnie ówczesnej sytuacji Cyganów można odnaleźć w pracy:  CH. DEMBOWSKY, Deux 

ans  en Espagne et Portugal pendant la guerre civile 1838-1840, Paris: Librairie Ch. Gosselin, 1841.; przekł. 

hiszp. Dos años en España y Portugal durante la Guerra Civil 1838-1840, t. 1-2., Madrid: Espasa Calpe, 1931. 
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najszlachetniejszą profesję cygańską, a posiadanie instrumentu oznaką bogactwa. Bernard 

Leblon w swoich  pracach
393

 podkreślał, że muzycy cygańscy preferowali instrumenty 

muzyczne pokrewne tym indyjskim i orientalnym (stąd ich muzykę cechował swoisty 

brzmieniowy orientalizm). Mimo antycygańskich dekretów i trudności asymilacyjnych tej 

społeczności z Hiszpanami, powszechnym było wspólne wykonywanie muzyki oraz 

uczestnictwo muzyków cygańskich w uroczystościach kościelnych Wielkiego Tygodnia, 

Bożego Ciała, romerías, czy licznych andaluzyjskich fiestach. Opisy owych zabaw odnaleźć 

można w osiemnastowiecznym dokumencie Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 

a 1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera [Księga cyganerii z 

Triany z lat 1740-1750, którą napisał Bakałarz Rewolucjonista, by nigdy nie oddać jej do 

druku]
394

, sygnalizującym także ówczesne akty represji wobec Cyganów. W odpowiedzi na 

opresyjną politykę władz, w tym obławę z 1749 roku, powstawały w więzieniach pieśni 

cygańskie zwane carceleras, których teksty oscylowały wokół uczuć niesprawiedliwości, 

strachu, wolności, tęsknoty, bólu, śmierci, miłości, czyli tematyki cantes flamencos. 

Druga połowa XIX wieku przyniosła w Europie zmianę percepcji muzyki Gitanos pod 

wpływem opublikowanej w 1859 roku pracy węgierskiego kompozytora Franciszka Liszta 

Des Bohémiens et de leur musique en Hongie
395

 (O Cyganach i ich muzyce na Węgrzech), 

gdzie słusznie zauważył on, iż to Cyganie na przestrzeni wieków przechowywali tradycję 

muzyki narodowej w krajach swego zamieszkiwania, zapożyczając lokalne mity, baśnie i 

motywy muzyczne z folkloru kraju osiedlenia. W wielowiekowym procesie asymilacji, w 

Hiszpanii (a także w Rosji i na Węgrzech) muzycy cygańscy stali się istotnym elementem 

narodowej kultury i tożsamości. Niewątpliwym pozostaje fakt, iż styl cygański odcisnął 

niezatarte piętno w muzycznej kulturze andaluzyjskiej, aby w najwyższej formie objawić się 

jako fenomen flamenco. 

 

 

                                                           
393

  Zob. publikacje: B. LEBLON, Musique tsiganes et flamenco, Paris: Éditions l’Harmattan, serie Etudes 

tziganes, 1990.; B. LEBLON, Flamenco, Arles: Actes Sud, 1995.; B. LEBLON, Gitans et flamenco,l’émergence 

de l’art flamenco en Andalusie, Paris: Centre de recherches tsiganes-Toulouse: CRDP Midi-Pyrénées, 2001. 

 
394

   J. de  ALBA Y DIÉGUEZ (El Bachiller Revoltoso), Libro de la gitanería de Triana de los años 1740 a 

1750 que escribió el Bachiller Revoltoso para que no se imprimiera, 1750 [ reed.1995], Sevilla: Junta Municipal 

de Triana, 1995. 

 
395

  A. G. Piotrowska twierdzi, że Liszt popełnił „pomyłkę polegającą na przypisaniu Cyganom praw do muzyki 

kraju, który zamieszkiwali”. Nie precyzuje ona jednakże, iż to inni kompozytorzy węgierscy tj. Bartok czy 

Kodaly, krytycznie odnieśli się do uogólnień Liszta. Por. A. G. PIOTROWSKA, Topos muzyki cygańskiej, op. 

cit., s. 120. 
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2.2.   Hipotezy i teorie pochodzenia flamenco  

 

Flamenco jako fenomenem kultury andaluzyjskiej, krystalizował się od 2 połowy XVIII 

wieku poprzez wiek XIX, w formie paralelnej i ściśle odnoszącej się do procesu konsolidacji 

nowego systemu ekonomiczno – socjalnego, reprezentowanego przez kapitalizm. El cante 

kształtował się na terenach latyfundiów w Andaluzji, na obszarze o największej 

nierównowadze społecznej, w trójkącie Sewilla-Lucena-Kadyks
396

, albo w kwadracie  

Sewilla-Kadyks-Ronda-Osuna
397

, włączając w to mały obszar Triana-Utrera-Jerez. 

 Na początku XX wieku pochodzenie flamenco stało się przedmiotem badań wielu 

historyków i muzykologów. Ze względu na różnorodność form, a także wielowiekowy okres 

jego formacji, sprecyzowanie jednoznacznej teorii okazało się niezwykle trudne. Chociaż 

dzisiaj badacze zgodnie twierdzą, iż nazwa pojawiła się w 2 połowie XIX wieku, to 

wcześniejsze próby wyjaśnienia terminu flamenco podążały różnymi drogami i tłumaczone 

były różnorodnie. Pod względem etymologicznym istniały następujące hipotezy: 

a) Flamenco proweniencji flandryjskiej – Francisco Rodríguez Marín w pracy El 

alma de Andalucía
398

 (Dusza Andaluzji), przedstawił kontrowersyjną i krytykowaną 

wielokrotnie przez badaczy tezę, iż termin flamenco odnosił  się do ptaka flaminga oraz do 

specyficznego sposobu ubierania się wykonawców w krótki fraczek i wąskie spodnie. Dla 

innych, w kontekście epoki cesarza Karola I, termin ten obejmował zarówno rycerzy, którzy 

towarzyszyli monarchom, jak i licznych Cyganów, i w obu przypadkach miał obraźliwe 

znaczenie
399

. Według teorii George’a Borrowa (The Zíncali) termin flamenco był stosowany 

na określenie Cyganów zwanych germanos jako mieszkańców Flandrii czy Niderlandów. 

Jednakże zdaniem badaczy nie ma to potwierdzenia w dialekcie cygańskim. Termin flamenco 

stosowany był tylko wobec andaluzyjskiej grupy. Flamencolodzy tłumaczą to faktem sytuacji 

prawnej Cyganów za panowania Karola III (premáticas) i zakazaniem słowa gitano; stąd na 

określenie tej części społeczeństwa Andaluzji zaadoptowano termin flamenco. 

b) Flamenco proweniencji arabskiej – inna teoria wskazuje na arabskie korzenie 

terminu, w oparciu o etymologię słownictwa. Ten punkt widzenia przezentował Blas Infante 

                                                           
396

  M. RÍOS RUIZ, Introducción al cante flamenco, Madrid: Istmo, 1972. 

 
397

  J. M. CABALLERO BONALD, Luces y sombras del flamenco, Barcelona: Lumen, 1975. 

 
398

  F. RODRĺGUEZ MARĺN, El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas, Madrid: [b.n.], 1929. 

 
399

  Á. ÁLVAREZ CABALLERO, El cante flamenco, Madrid: Alianza Editorial, 1994, s. 170. 
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w swojej pracy Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo
400

 (Korzenie flamenco i 

sekret cante jondo), wskazując na arabskie słowa takie jak: fellah-mangu, felanikum, felah-

mengu, fellahmen-ikum czy flahencou (cantos moros de Alpujarras), odnoszące się do 

hiszpańskich  campesinos pobres, los cantos de los campesinos pobres o huidos. Wielu 

badaczy potwierdza, że arabskie fellah-mengo może oznaczać campesino pobre ‒ o profilu 

orientalnym, kultywującego śpiew flamenco z instrumentalnym towarzyszeniem gitary 

(pochodzacej z Persji) - zwącego się flamenco. Teorie arabskich korzeni terminu kwestionują 

jednak Ricardo Molina i Antonio Mairena w pracy Mundo y formas del cante flamenco
401

 

(Świat i formy śpiewu flamenco) argumentując, iż termin nie pojawia się przed rokiem 1836, 

jest zatem mało prawdopodobnym, by był pochodną języka arabskiego w 350 lat po 

rekonkwiście Granady. 

  c) Flamenco jako termin zaczerpnięty z żargonu ‒ García Matos lansuje hipotezę, 

że termin flamenco pochodzi ze slangu okresu przełomu XVIII i XIX wieku, i oznacza 

farruco, pretencioso, fanfaron na określenie „osoby natrętnej i aroganckiej, wdzięcznej i 

błyskotliwej w ruchach, postawie i gestach, o żywym temperamencie i pasji”
402

. Teorię tę 

akceptują Molina i Mairena
403

, jednak niepewnym jest, czy powyższa charakterystyka 

dotyczy właśnie Gitanos. 

Fenomen flamenco, w formie cante (śpiew), baile (taniec) i toque (gra instrumentalna) 

był opisywany i analizowany przez badaczy od połowy XIX wieku. W 1846 roku ukazała się 

w Madrycie antologia szkiców Escenas Andaluzas (Sceny andaluzyjskie) autorstwa Serafína 

Estébaneza Calderóna
404

. Dwa z nich, Un baile en Triana i Asamblea General, jako 

dokumenty fundamentalne dla historii flamenco, opisują szczegółowo i precyzyjnie ten typ 

ekspresji. Obecnie style flamenco można sklasyfikować następująco
405

: 

                                                           
400

   B. INFANTE PERÉZ, Orígenes de lo flamenco y secreto del cante jondo (1929-1933), Junta de Andalucía. 

Consejería de Cultura, 2010. 

 
401  R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas del cante flamenco, Madrid: Revista de Occidente, 1963; 

Sevilla: Librería Al-Andalus, 1979. 

 
402

  M. GARCĺA MATOS, Cante flamenco, [w:] «Anuario Musical», t. V, 1950, s. 110. ⸺⸺ ,,por la figura 

estrida y presunuosa de la persona, la cadencia graciosa y brillante de sus movimientos, posturas y gestos y la 

vivacidad de su temperamento y de sus pasiones.” 

 
403

   R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas del cante flamenco, op. cit., s. 19. 

 
404

  S. ESTÉBANEZ CALDERÓN, Escenas Andaluzas, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid: Espasa Calpe, 

1955, (Madrid: Imprenta de don Baltasar González, 1847). 

 
405

   Klasyfikacje podaję według: J. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El cante flamenco, Córdoba: Almuzara, 2005.; 

J. BLAS VEGA, Magna Antologia del Cante Flamenco, Madrid: Hispavox, 1992.; J. M. CABALLERO 

BONALD, Luces y sombras del flamenco, Barcelona: Lumen, 1975.; Baile, cante i toque flamenco dokładnie 
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Według José Martíneza Hernándeza: 

• romances  

• tonás (martinete, carcelera, debla)  

• siguiriyas (liviana, serrana, cabales)  

• soleares (caña, polo, alboreá, bulerias, cantiñas, peteneras, bamberas)  

• tangos (tientos, tanguillos, marianas, garrotín, farrucas)  

• fandangos (de Huelva, naturales, personales, malagueñas)  

• cantes de Granada y cantes mineros (granaína y media granaína, taranta, minera, cartagenera)
406

. 

 

Według José Blasa Vegi podstawowe cantes flamencos primitivos z ich pochodnymi to: 

• romances  

• tonás  lub cantes bez gitary (tonás, deblas, martinetes, carceleras)  

• siguiriyas (liviana,serrana)  

• soleares (alboreá, caña, polo, petenera, bulería)  

• tangos (tientos, tanguillos, marianas)  

• cantiñas (cantiña, alegría, cante de las mirris, caracoles, la rosa, mirabrá, la contrabandista, la romera, 

cantiña de Córdoba)  

 

Cantes flamencos pochodne od  fandango: 

• cantes de Málaga (rondeña, jabera, verdiales, fandangos locales, malagueñas locales y personales  

• cantes de Levante y cantes de las minas (granaína, media granaína, taranto, taranta, cartagenera, minera).  

• fandangos de Huelva  

 

Cantes o zabarwieniu flamenco:  

• pochodzenie z folkloru andaluzyjskiego (sevillana, saeta, campanillero, bambera, pregone).  

• pochodzenie od innych gatunków (farruca, garrotín).  

• pochodzenia hispano-amerykańskie (guajira, milonga, colombiana, rumba)
407

.  

 

Według  José Manuela Caballero Bonalda podział obejmuje: 

 
Cantes flamencos primitivos : 

• tonás (toná grande, toná chica, debla, martinete, carcelera, saeta).  

• siguiriyas (pochodzące od tonás, również playeras).  

• soleares  

 

Cantes derivados:  

• oscylujące wokół cantes primitivos (caña, polo, corrido, tango, liviana, serrana, cantiña, bulería, alboreá).  

• różne modalności fandango (fandango, malagueña, verdiales, rondeña, jabera, taranta, taranto, cartagenera, 

minera, granaína, media granaína, fandango de Huelva).  

• pochodzenie od pieśni ludowych (petenera, mariana, temporera, trillera, pajarona, bambera, campanilleros, 

villancico, sevillana)
408

.  

 

                                                                                                                                                                                     
omawia praca: G. A. PIOTROWSKA, Topos muzyki cygańskiej, op. cit., s.135-149. Zob. też: 

www.horizonteflamenco.com/cantes [02 XII 2018]. 

 
406

  J. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, El cante flamenco, Córdoba: Almuzara, 2005. 

 
407

  J. BLAS VEGA, Magna Antologia del Cante Flamenco, Madrid: Hispavox, 1992. 

 
408

  J. M. CABALLERO BONALD, Luces y sombras del flamenco, Barcelona: Lumen, 1975. 
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Głównymi ośrodkami rozwoju flamenco w 2 połowie XIX wieku był Kadyks, Jerez i Sewilla 

z dzielnicą Triana. Od połowy stulecia zawodowi śpiewacy flamenco (cantaores) wykonywali 

muzykę w cafés cantantes (śpiewających kawiarniach), wzorowanych na francuskich cafés 

chantants, z których najbardziej znanymi jawiły się El Café de los Lombardos czy Salón 

Silverio w Sewilli
409

. Pierwszym sławnym cantaore był Cygan Tío Luis El de la Juliana, 

urodzony około 1750 roku w Jerez de la Frontera
410

. Następni znani pieśniarze i pieśniarki 

przełomu XIX i XX wieku jak Andaluzyjka Pastora Pavón, czy La Niña de los Peines, oraz 

liczni tocaores kreowali legendę flamenco
411

, przyczyniając się do analiz psychologicznych i 

socjologicznych jego fenomenu, jak zauważał Rafael Lafuente: 

 

„Nie można widzieć […] w słowie flamenco, prostego określenia szczególnego sposobu 

śpiewu i tańca, ale raczej aluzję do psychologii, nastawienie do życia, a nawet, powiedzmy, 

kulturę. Za powierzchownymi atrybutami bohemy, które wydają się być przejęte, fakt 

flamenco gromadzi relikwie wartości, które odpowiadają moralnemu i kulturowemu państwu 

już zniesionemu, ale które nadal emitują swój płyn przez wieki i zmiany historii. Te relikty, 

zniszczone resztki humanizmu z andaluzyjskiego znaku, którego kwitnienie nigdy nie 

powstało z braku sprzyjających okoliczności historycznych. Być może gdyby to nie zostało 

przerwane, humanizm posłużyłby jako duchowy pomost między Zachodem i Wschodem, 

między światem, który ma tendencję objaśnić Wszechświat jako rzeczywistość rządzoną 

matematyczną precyzją wysublimowanego "robota" i świata, który wciąż trzyma się idei, że 

Kosmos rządzi się wysublimowaną fantazją.”
412

 

                                                           
409

 J. BLAS VEGA, Los cafés cantantes de Sevilla, Madrid: Editorial Cinterco, 1987, s. 27. W historii 

hiszpańskich cafés cantantes Blas Vega wyróżnia trzy etapy ich funkcjonowania: pierwotny 1846-1880, złoty 

1881-1900, schyłkowy 1900-1936. 

 
410

  A. FRASER, Dzieje Cyganów, op. cit., s. 158.  

 
411

 Na temat kontekstu i percepcji wykonań flamenco, ze szczególnym uwzględnieniem piśmiennictwa 

podróżujących po Hiszpanii  Polaków w okresie XIX w. - pocz. XX w. zob.: E. DOWGIAŁO, O flamenco 

polskim piórem…Kulturowe realia i słowne bariery, Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we 

Wrocławiu, 2018. 
 
412

   R. LAFUENTE,  Los gitanos, el flamenco y los flamencos, Barcelona: Barna, 1955. Cyt. za: M. PENNA, El 

flamenco y los flamencos. Historia de los gitanos españoles y su música [Storia e storie dle flamenco], Sevilla: 

Portada Editorial, 1996, s. 21. ⸺⸺ „ no se debe ver (..) en la palabra flamenco, la simple denominación de una 

manera peculiar de cantar y  de bailar, sino más bien la alusión a una psicología, a una actitud  a la vida y hasta, 

diríamos, a una cultura. Detrás de los superficiales atributos bohemios de que aparece revestido, el hecho 

flamenco atesora reliquias de unos valores que corresponden a una moral y un estado cultural ya abolidos, pero 

que siguen emitiendo su fluido a través do los siglos y de las mudanzas de la Historia. Esas reliquias, despojos 

averiados de un humanismo de signo andaluz cuyo florecimiento nunca llegó a cuajar por falta de circunstancia 

histórica propicia.Tal vez, de no haberse  abortado, ese humanismo hubiera servido de puente espiritual entre 

Occidente y Oriente, entre el mundo que tiende  a explicarse el Universo como una realidad gobernada por la 

precisión matemática de un sublime ‘robot’ y el mundo que aún se aferra a la idea que el Cosmos está regido por 

una sublime fantasía.”  
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2.3.   Cante jondo i duende w teoriach Manuela de Falla oraz Federico Garcii Lorca  

 

Cante jondo lub cante grande – pieśń głęboka lub wielka – obejmująca długie, melizmatyczne 

frazy wykonywane na jednym oddechu, to gatunek pieśni uważany przez Andaluzyjczyków 

za esencję flamenco. Zgodnie z definicją słownikową, termin cante jondo lub cante hondo 

oznacza „najczystszy śpiew andaluzyjski o głębokim uczuciu”
413

. W pracach badaczy 

napotkać można uwagę, że słowo jondo jest andaluzyjską dialektyczną formą słowa pro-

fundo (głęboki), z charakterystyczną głoską początkową f przechodzacą w h. Máximo José 

Kahn twierdzi, że termin jondo pochodzi od hebrajskiego zwrotu « jom-tob » lub « yom-tob » 

z pieśni synagogalnych
414

.  

Jako jeden z elementów fenomenu flamenco cante jondo stało się obiektem badań i 

poszukiwań esencji duszy andaluzyjskiej przez dwóch wielkich twórców sztuki hiszpańskiej: 

poety Federico Garcíi Lorca i kompozytora Manuela de Falla. 

W dniach 13-14 czerwca 1922 roku, z  ich inicjatywy, odbył się w Granadzie pierwszy 

konkurs cante jondo (Primero Concurso de Cante Jondo) zorganizowany przez El Centro 

Artístico de Granada (Centrum Artystyczne Granady) na plaza de los Aljibes. Jego idea 

brzmiała: „Chcemy oczyścić i uczynić żywym owo cudowne cante jondo, którego nie należy 

mieszać ze śpiewem flamenco, degeneracją i niemalże tego karykaturą”
415

. Sam konkurs 

okazał się nie tylko świętem muzyki i wykonawstwa pieśni, lecz przede wszystkim okazją do 

zaprezentowania publiczności poezji Federico Garcíi Lorca (zbiorek Cante jondo oraz tomik 

wierszy Primero romancero gitano, Madryt, Revista de Occidente, 1928) oraz prac 

teoretycznych Manuela de Falla, poświęconych fenomenowi cante jondo. 

Z zachowanych tekstów Garcíi Lorca na uwagę zasługuje Arquitectura del cante jondo 

(Architektura cante jondo), referat wygłoszony 19 lutego 1922 roku w El Centro Artístico de 

Granada pod tytułem Importancia histórica y artística del primitivo canto andaluz llamado 

«cante jondo» (Historyczna i artystyczna doniosłość pierwotnego śpiewu andaluzyjskiego 

zwanego «cante jondo»). Bazuje w nim Lorca na dwóch pracach kompozytora Manuela de 

                                                           
413

   Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española (DRAE), www.dle.rae.es [01 XII 2018]. ⸺⸺ 

,, el más genuino cante andaluz, de profundo sentimiento.” 

 
414

  Por. MEDINA AZARA (właśc. M. J. KAHN), Cante jondo y cantares sinagogales, Madrid: Revista de 

Occidente, nr 88, 1930, s. 53-84. 

 
415

  F. GRANDE, Memoria del flamenco, Barcelona: Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1995, s. 316. ⸺⸺  

„Queremos purificar y hacer revivir ese admirable cante jondo, que no hay que confundir con el canto flamenco, 

degeneración y casi caricatura de aquél.” 

 

http://www.dle.rae.es/
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Falla: La proposición del «cante jondo» (Propozycja cante jondo) oraz El Cante jondo. Canto 

primitivo andaluz. Sus orígenes, sus valores musicales, su influencia en el arte musical 

europeo (Cante jondo. Andaluzyjski śpiew pierwotny – pochodzenie, walory muzyczne, wpływ 

na europejską sztukę muzyczną). 

De Falla, którego intencją było zbliżenie się do andaluzyjskiej duszy („intentamos hoy 

acercarnos al alma de Andalucía”)
416

 dokonał analizy elementów muzycznych cante jondo. 

Wyróżnił trzy główne fakty z historii Hiszpanii, mające wpływ na jego powstanie i 

uformowanie się w Andaluzji: 1) przyswojenie przez Kościół hiszpański bizantyńskich 

śpiewów liturgicznych; 2) inwazja arabska 711 roku; 3) przybycie i osiedlenie się w Hiszpanii 

licznych grup Cyganów
417

. Wpływy bizantyńskich śpiewów liturgicznych podkreślał już 

Pedrell w swojej pracy Cancionero musical popular español, na co powoływał się w swych 

tekstach Falla, cytując mistrza:  

 

„Fakt utrzymywania się w Hiszpanii w licznych ludowych pieśniach, muzycznego 

orientalizmu, ma głębokie korzenie w naszym narodzie przez wpływ starożytnej cywilizacji 

bizantyńskiej, co objawiało się formułami obrzędów/rytów używanych w Kościele Hiszpanii 

od nawrócenia naszego kraju na chrześcijaństwo do XI wieku, w którym wprowadzono 

rzymską liturgię właściwą.’’
418 

Potwierdza to Hipólito Rossy zauważając, że Kościół chrześcijański, którego liturgia od 

swych początków miała korzenie w pieśniach syryjskich i hebrajskich (psalmodia, 

responsoria), rozbrzmiewając początkowo w katakumbach i następnie w bazylikach, została 

ukształtowana już w systemach muzycznych starożytnej Grecji. Kościół chrześcijański 

mający swą kolebkę w Jerozolimie i Żydów jako pierwszych apostołów, rozbrzmiewał  

religijnymi śpiewami Izraelitów; pieśni owe – zabarwione muzycznym wpływem 

                                                           
416

  M. de FALLA, El «cante jondo» (Canto primitivo andaluz), [w:] F. GARCÍA LORCA, Poema del cante 

jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, Madrid: Alianza Editorial, 1999, s. 172. 

 
417   M. de FALLA, El «cante jondo» Canto primitivo andaluz, op. cit.,  s. 173. 

 
418

  M. de FALLA, El «cante jondo» (Canto primitivo andaluz), [w:] F. GARCÍA LORCA, Poema del cante 

jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, Madrid: Alianza Editorial, 1999, s. 172-

173. ⸺⸺ „ El hecho de persistir en España en varios cantos populares, el orientalismo musical, tiene hondas 

raíces en nuestra nación por influencia de la civilización bizantina antiquísima, que se tradujo en las fórmulas 

propias de los ritos usados en la Iglesia de España desde la conversión de nuestro país al cristianismo hasta el 

siglo onceno, época en que fue introducida la liturgía romana propiamente dicha.” 
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Asyryjczyków, Koptów, Armenian, Persów i Kananeńczyków – stanowiły bazę liturgicznego 

śpiewu chrześcijańskiego
419

. 

Zarówno Pedrell, jak i Falla, podobnie zauważali, że „duch” i elementy muzyczne śpiewów 

liturgii bizantyńskiej najdoskonalej objawiają się w hiszpańskiej seguiriyi poprzez:  

 tryby tonalne systemów prymitywnych, inne niż te, które nazywamy obecnie 

greckimi; 

  enharmonikę tkwiącą w trybach pierwotnych, bądź dywizje i subdywizje dźwięków w 

ich podstawowych funkcjach tonalności; 

 brak rytmu metrycznego w linii melodycznej i bogactwo modulacji
420

. 

Powyższe właściwości wskazują w ten sposób, że andaluzyjski śpiew mauretański (el canto 

moro andaluz), którego pochodzenie jest dużo późniejsze niż przyjęcie bizantyńskiej muzyki 

liturgicznej przez Kościół, potwierdza wpływ ornamentyki i harmoniki wspólnej systemom  

wschodnim, perskim i arabskim na hiszpańską seguiriyę”
421

.  

Falla zauważał zatem istniejące elementy rytmiczne i melodyczne o proweniencji 

arabskiej. Twierdził, iż w muzyce Maroka czy Tunezji, pod nazwą música andaluza de los 

moros de Granada (andaluzyjska muzyka Maurów z Granady) odnaleźć można korzenie 

andaluzyjskich form tanecznych takich jak sevillanas, zapateados, seguidillas, i innych. 

Jednakże oprócz elementu liturgicznego i elementu arabskiego, w pieśni seguiriya 

występują formy i postacie niezależne, w pewien sposób, od religijnych pieśni 

chrześcijańskich i muzyki Maurów z Granady. Falla twierdził, że pochodzą one od Cyganów 

przybyłych do Hiszpanii w XV wieku zwanych castellanos nuevos (odróżnionych od innych z 

ich rasy, w których duch koczowniczy utrzymywał się, zwanych gitanos bravíos). „Ludzie ci 

przybywszy do Andaluzji, połączyli nasze prastare elementy rodzime z tymi, również 

prastarymi jakie nosili w sobie, i nadali ostateczne formy temu, czym zwiemy dziś cante 

                                                           
419

  H. ROSSY, Teoría del cante jondo, Barcelona: Credsa, 1966, [w:] F. GRANDE, Memoria del flamenco, 

Barcelona: Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1995, s. 111.  ⸺⸺ „ No en balde  la Iglesia cristiana tuvo 

su cuna en Jerusalén, y hebreros fueron los apóstoles, por lo que los cantos religiososo israelitas – influidos por 

asirios, coptos, armenios, persas y cananeos - fueron la base del canto litúrgico cristiano.”  

 
420

   M. de FALLA, El «cante jondo» (Canto primitivo andaluz), [w:] F. GARCÍA LORCA, Poema del cante 

jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, Madrid: Alianza Editorial, 1999, s. 173. 

⸺⸺ ,, los  modos tonales de los sistemas primitivos (que no hay que confundir con los modos que ahora 

llamamos griegos); el enharmonismo inherente a los modos primigénicos, o sea la división y subdivisión de las 

notas sensibles en sus funciones atractivas de la tonalidad; la ausencia de ritmo métrico en la línea melódica y la 

riqueza de inflexiones modulantes de ésta.” 

 
421

  Por. M. de FALLA, El «cante jondo» (Canto primitivo andaluz), [w:] F. GARCÍA LORCA, Poema del cante 

jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, Madrid: Alianza Editorial, 1999, s. 173.   
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jondo”
422

. Nadali zatem pieśni andaluzyjskiej (cante andaluz) nową modalność, tworzącą 

cante jondo. Zdaniem kompozytora, na podstawie powyższych cech przyjęto nazwę cante 

jondo dla grupy canciones andaluzas, których typ określić można jako siguiriya gitana; z niej 

wywodzą się inne formy zachowane w kulturze ludowej takie jak polo, martinetes i soleares, 

odróżniające się w grupie pieśni potocznie zwanych flamencos. Współczesne formy obejmują 

malagueñas, granadinas, rondeñas, sevillanas, peteneras. 

 

„Przyjęta la seguiriya gitana - pisał Falla - jako utwór typowy dla grupy cante jondo, a przed 

podkreśleniem jego wartości z czysto muzycznego punktu widzenia, deklarujemy, że ten 

andaluzyjski śpiew jest chyba jedynym europejskim, który zachowuje całą swoją czystość, 

zarówno ze względu na strukturę, jak i styl, ma najwyższe cechy charakterystyczne dla 

prymitywnej pieśni wschodnich ludów.”
423

 

 

Analizując cante jondo, Falla zauważał koincydencję jego podstawowych elementów z 

pieśniami Indii i niektórych ludów Orientu. Kompozytor dostrzegał następujące analogie 

wskazując na: 

1) enharmonię jako środek przeprowadzania modulacji, nie pojmowanej jednak 

w jej współczesnym znaczeniu tonalności skal majorowych i minorowych. 

Prymitywne indyjskie systemy i ich pochodne, nie uznają stałości miejsc 

tonów i półtonów w serii melodycznej (gamie). Najmniejsze interwały 

(ćwierćtony w naszej skali nietemperowanej), tworzone podczas wzniesień lub 

obniżeń głosu, pochodzą od ekspresji śpiewanego słowa. Stąd prymitywne 

tryby Indii były tak liczne, ponieważ każdy z nich zrodził nowe serie 

melodyczne za pomocą swobodnej alteracji czterech z jej siedmiu dźwięków. 

To znaczy, że tylko trzy dźwięki tworzące skalę były niezmienne; co więcej, 

każda z nut podatnych na alterację, została podzielona [na pół] i [na ćwierć], w 

wyniku czego w niektórych przypadkach zmieniano nuty wiodące i 

rozdzielczość niektórych fragmentów zalterowanych fraz, co jest tym, co 

                                                           
422

  F. G. LORCA, Od pierwszych pieśni do słów ostatnich, wybrała, przeł. i opatrzyła posłowiem Z. Szleyen, 

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987, s. 239. 

 
423  M. de FALLA, El «cante jondo» (Canto primitivo andaluz),[w:] F. GARCÍA LORCA, Poema del cante 

jondo. Seguido de tres textos teóricos de F. Garcia Lorca y M. de Falla, Madrid: Alianza Editorial, 1999, s. 175. 

⸺⸺  „Admitida la seguiriya gitana como canción tipo del grupo de las de cante jondo, y antes de subrayar su 

valor desde un punto de vista puramente musical, declaramos que este canto andaluz es acaso el único europeo 

que conserva en toda su pureza, tanto por su estructura como por su estilo, las más altas cualidades inherentes al 

canto primitivo de los pueblos orientales.” 
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dokładnie dzieje się w cante jondo. Portamento wokalne i sposób operowania 

głosem również ma znaczenie, a śpiew jest tożsamy z mową;  

2) ambitus linii melodycznej cante jondo nie przekraczający seksty;  

3) skłonność do uporczywego, obsesyjnego wręcz powtarzania jednego dźwięku. 

Prowadzi to do elastycznego metrum al libitum, stwarzając wrażenie prozodii 

mówionej (prosa cantada); 

4) bogactwo ornamentyki ‒ podobnie jak w prymitywnych pieśniach 

oritentalnych, ozdobniki są używane tylko w określonych momentach jako 

wybuchy ekspresji sugerowane przez emocjonalną siłę tekstu;  

5) obecność  głosów i okrzyków  śpiewaków (cantaores) i muzyków 

instrumentalistów (tocaores) w trakcie wykonawstwa, oraz wokalną manierę 

wykonawczą polegającą na wypełnianiu przestrzeni dźwiękowej pomiędzy 

dwoma sąsiadującymi wysokościami ćwierćtonami. 

Zarówno de Falla jak i Lorca zwrócili uwagę na wpływ cantos andaluzes na współczesną 

muzykę europejską, zwłaszcza rosyjską (Michaił Glinka, Modest Musorgski, Mikołaj 

Rymski-Korsakow, Ilja Bałakiriew) i francuską (Claude Debussy). Podróż Glinki do 

Andaluzji w 1847 roku oraz wrażenie, jakie na Debussym wywarła grupa śpiewających 

andaluzyjskich Cyganów podczas światowej wystawy w Paryżu w 1900 roku, stały się dla 

nich impulsem fascynacji cante jondo i wykorzystania jego elementów w dziełach własnych 

takich jak: Souvenir d’une nuit d’été à Madrid oraz Jota aragoneza Glinki, Szeherezada czy 

Capricho español Rymskiego-Korsakowa, La Puerta del Vino, Soirée en Grenade 

Debussy’ego. W Hiszpanii cante jondo miało niewątpliwy wpływ na twórczość rodzimych 

wielkich kompozytorów takich jak Isaac Albéniz, Enrique Granados, Adolfo Salazar, 

Federico Mompou czy Ángel Barrios.  

 

Duende 

Fundamentalnym elementem fenomenu flamenco, nierozerwalnie związanym z cante jondo, 

jawi się duende. Błędne rozumienie terminu w początkach XIX wieku wynikało z odniesień 

do określeń słownikowych takich jak „duszek”, „chochlik”, „diablik”, pochodzących 

prawdopodobnie od starohiszpańskiego XIII-wiecznego określenia duen/dueño de una casa-

elfa strzegącego domu właściciela. 

Pojęcie i istotę zagadnienia próbował zdefiniować Federico García Lorca w swoim wykładzie 

Juego y teoría del duende, (kontynuującym myśli z zaginionego tekstu Imaginación, 

inspiración, Evasión), będącym swoistą wykładnią całej kultury i sztuki hiszpańskiej.  
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Zdaniem poety duende to wyjątkowy, unikatowy sposób ekspresji artystycznej, 

właściwy dla fenomenu andaluzyjskiego flamenco, a zarazem i całej Hiszpanii
424

. Powołując 

się na anominowego mistrza andaluzyjskiej gitary Lorca stwierdzał, że „duende nie znajduje 

się w gardle, ono wspina się do wnętrza od podeszew stóp”
425

. To nie kwestia zdolności czy 

kompetencji, to prawdziwy żywy styl („verdadero estilo vivo”), pochodzący z krwi („llena de 

sangre”), z najstarszej kultury i aktu twórczego. Owa tajemna siła („poder misterioso”) jest 

duchem ziemi („el espritu de la tierra”)
426

, tym samym duchem, który obejmuje serce 

Nietzschego, jest obecny w muzyce Bizeta, czy w starożytnych misteriach greckich tancerek z 

Kadyksu (puellae gaditanae). 

Lorce duende jawiło się sekretem każdej wielkiej sztuki; aktem twórczym człowieka, 

znojnym trudem i prawdziwą walką (“la verdadera lucha es con el duende”)
427

. Artysta w 

procesie kreacji „wspina się na wieżę swojej doskonałości,” a wysiłek twórczy „ jest kosztem 

walki, którą tworzy z duende, a nie z aniołem (...) ani  z jego muzą”
428

.  

W samym procesie twórczym poeta wyróżniał trzy główne figury: muzę, anioła i duende. 

Muza dyktuje i inspiruje, pobudza inteligencję, lecz odrywa od sztuki i od prawdziwego 

życia. Anioł natomiast prowadzi, zwiastuje i ostrzega. Poraża swoim pięknem, leci ponad 

głową człowieka, który obdarzony łaską, realizuje swoje dzieło. Podczas gdy ”anioł i muza 

przychodzą z zewnątrz ‒ anioł daje światło, a muza  formę”
429

  ‒ duende trzeba w sobie 

obudzić, odnaleźć, mimo braku jakichkolwiek wskazówek. Ono jest niemierzalne, 

niedefiniowalne, trzeba je mieć we krwi i czuć w każdej wielkiej twórczości – w malarstwie 

Goyi, muzyce Manela de Falla, filozofii św. Jana od Krzyża czy poezji Rimbauda. 

W muzyce, duende tożsame było dla Garcíi Lorca z sonidos negros, czarnymi, 

mrocznymi dźwiękami.Wszystko co je zawiera, ma w sobie duende. Owe mroczne dźwięki 

                                                           
424

   F. GARCĺA LORCA, Juego y teoría del duende, Obras completas, T. 3. Prosa., ed. M. García-Posada, 

Barcelona: Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1997, s. 150. ⸺⸺ „ en toda Andalucía, roca de Jaén y 

caracola de Cádiz, la gente habla constantemente del duende y lo descubre en canto sale con instinto eficaz  („w 

całej Andaluzji, górach Jaén i schodach Kadyksu, ludzie mówią ciągle  o duende i je odkrywają  w soli śpiewu 

ze skutecznym instynktem.”) 

 
425

   Ibidem, s. 151. ⸺⸺ „el duende no está en la garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los 

pies.” 

 
426

    F. GARCĺA LORCA, Juego y teoría del duende, op. cit., s. 151. 

 
427

    Ibidem, s. 153. 

 
428

   Ibidem,  s. 152. ⸺⸺ „en la torre de su perfección es a costa de la lucha que sostiene con un duende, no con 

un ángel [...] ni con su musa.” 

 
429

   Ibidem, s. 152. ⸺⸺  ,,Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la musa da formas.” 
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tworzą substancję sztuki. Są misterium, „pewnego rodzaju tajemniczą mocą, którą wszyscy 

odczuwają, lecz której żaden filozof nie wyjaśnił.” Zatem duende ,,jest siłą a nie wysiłkiem, 

jest walką a nie myśleniem”
430

. 

W kontekście flamenco Lorca zauważał, że najwięksi artyści Andaluzji, gitanos i 

flamencos, w ekspresji śpiewu, tańca i gry instrumentalnej przejawiają ten wyjątkowy stan, 

gdyż „ nie jest możliwa żadna emocja bez przyjścia duende”
431

. Moment jego pojawienia się 

zwykle poprzedza rozdzierający okrzyk – hiszpańskie ¡Olé!, lub zaśpiew ¡Ay! – będący nie 

tylko komunikacją z Bogiem i niebiosami, lecz także zjednoczeniem ze światem i ziemią 

poprzez własne ciało i głos. Adolfo Salazar zauważał, że ekspresyjny wykrzyknik olé, może 

pochodzić od hebrajskiego czasownika oleh, co oznacza "tirar hacia arriba" (wyrzucać 

wzwyż, w górę), a powtarzane słowo olé lub joleh towarzyszy wirującym tunezyjskim 

derwiszom
432

. 

Lorca stwierdzał, że w procesie interpretacji i wykonawstwa muzyki nie jest ważna 

technika. Jego zdaniem słuchacz „nie prosi o formy, ale o rdzeń form, o muzykę najczystszej 

treści, ucieleśnioną, by ulecieć”
433

. Uchwycenie duende transformuje artystę i słuchacza. 

„Przybycie duende zawsze zakłada radykalną zmianę we wszystkich formach na starych 

planach, daje zupełnie nowe odczucia świeżości, z jakością nowo powstałej róży, cudu, która 

prowadzi do prawie religijnego entuzjazmu”
434

. 

Owy entuzjazm, ekstazę, fizyczne emocje radości lub smutku oddaje arabskie pojęcie 

tárab, którego obecność podkreślali wielcy cantaores. Arabskie księgi pełne są opowieści o 

tárab, uczuciu rozgrzewającym dusze i serca słuchaczy
435

. Duende jest zatem o wiele 

głębszym, dużo bardziej złożonym i niezwykle trudnym do zdefiniowania fenomenem. W 

                                                           
430

   F. GARCĺA LORCA, Juego y teoría del duende, op. cit., s. 151. ⸺⸺ ,, poder misterioso que todos sienten y 

que ningún filósofo explica [...] es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar.”  

 
431

   Ibidem, s. 153. ⸺⸺ ,, no es posible ninguna emoción sin llegada del duende.” 

 
432

  A. SALAZAR,  La música de España. Desde el siglo XVI a Manuel de Falla,  Madrid: Espasa Calpe, 1972, 

s. 44-45. Wykrzyknik "olé" może mieć także konotacje do caló języka Cyganów: Olá!, oznacza Venga!. Bez 

względu na pochodzenie i znaczenie wyrażenia "olé", istnieje typ ludowej pieśni andaluzyjskiej, zwanej tak ze 

względu na charakterystyczne powtórzenie tego słowa. Falla zainspirowany tą formą, zamieścił ją w niektórych 

fragmentach drugiego aktu swojej opery La Vida breve. 

433
  F. GARCĺA LORCA, Juego y teoría del duende, op. cit., s. 154. ⸺⸺ ,,gente exquisita que no pedía formas, 

sino tuétano de formas, música pura con el cuerpo sucinto para poder mantenerse en el aire.” 

 
434

   Ibidem, s. 155. ⸺⸺ „Llegada del duende presupone siempre un cambio radical en todas las formas sobre 

planos viejos, da sensaciones de frescura totalmente inéditas, con una calidad de rosa recién creada, de milagro, 

que llega a producir un entusiasmo casi religioso.” 

 
435   Por. Á. ÁLVAREZ CABALLERO, Cante flamenco, Madrid: Alianza Editorial, 1994, s. 209. 
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zjawisku tym dostrzegał Lorca esencję, która „kumuluje się w tym doskonałym 

przedstawieniu kultury i wielkiej wrażliwości ludu, i odkrywa w człowieku jego lepszy 

gniew, jego lepszą żółć i jego lepszy płacz”
436

. Poprzez boleść i cierpienie ludu, poprzez 

niebezpieczne dla człowieka doświadczenie kruchości życia, graniczności bytu i niebytu, oraz 

poprzez sam majestat śmierci, Andaluzja została predysponowana do duende, „organicznie 

wpisanego w całą kulturę Hiszpanii”
437

. 

 

3.  Flamenco i cyganeria (gitanería) w muzyce Manuela de Falla  

 

 

W procesie formowania idiomu hiszpańskiej muzyki, pod względem kulturowym regionalizm 

andaluzyjski odegrał kluczową rolę. Cante jondo, duende i flamenco znalazły 

odzwierciedlenie w dziełach scenicznych Manuela de Falla. Doświadczenie życiowe 

kompozytora (kilkuletni pobyt w Andaluzji), tendencje krystalizacji świadomości etnicznej i 

regionalnej andaluzyjskich kręgów artystycznych, fascynacja ideami Pedrella powrotu do 

korzeni, przyjaźń z Albénizem – wszystkie te czynniki stały się impulsem ku zwrotowi do 

kultury andaluzyjskich Gitanos. Ich wierzenia, obrzędy, religia stały się obiektem żywego 

zainteresowania kompozytora, tak w warstwie społeczno-kulturowej, jak i historycznej. W 

wymiarze socjologicznym i uniwersalnie symbolicznym, zostały przedstawione w trzech 

najważniejszych działach scenicznych: El Amor brujo, La Vida breve i El sombrero de tres 

picos. Obrazując życie, rytuały i wierzenia religijne Cyganów, rozwiewały i zarazem 

potwierdzały wyobrażeniowe  stereotypy istniejące nie tylko w Hiszpanii, ale i całej Europie. 

Przekonania o braku religii własnej i religijności Cyganów było mocno zakorzenione 

w świadomości europejskiej od późnego średniowiecza. ,,Religia w wyobrażeniach Cyganów, 

tak jak honor, pomieścić się nie może […] jednego dnia grekiem, katolikiem, protestantem 

lub muzułmaninem być są gotowi”- pisał polski historyk T. Narbutt
438

. Cygański 

indyferentyzm wobec wielkich religii, jak i przejawy głębokiej religijności, wynikały z 

marginalizacji tej grupy, pozostającej poza społeczeństwem i Kościołem przez stulecia swej 

                                                           
436  F. GARCĺA LORCA, Juego y teoría del duende, op. cit., s. 160. ⸺⸺ „[el duende del mundo clásico] se 

agolpara en esta fiesta perfecta exponente de la cultura y de la gran sensibilidad de un pueblo [que] descubre en 

el hombre sus mejores iras, sus mejores bilis y su mejor llanto.” 

 
437

 J. BIERNACKA, ¡Ay!cante jondo¡Ay!, Instytut im. J. Grotowskiego, Wrocław: «Didaskalia gazeta teatralna», 

Tom 15, nr 83, 2008, s. 77.   

 
438

   T. NARBUTT, Rys historyczny ludu cygańskiego, Wilno, 1830, s. 94. Na tę pracę powołują się również: A. 

MIRGA, L. MRÓZ, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, op. cit., s. 215. 
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egzystencji w Hiszpanii i Europie. Łatwość adaptacji do aktualnej religii kraju zamieszkania, 

pozwalała Cyganom uniknąć aktów deportacji i nietolerancji ze strony władz. W Europie i 

Hiszpanii religijnego dogmatyzmu, reformacji i fanatyzmu, nie zaznali losu innowierców czy 

heretyków prześladowanych przez Inkwizycję.  

  Przełom XIX i XX wieku przyniósł nowe spojrzenie na tę kwestię. C.Ch.Leland w 

swej pracy z 1891 roku Gypsy Sorcery and Fortune-Telling
439

(Cygańskie czary i 

przepowiednie) opisywał świat wierzeń, praktyk religijnych i magii leczniczej Cyganów. 

Konstatował, iż wierzyli oni w byty nadnaturalne, a ich życie codzienne przesycone było 

rytuałami magiczno-religijnymi przejętymi z ludowego otoczenia ich miejsca zamieszkania. 

Kolejni badacze nie tylko potwierdzili tezy Lelanda, ale zaznaczali też obecność sacrum i 

prawdziwego ducha religijnego w kulturze cygańskiej. Z XIX-wiecznych relacji misjonarzy 

prowadzących działania misyjne w Hiszpanii (również w Anglii, Niemczech i Francji) 

wynika, iż Cyganie nie rozumieli podstawowych dogmatów wiary chrześcijańskiej; 

niezrozumiałe pozostawały dla nich sakramenty, pojęcie grzechu pierworodnego czy 

zmartwychwstania. Ich praktykę religijną cechowało zatem naśladownictwo form 

obrzędowych. 

Skorelowanie własnej kultury z zapożyczonymi treściami andaluzyjskiej religijności 

ludowej, kreśli obraz o charakterze synkretycznym religijności ludności cygańskiej. F. 

Cozannet w pracy Mythes et coutumes religieuses de Tsiganes
440

 (Mity i zwyczaje religijne 

Cyganów) twierdzi, że wiele wierzeń i praktyk religijnych zapożyczyli Cyganie andaluzyjscy 

z religii basenu Morza Śródziemnego: katolicyzmu, prawosławia i islamu. Jednak zdaniem B. 

Trigga przejmowane elementy wiązały się głównie ze sferą czarów i magii, głównie 

miłosnej
441

. Jej symbolika wiązała się z oczyszczającą mocą ognia, wody i krwi; miejscem 

czynności magicznych pozostawały rozstaje dróg, a specyficznym czasem ich wykonania noc 

lub godzina przed wschodem słońca. 

Z magią łączyło się wróżbiarstwo, zajęcie Cyganów odnotowywane w najstarszych 

źródłach. Zajmowały się nim wyłącznie kobiety, co potwierdzają angielskie, francuskie, 

hiszpańskie dzieła malarskie i rytownicze z XVII-XVIII wieku. Zapiski archiwalne, a także  

literatura podróżnicza przełomu XVIII i XIX wieku, przedstawiały sposoby wróżenia -  

                                                           
439

  CH. G. LELAND, Gypsy Sorcery and Fortune-Telling, New York: Dover Publisher Inc., 1971 (wyd.1. 

Londyn, 1891). 

 
440

   F. COZANNET, Mythes et coutumes religieuses de Tsiganes, Paris:  Éditions Payot, 1973. 

 
441

  E. B. TRIGG, Gypsy Demons and Divinities, The magical and supernatural practices of the Gypsies, New 

York: Citadel Press, 1973, reprint London: Sheldon Press, 1975, s. 25-31. 
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chiromancję, kartomancję oraz krystalomancję (odczytywanie ze szklanej kuli), będące w 

zgodzie z dawnymi traktatami z dziedziny nauk tajemnych oraz magii białej, czarnej i 

miłosnej. Magia miłosna nierozerwalnie łączyła się z wiarą w nieśmiertelną duszę i duchy 

zmarłych. Dusza pozostawała w symbolicznym związku z ptakami, a duch zmarłego (w jęz. 

romani Mulo) mógł być zły, lub dobry i opiekuńczy. Silnie wierzono w przedśmiertne 

rozliczenie zmarłego ze światem; jeśli tego nie dokonano, jego duch powracał stając się 

niebezpiecznym dla żywych. Ponowne sprowadzenie do świata żyjących wywołać mogło 

wezwanie imienia zmarłego oraz miłosne czary
442

. Nieśmiertelna, wieczna Miłość, 

pozostawała istotą i esencją życia. 

 

El amor brujo 

Powyższą tematykę i świat cygańskich wierzeń oddaje balet Manuela de Falla El Amor brujo 

(tytuł tłumaczony jako Czarodziejska miłość lub Miłosne czary). Napisany na przełomie lat 

1914-1915 z inspiracji divy flamenco Pastory Imperio (libretto Gregorio Martinez Sierra), 

utwór miał premierę w madryckim Teatro de Lara, 15 IV 1915 roku. Dekoracje stworzył 

Néstor Marín Fernandez de la Torre, orkiestrę poprowadził José Moreno Ballesteros. 

Pierwszymi wykonawcami baletu byli członkowie rodziny Pastory Imperio: jej matka – 

Rosario La Mejorana, brat Vito Rojas, jego żona i córka María del Albaicin
443

. 

Balet pierwotnie zatytułowany przez kompozytora Gitanería en un acto y dos cuadros 

(Cyganeria w jednym akcie i dwóch obrazach), stał się nie tylko muzycznym obrazem kultury 

andaluzyjskich Gitanos, lecz przede wszystkim kwintesencją ducha andaluzyjskiej ziemi.  

Bohaterka baletu Candela, zakochana w szykownym Cyganie, niedawno zmarłym, jest 

prześladowana przez powracającego ducha dawnego kochanka, żyjącego stale w jej pamięci. 

Dziewczyna pozostaje pod wpływem jego widma. Akcja baletu rozgrywa się w Kadyksie: 

ciemną nocą Cyganie rzucają karty, aby wywróżyć sobie szczęście w miłości; zasmucona 

Candela śpiewa Pieśń bolesnej miłości (Canción del Amor dolido): 

 

 

 

 

                                                           
442

 A. MIRGA, L. MRÓZ, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, op. cit., s. 230-231, i s. 250-251. Szersze 

omówienie zagadnienia można odnaleźć w przytaczanej powyżej pracy: E. B. TRIGG, Gypsy Demons and 

Divinities, The magical and supernatural practices of the Gypsies, op. cit. 

 
443

   I. TURSKA, Przewodnik baletowy, Kraków: PWM, 1989, s. 72. 
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Canción del Amor dolido (Pieśń bolesnej miłości) 

 

¡Ay!       Ah!    

Yo no sé qué siento,    Nie wiem, co czuję, 

ni sé qué me pasa     Nie wiem, co jest ze mną nie tak 

cuando éste mardito     kiedy tego przeklętego 

gitano me farta.     Cygana mi brak. 

¡Ay!       Ah! 

Candela qué ardes…    Candela co płoniesz... 

más arde el infierno     bardziej piekło płonie 

que toíta mi sangre    niż cała moja krew 

abrasá de celos!     płonąca z zazdrości! 

¡Ay!       Ah! 

Cuando el río suena     Kiedy rzeka szumi  

¿qué querrá decir?    Co chciałaby powiedzieć? 

Por querer a otra      Przez miłość do innej 

se orvía de mí!     zapomniał o mnie! 

¡Ay!       Ah! 

Cuando el fuego abrasa…    Kiedy ogień płonie ... 

Cuando el río suena…    Kiedy rzeka szumi ... 

Si el agua no mata el fuego,    Jeśli woda nie gasi ognia, 

a mí el penar me condena,    kara mnie potępia, 

a mí el querer me envenena,   miłość zatruwa mnie, 

a mí me matan las penas.    zabijają mnie smutki. 

 

Żyjący i przystojny wieśniak, Carmelo, uwielbia dziewczynę i chce się z nią ożenić, lecz duch 

zmarłego interweniuje. Jego czary powstrzymują Candelę przed ofiarowaniem Carmelo 

pocałunku doskonałej miłości. Za radą wiedźmy, zdesperowana Cyganka próbuje odpędzić 

widmo zmarłego poprzez rytualny taniec ognia (Danza del Fuego), ale ten nie działa. W 

jaskini czarownicy dziewczyna śpiewa Pieśń ognia (Canción del fuego): 

Canción del Fuego (Pieśń ognia) 

 

Lo mismo que er fuego fatuo,    To samo co błędny ogień, 

lo mismito es er queré.     Tym samym jest miłowanie. 

Le juyes y te persigue,     Igrasz nim, a ono cię prześladuje, 

le yamas y echa a corré.     Wzywasz je, a ono odbiega. 

¡Lo mismo que er fuego fatuo,    Tym samym  co błędny ogień, 

lo mismito es er queré!    tym samym jest miłowanie! 

Nace en las noches de agosto,    Narodzone w sierpniowe noce, 

cuando aprieta la calor.     kiedy ściska żar. 

Va corriendo por los campos    Biegnie przez pola 

en busca de un corasón…    w poszukiwaniu czyjegoś serca ... 

¡Lo mismo que er fuego fatuo,    Tym samym co błędny ogień, 

lo mismito es er queré!    ty samym jest miłowanie! 

¡Malhaya los ojos negros     Przeklęte czarne oczy 

que le alcanzaron a ver!     które go ujrzały! 

¡Malhaya er corasón triste    Przeklęte smutne serce 
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que en su yama quiso arder!    które w złączeniu chciało płonąć! 

¡Lo mismo que er fuego fatuo    Tak samo jak błędny ogień 

se desvanece er queré!    znika miłowanie! 

 

Duch wciąż ma obsesję na punkcie jej duszy. Candela zaczyna recytować zaklęcie na 

odzyskanie utraconej miłości (Conjuro para Reconquistar el Amor perdido): 

 

Conjuro para Reconquistar el Amor perdido (Zaklęcie na odzyskanie utraconej Miłości) 

 

¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!     Przez szatana! Przez Barabasza! 

¡Quiero que er hombre que me ha orvidao     Chcę by mężczyzna, który mnie zapomniał 

me venga a buscar!      przyszedł do mnie! 

¡Cabeza de toro,       Głowa byka, 

ojos de león…!       oczy lwa....! 

¡Mi amor está lejos…     Moja miłość jest daleko ... 

que escuche mi voz!      niech usłyszy mój głos! 

¡Que venga, que venga…!     Niech przyjdzie, niech przyjdzie ...! 

¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!     Przez szatana! Przez Barabasza! 

¡Quiero que er hombre que me quería    Chcę by mężczyzna, który mnie kocha 

me venga a buscar!      przyszedł do mnie! 

¡Elena, Elena,       Elena, Elena, 

hija de rey y reina…!      córko króla i królowej ...! 

Que no pueda parar     Oby nie mógł spocząć    

ni sosegar,       ani się uspokoić, 

ni en cama acostao,      ani leżąc w łóżku, 

ni en silla sentao…     ani siedząc na krześle ... 

hasta que a mi poder      dopóki moja moc  

venga a parar!       nie ustanie!  

¡Que venga, que venga…!     Niech przyjdzie, niech przyjdzie ...! 

¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!     Przez szatana! Przez Barabasza! 

¡Quiero que er hombre que me ha engañao     Chcę by mężczyzna, który mnie zdradził  

me venga a buscar!     przyszedł do mnie! 

Me asomé a la puerta      Wyjrzałam przez drzwi 

al salir er sol…      o wschodzie słońca ... 

Un hombre vestío de colorao pasó…   Mężczyzna ubrany w czerwień przeszedł ... 

Le he preguntao        Zapytałam go 

y me ha contestao      a on mi odpowiedział 

que iba con los cordeles de los siete   że niesie sznury siedmiu 

ahorcaos…      powieszonych ...     

Y yo le he dicho:      I powiedziałam:     

¡Que venga, que venga!       Niech przyjdzie, niech przyjdzie! 

¡Pajarito blanco       Biały ptaszek 

que en er viento viene volando…!     co na wietrze leci ...! 

¡Que venga, que venga!      Niech przyjdzie, niech przyjdzie! 

¡Entro y convengo en el pacto!     Wchodzę i zgadzam się na pakt!  

¡Pa que venga! ¡Pa que venga! ¡Pa que venga!   Niech przyjdzie! Niech przyjdzie! Niech przyjdzie! 

¡Por Satanás! ¡Por Barrabás!     Przez szatana! Przez Barabasza! 

¡Quiero que er hombre que era mi vía   Chcę by mężcyzyzna, który był mym życiem 

me venga a buscar!      przyszedł do mnie! 
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Wysiłki Candeli wspiera Carmelo próbując oszukać ducha, którego nawyki były mu znane za 

życia: zmarły zawsze miał silny afekt do kobiet, stąd Carmelo postanawia wykorzystać Lucię, 

towarzyszkę Candeli, jako przynętę. Pod koniec czaru zjawa przybywa, Candela tańczy i 

śpiewa Pieśń fałszywej czarownicy (Danza y Canción de la Bruja Fingida) znanej także jako 

Taniec gry miłosnej (Danza del Juego de Amor): 

 

Danza y Canción de la Bruja Fingida (Taniec i Pieśń fałszywej czarownicy) 

 

¡Tú eres aquél mal gitano    Jesteś tym złym Cyganem 

que una gitana quería…!    którego Cyganka kochała ...! 

¡El querer que eya te daba,   Na miłość, którą ci dała, 

tú no te lo merecías…!   ty nie zasłużyłeś ...! 

¡Quién la había de decir    Kto jej miał powiedzieć, 

que con otra la vendías…!   że z inną  ją zdradziłeś ...! 

¡No te acerques, no me mires,   Nie zbliżaj się, nie patrz na mnie, 

que soy bruja consumá;    bo jestem groźną czarownicą; 

y er que se atreva a tocarme   i temu, kto ośmieli się mnie dotknąć 

la mano se abrasará!   ręka spłonie! 

¡Soy la voz de tu destino!    Jestem głosem twojego przeznaczenia! 

¡Soy er fuego en que te abrasas!   Jestem ogniem, w którym płoniesz! 

¡Soy er viento en que suspiras!   Jestem wiatrem,  którym oddychasz! 

¡Soy la mar en que naufragas!  Jestem morzem, w którym zatoniesz!  

 

Kiedy widmo pojawia się, dostrzega śliczną Lucię, ignoruje Candelę i podąża w zaświaty 

zabierając ze sobą jej przyjaciółkę Lucię (Danza del Juego de Amor ). Carmelo przekonuje 

Candelę o swej miłości i oddaniu większym niż ta zmarłego kochanka. Wraz z porannym 

świtem dzwoni w wiosce dzwon; para wymienia pocałunek miłości i na zawsze egzorcyzmuje 

ducha. 

¡Ya está despuntando er día!    Nadchodzi już dzień! 

¡Cantad, campanas, cantad!    Śpiewajcie, dzwony, śpiewajcie! 

¡que vuerve la gloria mía!    Niech moja chwała kwitnie! 

 

Balet El Amor brujo pozostaje jednym z wielkich dzieł epoki, będącej świadkiem eksplozji 

zainteresowania rodzimą muzyką ludową jako podstawą kompozycji scenicznych. Podążając 

za XX-wieczną tendencją rozwoju gatunku, wprowadził Falla do baletu, czyli formy 

scenicznej, głos ludzki, świadomie oddając w kompozycji podstawowe elementy tradycji i 

kultury cygańskiej, nie tylko w zbiorowych scenach tanecznych, ale i w języku. W pieśniach 

(Canción del Fuego fatuo, Canción del Amor dolido) wykorzystał autentyczny dialekt 

andaluzyjski, gdzie ‘l’ zamienia się w ‘r’, oraz  usuwana jest ostatnia spółgłoska w wyniku 
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przesunięcia akcentu (np. ‘corré’ zamiast ‘correr’). Dostrzegając w języku i słowie element 

autentyczności rasy Falla argumentował: ,,sam Cygan … wykorzystując tylko te elementy 

wierzy, że wyraża duszę rasy”
444

. 

Percepcja utworu powszechnie potwierdzała zamysł kompozytorski. W 1926 roku Edgar Istel 

zauważał całkowite oparcie dzieła, w warstwie rytmicznej, melodycznej i harmonicznej, na 

muzyce andaluzyjskich Cyganów
445

. Dostrzec tu można melizmaty, bogatą ornamentykę 

motywów i fraz, oddającą manierę wykonawczą śpiewu flamenco; charakterystyczne dla 

flamenco repetycje; obecność trójdzielnego metrum; zastosowanie triol, kwintol i sekstol; 

polirytmię. hemiolę i asymetryczność akcentacji w taktach. W warstwie instrumentalnej 

(skład orkiestry: kwintet smyczkowy, 2 flety, obój, rożek angielski, 2 klarnety, fagot, 2 rogi F, 

2 trąbki A i B, kotły, fortepian) objawia się mistrzostwo de Falli, który owym 

instrumentarium genialnie naśladuje gitarę flamenco
446

. 

Innymi kompozycjami de Falli, cytującymi wręcz autentyczny materiał dźwiękowy 

andaluzyjskich pieśni i tańców flamenco, są  La vida breve  (Krótkie życie) i El sombrero de 

tres picos (Trójgraniasty kapelusz). 

 

La Vida breve (Krótkie życie) 

La Vida breve jest  dwuaktową operą napisaną przez Manuela de Falla w okresie od sierpnia 

1904 do marca 1905 roku, do libretta Carlosa Fernándeza Shawa. Skomponowana została na 

konkurs ogłoszony przez Real Academia de Bellas Artes de Madrid, na którym zdobyła 

pierwszą nagrodę (w jury zasiadali Tomás Bretón i José Serrano). Po wielu korektach 

dokonanych przez de Fallę pod wpływem sugestii Felipe Pedrella i Clauda Debussy’ego, 

francuska premiera dzieła odbyła się w Casino Municipal de Nice, 1 kwietnia 1913 roku we 

francuskiej wersji językowej (adaptacji dokonał Paul Millet), a 7 stycznia 1914 w Théâtre 

National de l’Opéra Comique de Paris. Kilka miesięcy później,  3 sierpnia 1914,  wybuchła I 

wojna światowa, co zmusiło kompozytora do powrotu do Hiszpanii, gdzie 14 listopada [1914] 

w madryckim Teatro de la Zarzuela miała miejsce hiszpańska premiera dzieła. 

Akcja opery rozgrywa się w cygańskiej dzielnicy Granady, el Albaicín początku XX 

wieku. Młoda Cyganka Salud, bohaterka dramatu, kocha zamożnego Paco, potajemnie 

                                                           
444

  C. A. HESS, Sacred Passion: the life and music of Manuel de Falla, Oxford University Press, 2005, s. 81. 

⸺⸺ ,,a gypsy himself… employing only those elements [he belived] to express the soul of the race.” 

 
445

  E. ISTEL, Manuel de Falla: A Study, «The Musical Quarterly», vol. 12., nr 4, October, 1926, s. 508. 

 
446

  M. CHRISTOFORIDIS, La guitarra flamenca en la obra y pensamiento de Manuel de Falla, [w:] L. Jambou 

(red.), Manuel de Falla – Latinité et Universalité. Actes du Colloque International tenu en Sorbonne 18-21 

novembre 1996, Paris: Press de l’Universitéde Paris-Sorbonne, 1999, s. 265. 
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zaręczonego z kobietą ze swojej klasy społecznej. Wuj Salvator i babka dziewczyny znając 

prawdę próbują powstrzymać Salud przed zerwaniem uroczystości ślubnych mężczyzny. W 

trakcie wesela, ku zaskoczeniu gości i nieświadomej niczego panny młodej,  dochodzi do 

konfrontacji między Salud i Paco, demaskującej kłamstwo pana młodego, okupione w finale 

śmiercią bohaterki. 

La Vida breve jest autentycznym dramatem lirycznym, znakomicie zorkiestrowanym, 

przykładem zastosowania idiomu flamenco zarówno w warstwie słownej jak i muzycznej. 

Tekst libretta wykorzystuje dialekt andaluzyjskich Cyganów. Tematyka utworu dotyczy 

odwiecznych uczuć miłości, zdrady i śmierci, obecnych w każdej ekspresji flamenco, co 

ilustruje charakterystyczny motyw libretta: „ Mi querer es como el hierro, se resiste con el frío 

y se ablanda con el fuego.” („Moja miłość jest jak żelazo, twardnieje od zimna i mięknie od 

ognia”). 

W podtekście dzieła muzykolodzy doszukują się aspektów społecznych, ukazujących 

nierówność pozycji oraz statusu społeczno-prawnego kobiet i mężczyzn ówczesnej Hiszpanii. 

„W Andaluzji – zauważa Carol A. Hess – gdzie dominował kult machismo, kobieta mająca 

stosunki pozamałżeńskie podlegała karze więzienia od 2 do 6 lat, podczas gdy mężczyzna 

mógł bezkarnie utrzymywać metresę w domu”
447

. Ukazanie głównej bohaterki Cyganki, 

przedstawicielki  hiszpańskiej biedoty, mającej odwagę zdemaskowania burżuazyjnego pana, 

była wręcz nie do pomyślenia dla ówczesnej  publiczności. 

W warstwie muzycznej osnowę opery stanowi cante jondo, a w pieśniach daje się 

słyszeć wykrzyknik ay! i olé! W warstwie scenicznej dzieła zaprezentowane są tańce debla i 

soleares, z typowym dla flamenco akompaniamentem kastanietów i gitary, w której grze 

zastosowana jest charakterystyczna technika punteado i rasgueado
448

. 

Po premierze opera wywołała zróżnicowaną percepcję. Anonimowy krytyk dla 

czasopisma «ABC» odnotowywał sztuczność folkloryzmu i ducha rasy, określając La Vida 

Breve jako „czysto hiszpańskie” (castizamente española). Dla innych opera była „odważna, 

okrutna i słodka, surowa i marzycielska, rozdarta, osamotniona i zarazem mistyczna: 

                                                           
447

  C. A. HESS, Sacred Passion: the life and music of Manuel de Falla, Oxford University Press, 2005, s. 80. 

 
448

 Rasgueado – w andaluzyjskim dialekcie rasgueo lub rasgeo. Jedna z podstawowych technik gitarowych 

stosowana głównie w wykonawstwie flamenco. Polega na szybkim rozwibrowaniu strun: powtarzaniu akordu 

kolejnymi palcami prawej ręki z wykorzystaniem paznokcia.  Do XIX w. znana jako batuto (wł.) lub golpeado. 

Zob. J. TYLER, The Guitar and its Performance from the Fifteenth to Eighteenth Centuries, [w:] Performance 

Practice Review, X, 1997, s. 61-70. 

Punteado (wł. pizzicato) - termin oznaczający technikę szarpania strun gitary opuszkami palców lub paznokciem 

prawej ręki. Historycznie sposób gry wywodzi się z techniki lutniowej używanej w baroku. Zob.: The New 

Grove Dictionary of Music and Musicians, vol. 20., op. cit., 2001, s. 601.          
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uczyniona ze słońca, z miłością i śmiercią, która dzięki nieznanemu tchnie cudowną 

demoniczną alchemią, i pachnie kadzidłem, i zna fatalność”
449

. Jednakże patrząc z 

dzisiejszego punktu widzenia, nawiązania do cygańskiej tradycji należy rozpatrywać w 

kontekście idei tworzenia hiszpańskiej opery narodowej, oraz pedrellowskiej idei kreacji 

szkoły narodowej (escuela nacional), czerpiącej ze źródeł ludowych i kultury etnicznej. 

Skondensowaną cygańskość widać w kolejnym dziele scenicznym de Falli El sombrero de 

tres picos. 

 

El sombrero de tres picos ( Trójgraniasty kapelusz ) 

Balet  El sombrero de tres picos (Trójgraniasty kapelusz), napisany do tekstu noweli Pedro 

Antonio de Alarcóna
450

 pod tym samym tytułem, ukończył de Falla w 1919 roku. Premiera 

odbyła się 22 lipca (1919) w El Alhambra Theatre w Londynie. Orkiestrą dyrygował Ernest 

Ansermet (1883-1969), scenografię i kostiumy zaprojektował Pablo Picasso (1881-1973), 

choreografię Leonid Miassin (1896-1979). Pierwsza wersja dzieła, z lat 1916-1917, nosiła 

tytuł El corregidor y la molinera (Burmistrz i młynarka) i miała premierę w madryckim 

Teatro Eslava w kwietniu 1917 roku. Jednak pod wpływem Sergiusza Diagileva, de Falla 

zmodyfikowal kompozycję nadając jej większą formę teatralną. Po premierze, na bazie 

muzycznego materiału baletu, skomponował Falla w latach 1919-1921 dwie suity orkiestrowe  

El sombrero de tres picos: suita nr 1(1. Introducción, 2. La tarde, 3. Danza de la molinera-

fandango,4. El corregidor,5. Las uvas), suita nr 2 (1. Danzas de los vecinos- seguidillas, 2. 

Danza del molinero- farruca, 3. Danza final-jota). 

Akcja baletu rozgrywa się w wiosce niedaleko Granady. Młynarz Lucas i jego żona 

młynarka Frasquita tworzą dobrane, szczęśliwe małżeństwo. Oboje prowadzą zgodnie młyn, 

odwiedzani przez sąsiadów. Piękna Frasquita wzbudza pożądanie wielu mężczyzn. Jeden z 

nich, Corregidor (burmistrz), chcąc zdobyć jej względy, z pomocą szeryfa Garduña, ucieka 

się do podstępu: wysyła młynarza do miasta, a sam zakrada się do domu młynarki. Po 

powrocie, podejrzewajacy zdradę mąż planuje komiczną zemstę. 

                                                           
449

  Una ópera española: La vida breve, « La Época »14 de noviembre de 1914, Granada: Archivo Manuel de 

Falla, prensa.  ⸺⸺ „ bravia, cruel y dulcísima, áspera y soñadora, desgarrada, desolada ... y mística a un tiempo: 

está hecha con sol y llanto, con amor y muerte que merced a no sé qué prodigo de alquimia endemoniada, huele 

a incienso y sabe a fatalidad.” 

 
450

 G. A. Piotrowska błędnie podaje nazwisko Alcorón. Por. A. G. PIOTROWSKA, Topos muzyki cygańskiej, 

op. cit., s. 303. 
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 W warstwie muzycznej dzieło oparte jest na ludowych andaluzyjskich pieśniach i 

formach flamenco – fandango (Danza de la Molinera), seguidillas, rondas, malagueñas, 

granadinas. Głównymi z nich są pełna wirtuozerii farruca (Danza del Molinero) oraz jota.  

Falla pozostawał świadomy, iż czystość sztuki flamenco była zawsze funkcją 

cygańskiej czystości rasowej (la pureza racial gitana), a cantes flamencos puros (siguiyrias, 

tonás, bularías, tangos, soleares) z pochodzenia gitano-andaluces były cygańskim 

dziedzictwem  prowincji Sewilla i Kadyks. Śpiew w swych przejawach najbardziej 

pierwotnych i typowych jawił się dla kompozytora częścią wyjątkowo wrażliwego uczucia 

rasy
451

. W dziele scenicznym Falla przeniknął do serca hiszpańskiego idiomu muzycznego, 

aby znaleźć jego czystą esencję. Czerpiąc z najgłębszych źródeł, z czystej esencji kultury 

andaluzyjskich Cyganów (flamenco pełne wpływów arabskich czy bizantyńskich), 

kompozytor reafirmował tym samym andaluzyjskość i wizję cygańsko-mauretańskiej 

Hiszpanii jako „Hiszpanii prawdziwej”, co potwierdzało panujący zagranicą stereotyp, lecz 

niekoniecznie znajdowało aprobatę środowisk w kraju (np. Pokolenie 1898, Unamuno) 

zorientowanych na kastylijskość. Falla, podobnie jak inni członkowie omawianej grupy 

kompozytorskiej, podnosząc regionalizm andaluzyjski do rangi uniwersalizmu, flamenco 

uczynił skarbem światowej muzyki, upodmiatawiając zarazem swoją twórczość i całą 

hiszpańską muzykę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
451

  Por. R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas del cante flamenco, Madrid: Revista de Occidente, 1963, 

Sevilla: Librería Al-Andalus, 1979. 
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ROZDZIAŁ III 

 
DOLOR Y MUERTE: TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA  

 

 

Tierra. Ziemia. To w niej tkwią korzenie każdej wielkiej kultury i cywilizacji. Ziemia: dająca 

plony i skrywająca bogactwa mineralne. Obiekt pożądania zdobywców, kolebka geniuszy i 

grób bohaterów. Przeorana i zadeptana buciorami obcych wojsk. Usłana kwiatami i krzyżami. 

Przesiąknięta krwią, przeniknięta bólem i śmiercią (dolor y muerte). Rozbrzmiewająca 

muzyką i płaczem swych mieszkańców. Pozostająca z ludem w symbiozie, by w sztuce i 

bolesnej historii stać się z nim jednością. Tierra andaluza jako maja dolorosa odbija się w 

twórczości Enrique Granadosa. 

 

1. Enrique Granados a historyzm      

 

 

Enrique Granadosa i jego twórczość kompozytorską klasyfikuje się w literaturze hiszpańskiej 

i międzynarodowej jako przedstawiciela hiszpańskiej szkoły narodowej przełomu XIX i XX 

wieku. W kontekście kryzysu roku 1898, toczącej się debaty definiującej tzw. „problem 

Hiszpanii”, rodzących się tendencji autoświadomości tożsamości regionalno-narodowej, 

warto spojrzeć na Granadosa i jego najwybitniejsze dzieła: Tonadillas i Goyescas. Ich 

powstanie plasuje się w okresie zwrotu elit artystyczno-intelektualnych ku historii Hiszpanii, 

tradycji regionalnej oraz wielkim historycznym postaciom hiszpańskiej kultury i sztuki. 

Granados uformowany w duchu krausizmu, był muzykiem regeneracionista, 

całkowicie oddanym idei odnowy kulturalnej, artystycznej i muzycznej poprzez twórczość i 

własne życie. Muzyczna formacja i relacja z Felipe Pedrellem zdeterminowała jego drogę 

kompozytorską i poglądy estetyczne. Dzięki niemu wszedł w środowisko regeneracionistas i 

krausoinstitucionistas. W maju 1894 roku, w domu swego nauczyciela, nawiązał kontakty z 

krausistą Gabrielem Rodriguezem – bliskim przyjacielem Pedrella. Tam też poznał polityka 

Sigismundo Moreta – ministro de Estado (ministra stanu) w rządzie z ramienia partii 

liberalnej, Presidente del Ateneo de Madrid i Junta Directiva de la Institución Libre de 

Enseñanza. Moret mając wpływ na system edukacji w Hiszpanii, formował pośrednio poglądy 
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Granadosa
452

. Jednakże sam kompozytor daleki był od jednoznacznego, ideologiczno-

politycznego zaangażowania w nacjonalistyczne ruchy regionalne. Stronił od ówczesnego 

katalońskiego ruchu Renaixença. W oparciu o nauki Pedrella i etnomuzykologiczny materiał 

zebrany w pedrellowskim Cancionero musical popular español, źródeł inspiracji szukał 

Granados w muzycznym ludowym dziedzictwie Andaluzji (np. utwory Danzas andaluzas, 

Canción morsica, Danza gitana, Moresque et canción árabe, Jácara danza para cantar y 

bailar), choć w jego dorobku widnieją kompozycje o zabarwieniu katalońskim (np. El jardí 

d’Elisenda, La sirena-vals mignone, Cançó d’amor), nie będące jednak jego arcydziełami
453

. 

 Zwrot ku folklorowi Andaluzji wywołał akty szyderstwa i drwiny ze strony 

ówczesnych kompozytorów hiszpańskich skupionych w grupie tzw. Catalanistas Musicales, 

działających przy El Orfeó Catalá, i jawnie opowiadających się za katalońskim ruchem 

regionalnym. Mimo braku zaangażowania politycznego, Granados nie pozostawał w izolacji 

od aktualnych tendencji i wydarzeń (szokiem była dla niego Semana Trágica w Barcelonie, 

1909). Poglądy i teoria casticismo Unamuna, oraz teksty Azorína publikowane na łamach La 

Vanguardia i Diario de Barcelona były mu znane
454

.  

Podobnie jak inni członkowie elit intelektualnych, w duchu idei regeneracjonizmu 

spoglądał na Francję i dostrzegał podobieństwa. Hiszpańska klęska 1898 roku przywodziła 

bowiem na myśl kryzys narodowego upokorzenia Francji w wojnie z Prusami 1870-1871, 

która zrujnowała złudzenia jej militarnej i kulturowej wyższości. Klęska Francji stała się 

impulsem do odrodzenia jej kultury, zwrotu do korzeni i tradycji poprzez tworzenie nowych 

narodowych instytucji
455

. Granados przebywający w późniejszych latach, 1887-1889, we 

Francji (jak Albéniz i Falla), doskonale dostrzegał podjęte przez Francuzów działania,  oraz 

rozumiał przenikające się prądy i tendencje. Zwrot ku etnicznemu pochodzeniu regionu lub 

narodu był postrzegany jako warunek wstępny każdego narodowego odrodzenia. Jednym ze 

sposobów i czynników potwierdzenia tożsamości regionalnej i narodowej stała się muzyka, 

                                                           
452

  Potwierdza to hiszpańska badaczka Miriam Perandones Lozano w opracowaniu korespondencji Granadosa. 

Zob. M. PERANDONES LOZANO, Correspondencia epistolar (1892-1916) de Enrique Granados, Barcelona: 

Editorial Boileau, 2016. 

 
453

  Zob. M. LARRAD, Granados y Campiña, Enrique, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 

vol. 10., 2
nd

 ed. by S. Sadie, London: Mcmillan Publishers Ltd, 2001, s. 277-281. 

 
454

 Przykładowo, na zachowanych zdjęciach Granadosa można dostrzec leżące obok niego gazety, stąd 

prawdopodobieństwo jego zainteresowania aktualnymi wydarzeniami w życiu społecznym. 

 
455

  Na fali patriotyzmu nastąpił renesans kultury muzycznej kraju. Utworzono Société Nationale de Musique 

(Narodowe Towarzystwo Muzyczne) mające na celu kultywowanie, publikowanie i wykonawstwo utworów 

francuskich kompozytorów. W Schola Cantorum założonej w 1894 r. przez Césara Francka podjęto szerokie 

badania muzykologiczne; nastąpiło odrodzenie muzyki operowej i instrumentalnej. Zob. J. CHOMIŃSKI, K. 

WILKOWSKA-CHOMIŃSKA, Historia muzyki, cz.II, Kraków: PWM, 1990, s. 176-177. 
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stąd jej rola w tym procesie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia Granadosa i jego 

najwybitniejszych dzieł. 

W dążeniu ku znalezieniu esencji hiszpańskiej duszy,  na fali historyzmu zwrócono się    

– obok postaci Miguela Cervantesa czy Calderona de la Barca – do twórczości Francisco 

Goyi (1746-1828). 150 rocznica urodzin malarza w 1896 roku, stała się w Hiszpanii 

impulsem do powszechnego zainteresowania historią, a zwłaszcza okresem wojen 

napoleońskich i wielkiej La Guerra de la Independencia 1808-1814 (Wojny o 

Niepodległość), w kontekście której Goya postrzegany był jako symbol hiszpańskiego oporu 

w obliczu zbiorowej  katastrofy. 

Wobec powyższych tendencji, pozostając pod wpływem historycznych idiomów w 

muzyce Albéniza (zob. rozdz. II.1.2.), zwrócił się Granados ku historii Hiszpanii, odnajdując 

jej istotę w malarstwie Goyi. Bazując na pieśniach ludowych czyli źródłach historycznych, 

kontynuował myśl Pedrella; natomiast inspirując się  twórczością Goyi, odwołał się nie tylko 

do szerokiego spektrum zagadnień XVIII- i XIX-wiecznej historii i kultury Hiszpanii, ale 

dostrzegając muzyczne korzenie w idiomach Andaluzji, wpisał się w ówczesny dyskurs idei 

casticismo i problem dualizmu regionalizm-nacjonalizm. W jednym z wywiadów kompozytor 

stwierdził: 

 

„Goya jest reprezentatywnym geniuszem Hiszpanii. W westybulu Muzeum Prado w 

Madrycie, jego posąg jest pierwszym, co rzuca się w oczy. Widzę w tym naukę: musimy, na 

przykładzie tej pięknej postaci, uczestniczyć w wielkości naszego kraju. Arcydzieła Goyi 

unieśmiertelniają nasze narodowe życie. Podporządkowuję tym samym moją inspirację 

człowiekowi, który zdał się także doskonale tłumaczyć wydarzenia i momenty 

charakterystyczne dla ludu Hiszpanii.” 
456

 

 

Dostrzegając zatem patriotyzm i historyzm malarstwa Goyi w wizerunkach jego majas, 

cyklach Capichos, Los Desastres de la guerra, Proverbios-Disparates, doprowadził Granados 

do unieśmiertelnienia poprzez swą muzykę pewnego idiomu-modelu: Hiszpanii jako wiecznej 

‘Maja’
457

, mającej swe korzenie w Andaluzji i  uosobionej w andaluzyjskiej ‘Maja’. 

                                                           
456

  J. PILLOIS, Un entretiens avec Granados, «S. I. M. Revue Musical» 10, suppl. 104, 15 avril 1914, s. 3. ⸺⸺ 

„Goya est le génie representatif de l’Espagne. Dans la vestibule du musée du Prado, à Madrid, sa statue s’impose 

au regard, la première. J’y vois un enseignement: nous devons, á l’exemple de cette belle figure, tenter de 

contribuer à la grandeur de notre pays. Les chefs-d’oeuvre de Goya l’immortalisent en exaltant notre vie 

nationale. Je subordonne mon inspiration à celle de l’homme qui sut traduire aussi parfaitement les actes et les 

moments caractèristiques du peuple d’Espagne.” 

 
457

  G. ALOMAR, Las Goyescas, «El poble català» 25 de Septiembre 1910. ⸺⸺ „[Goyescas es] un mismo 

modelo: España, la ‘Maja’ eternal.” 
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1.1. Maja, majismo, La Maja de Goya. 

 

La maja. Diccionario de la Real Academia Española podaje, iż etymologia słowa majo/maja 

jest niepewna, i w sensie przenośnym może kojarzyć się w kobiecym znaczeniu z 

określeniami: „mano de almirez” i „acción de majar” czyli machacar – naprzykrzać się. 

Nazywano też majo/maja lub maxo/maxa mieszkańców wschodnich Wysp Kanaryjskich, 

skąd wywodzi się określenie majorero oznaczające pochodzenie z wyspy Fuerteventura, 

której rdzenna nazwa brzmiała Majorata. 

W XVI wieku określenie la maja oznaczało „zepsucie [modelu] dawnej kobiety hiszpańskiej 

[...] typ, w którym odzwierciedlały się razem z wadami, przypisanymi jej kondycji społecznej, 

pewne cechy charakteru będące ozdobą i dumą XVI-wiecznych dam”
458

. La maja była 

reprezentacją hiszpańskiej kobiety wywodzącej się z ludu, bohaterką sportretowaną przez 

dramaturga Ramóna de la Cruz Cano y Olmedilla (1731-1794) w teatralnej formie sainete tj. 

La maja majada (1775), Los majos vencidos (1771). 

Nazwa sainete pochodzi od arabskiego słowa sayn oznaczającego pierwotnie tłuszcz 

dzikiego zwierzęcia lub jego smaczne kąski dawane sokołom w  nagrodę za upolowanie 

zdobyczy. Sainetes były zatem „drobnym poczęstunkiem” dla teatralnej publiczności.  Te 

drobne utwory przedstawiające sceny rodzajowe z życia pospólstwa na wsi i w mieście, los 

ilustrados (na czele z Leandro Fernándezem de Moratín) postrzegali jako promowanie 

najnędzniejszych obyczajów „właścicieli tawern, handlarzy kasztanów, kieszonkowców, 

imbecylów, łachmaniarzy, szubrawców, kryminalistów – jednym słowem, odrażających 

madryckich szumowin”. Sainetes odmalowywały „w uwodzicielskich barwach cygara, 

szulernie, sztylety, pijaństwo, rozpustę, osamotnienie i wszystkie inne występki tego 

świata”
459

,  deprawując wulgarnością wyższe warstwy społeczne. Dla Ramóna de la Cruz  

stanowiły rodzaj dokumentu społecznego i źródło historyczne. Autorem muzycznych sainetes 

                                                                                                                                                                                     
 
458

    X. ANDREU, Figuras modernas del deseo: las majas de Ramón de la Cruz y los orígenes del majismo, 

[w:] Genero y modernidad en España: de la Ilustración al liberalismo, ed. M. Bolufer, M. Burguera, «Ayer» 

78/2010 (2), Asociación de Historia Contemporánea, Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2010, s. 26.  

⸺⸺ „una corrupción de la antigua mujer española (...), un tipo en que resplandecen,  juntamente con el vicio a 

que su condición social la ha llevado, algunos rasgos de carácter de acquellas que fueron adorno y orgullo de los 

nobles damas del siglo XVI.” 

Xavier Andreu podaje to za: B. PÉREZ GALDÓS, Don Ramón de la Cruz y su epoca, «Revista de España», nr 

XVII, 1870, s. 200 -227, i nr XVIII, 1871, s. 27-52. 

 
459

  Fragment listu Leandro Fernándeza de Moratín do Manuela Godoya z  1792 r.  Zob. L. FERNÁNDEZ DE 

MORATĺN, La comedia nueva, ed. J. Dowling, Madrid: Castalia, 1970, s. 291-292.; Cyt. też [w:] R. HUGHES, 

Goya. Artysta i jego czas [Goya], przeł. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo W. A. B., 2006, s. 87.  
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był kompozytor Blas de Laserna (1751-1816). Bohaterami jego sztuk stawali się: Francuz, 

gallego (Galicyjczyk), Bask, Włoch, indiano czyli Hiszpan zbijający majątek w 

amerykańskich koloniach, hidalgo, cortejo (galant), petimetre (fircyk) oraz majo i maja.  

Szczególnie dwa typy petimetre/petimetra i majo/maja były sobie często 

przeciwstawiane. Petimetre, określenie wywodzące się od francuskiego słowa petit-maître, 

był naśladowniczym stylem obyczajowości francuskiej poprzez wykwintny strój (modę), 

atrybuty, sposób wymowy, zachowanie i kosmopolityczny styl bycia. Jako ofiara narcyzmu 

petimetre, całkowite zaprzeczenie ‘prawdziwego Hiszpana’, stał się ulubionym tematem 

satyrycznym, i należał do archetypowych postaci burbońskiej Hiszpanii, doskonale 

sportretowanym m.in. w Cartas marruecas (Listy marokańskie) José Cadalso (1741-1782)
460

. 

W postawie dandyzmu bliskimi stylowi petimetre pozostawali currutacos, 

posługujący się niezmiernie afektowanym stylem, preferujący barokową manierę wysławiania 

się, przesadnie podkreślający swą hiszpańskość nie chcąc uchodzić za fałszywych Francuzów. 

W Libro de la moda, podręczniku savoir-vivre’u wydanym w Madrycie w 1796 roku 

currutaco został określony jako farfallone amoroso, miłosny motyl, podobny Cherubinowi z 

Wesela Figara: „delikatny, eteryczny mechanizm jego szczupłego ciała napędzany jest 

wyłącznie sokami, alkoholami, esencjami, konfiturami, cukierkami i likierami; popija, sączy, 

próbuje, kosztuje, ale nigdy nie je […] Kiedy pojawia się na Prado, jego przejście przywodzi 

na myśl ustęp z Homera lub Wergiliusza. Aby ten efekt osiągnąć currutaco spędza przedtem 

dwie godziny przed lustrem”
461

. Dla Ramóna de la Cruz styl petimetre jawił się odpowiedzią 

na jeden z problemów ówczesnej Hiszpanii – modę na wpływy obce i zanik kultu męskości  

macho, zastąpionego – jak pisał w swej sztuce El petimetre – upudrowanym, 

wyperfumowanym dandysem, niechętnie wyciągającym szpadę w obronie honoru. Stąd 

utożsamieniem rdzennej hiszpańskości, prawdziwymi postaciami z ludu jawili się majo i 

maja. 

W XVIII-wiecznym Madrycie maja/majo, zwani byli  manola/ manolo od imienia 

Manuela/ Manuel. Nazwę tę przypisywano mieszkańcom dzielnicy Lavapiés, zamieszkałej 

przez andaluzyjskich Cyganów, skonwertowanych na chrześcijaństwo Żydów i moriscos 

(zob. rozdz. II.1.2.1. Iberia, Lavapiés), wśród których imię Manuela/Manuel było niezmiernie 

                                                           
460

  J. CADALSO, Cartas marruecas, Barcelona: Imprenta de Piferrer, 1796 /red. Zaragoza, 1975. - Tytuł dzieła 

pochodzi od rzekomej korespondencji między trzema osobami - arabskim dyplomatą Gazelem przybyłym do 

Hiszpanii, jego przyjacielem Maurem – Ben Belejem, i chrześcijaninem Nuno Nuñezem. Listy jawiły się satyrą 

na obyczajowość i sytuację  w Hiszpanii. 

 
461

  R. HUGHES, Goya. Artysta i jego czas  [Goya], przeł. H. Jankowska, Warszawa: Wydawnictwo W. A. B., 

2006, s. 89. 
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popularne. Natomiast określenie chulapa/chulapo przypisywano mieszkańcom innej 

madryckiej dzielnicy – barrio Maravillas, zwanej następnie barrio Malasaña, gdzie również 

używano słowa maja/majo. 

W duchu tzw. costumbrismo moda imitowania typów ludowych majo i maja, 

rozprzestrzeniała się wśród klas wyższych. W 1792 roku w czasie podróży po Andaluzji 

baron de Bourgoing dziwił się, że w Hiszpanii „uderzają osoby dystyngowane obu płci , które 

szukają swoich modeli wśród bohaterów motłochu, którego strój, maniery i akcent imitują, 

uznając za pochlebstwa, gdy ktoś o nich mówi: ma wygląd majo, lub: można by ją wziąć za 

una maja”
462

. 

W 2 połowie XVIII wieku narodziło się majismo, fenomen kulturowy w Hiszpanii, 

będący elementem procesu odzyskiwania hiszpańskiego dziedzictwa, wyrażany w wizualnych 

formach stylu, obyczajów i ubioru postrzeganych jako historyczne. Majismo ucieleśniając 

ludową estetykę stanowiło pewnego rodzaju reakcję na wzrost zewnętrznych wpływów 

politycznych na Hiszpanię oraz na wprowadzone postępowe reformy oświeceniowe. Służyło 

jako instrument odzyskania tożsamości narodowej oraz dziedzictwa hiszpańskiego. Majos i 

majas mieli uosabiać autentyczność i rdzenność Hiszpanii, co wywoływało jednak ówcześnie 

polemiki. Przykładowo, w opublikowanej w latach 1751-1780 Wielkiej Encyklopedii 

Francuskiej Denisa Diderota i Jeana d’Alemberta, wskazywano na Rzymian, Gotów, 

Wandalów i Arabów jako rdzenny czynnik w rozwoju Hiszpanii, zapominając jednak dodać, 

że wszyscy oni stworzyli Andaluzję
463

. 

Majismo narzuciło określony idiom charakteru narodowego. Chociaż idea casticismo 

niekoniecznie istniała w całej Hiszpanii, gdzie dominowała tożsamość regionalna, a pojęcie 

nacjonalizmu pojawiło się dopiero w XIX wieku, to kastylijskość czyli hiszpańskość 

przypisano de facto zwyczajom andaluzyjskim, czyniąc andaluzyjskich majos i majas 

ucieleśnieniem wartości i atrybutów (gitana, flamenco, pendereta, torero, fiesta, bandolero 

andaluz) hiszpańskiego charakteru. Majismo wyrażone środkami artystycznymi w malarstwie, 

grafice, literaturze wpłynęło na proces formowania się poczucia zbiorowej tożsamości. 

                                                           
462

  X. ANDREU, Figuras modernas del deseo: las majas de Ramón de la Cruz y los orígenes del majismo, [w:] 

Genero y modernidad en España: de la Ilustración al liberalismo, ed. M. Bolufer, M. Burguera, «Ayer» 78/2010 

(2), s. 43, Asociación de Historia Contemporánea, Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2010. ⸺⸺ „ se 

dan en ambas sexos personas de condición distinguida que van a buscar sus modelos entre estos héroes del 

populacho, cuyo atavió, modales y acento imitan, sintiéndose halagados cuando alguien dice de ellos: tiene todo 

el aire de un majo, o bien: se la tomaría por una maja.” 

 
463

   L. JAUCOURT, Espagne, [w:] D. DIDEROT, J. LE ROND D’ALEMBERT, Encyclopédie ou Dictionnaire 

raisonné des sciences, des arts et des métiers, 1
re

 éd., Tom 5., novembre 1755, Paris: Briasson/ Durand/David/Le 

Breton, 1755, s. 953b. 
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Przedstawianie majos/majas w andaluzyjskich strojach, w sceneriach andaluzyjskiego 

krajobrazu (np. F. Goya La maja y los embozados zwane też El paseo de Andalucía), w 

scenach ilustrujących andaluzyjskie zwyczaje, przyczyniło się do wykształcenia ich 

historycznej percepcji. Majos i majas bardziej uosabiali wieloletnie dziedzictwo Hiszpanii i 

charakter narodowy – bez względu na to co nim było – niż legalni Burbonowie. Moda i 

przyswojenie przez elity przełomu XVIII i XIX-wiecznego Madrytu tradycyjnych atrybutów 

typowych dla majas/ majos wykreowało idiom ‘ducha narodowego’, chociaż autoświadomość 

tego ducha nie istniała na poziomie ogólnokrajowym. Wizualna i literacka twórczość 

poświęcona tematyce majas/majos przyczyniła się do konceptualizacji hiszpańskości poprzez 

idiom andaluzyjski, zakorzeniony w etniczności, religijności i kulturze (zwyczaje, muzyka). 

Andaluzja stała się zatem swoistym laboratorium, tyglem elementów podniesionych do 

kategorii ikony narodowej
464

. 

Majismo bazując na etniczności i plebejskości przekształciło je w elitarność wiodącą 

do hiszpańskości. Wytworzyło zarazem poczucie wspólnej tożsamości, ugruntowanej w 

regionalnej tradycji, mitologizując jednocześnie to, co hiszpańskie. Reprezentując fascynacje 

elit arystokratycznych ludem i kulturą Andaluzji, majismo stało się tak naprawdę środkiem 

wyrażenia hiszpańskości. Czy patrząc dzisiaj na dzieła malarstwa hiszpańskiego nie ma się 

wrażenia, iż królewska rodzina Burbonów, przywdziewając i portretując się w strojach majas, 

nie ugruntowywała wizerunku rodzimych władców Hiszpanii? Czy uszlachetnienie, swoista 

nobilitacja plebejskiego typu maja/majo przez członków dworu, nie było „marketingowym” 

narzędziem legitymizowania – politycznego i społecznego – ich prawowitości na hiszpańskim 

tronie, i wyrazem narodowego czyli hiszpańskiego charakteru?
465

. 

Jednakże owo zdefiniowanie hiszpańskiego charakteru nastręczało wiele trudności, i 

wykluczało jednoznaczność. Artystyczne romantyczne przedstawianie ludowych typów 

                                                           
464

  C. ALONSO GONZÁLEZ, En el espejo de ‘los otros’: andalucismo, exotismo e hispanismo, [w:] Creación 

musical, cultura popular y construcción nacional en la España contemporánea, coord. C. Alonso González, 

Madrid: ICCMU, 2010, s. 88. 

 
465

  Jeżeli Burbonowie podjęli działania wizerunkowe, to mogli być świadomi postrzegania ich przez część 

społeczeństwa hiszpańskiego jako „obcych”, które to wrażenie potęgowała prowadzona przez nich polityka. 

Pamiętać należy, że dynastią macierzystą Burbonów hiszpańskich jest francuski ród królewski Kapetyngowie 

(Ludwik IX Święty, król Francji od 1226 r.,  protoplasta Burbonów). Pierwszym Burbonem na tronie Francji był 

Henryk IV król Nawarry, syn Joanny d’Albert królowej Nawarry i Antoniego Burbona księcia Vendôme.Tylko 

południowa część królestwa Nawarry została podbita i włączona do terytorium Hiszpanii przez Królów 

Katolickich. Część północna obejmowała terytorium Basków i jej językim był baskijski. W 1589 r. Nawarra 

złączyła się unią personalną z Francją, i w 1620 r. została do niej formalnie  włączona. Tytuł króla Nawarry 

zachował się w tytulaturze władców francuskich aż do 1791 r. Genealogię dynastii Burbonów zob.:  

S. GRZYBOWSKI, Burbonowie, [w:] Dynastie Europy, pr. zbior. pod red. A. Mączaka, Wrocław: Zakład 

Narodowy im. Ossolińskich, 2009, s. 51-67. 
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bazowało na dorobku zagranicznych podróżników odwiedzających Andaluzję, szczególnie w 

1 połowie XIX wieku, którzy narzucili typ wyobrażeniowy majas i majos, przyczyniając się 

do zafałszowania wizerunku nie tylko Andaluzji, lecz i pozycji społecznej kobiety 

hiszpańskiej. Rozdźwięk między ich  relacjami a rzeczywistością zauważali m.in. historycy 

A. Domínguez Ortíz, B. Bennassar, J. Caro Baroja. Romantyczny wyobrażeniowy obraz 

„słabej płci” nie pokazywał, że kobiety pracowały wykonując ciężkie prace domowe, 

uczestnicząc w pracach polowych na wsi, czy pracując w fabrykach, gdzie najbardziej 

popularne było przędzenie jedwabiu, wyrób płótna, wełny, bawełny, czyli zajęcia 

rozpowszechnione w całej Hiszpanii, szczególnie  w andaluzyjskiej Sewilli i Granadzie
466

. 

Niestety, mimo upływu czasu, kobiety w Andaluzji nie mogły liczyć na zmianę mentalności 

w sposobie ich postrzegania ani w XVIII ani XIX wieku
467

. 

 

La Maja de Goya 

La Maja, kobiecy typ ludowy stworzony został celem inkarnacji pewnych cech 

egzotyzujących i erotyzujących. Maja-kobieta nie była podmiotem, lecz przedmiotem 

dyskursu ilustrados w ostatnich dekadach XVIII wieku. Można rzec, iż kobieta hiszpańska 

była postrzegana ambiwalentnie
468

. W efekcie Rewolucji Francuskiej, na przełomie XVIII i 

XIX wieku, wyzwolenie kobiet nabrało historycznego wydźwięku. W wyniku ich obecności 

we wszystkich porządkach oświeconej Europy, zaczęło rozwijać się poczucie nowego 

społeczeństwa, pojawiły się różne oblicza protagonizmu kobiecego, szczególnie we Francji, 

gdzie obecność kobiet zredukowano do funkcji idealnej i posłusznej żony i matki
469

. W 

                                                           
466

  LOPEZ AYALA  A. y B., Mujer y trabajo (Historia 16), mayo 1988, s. 33-40, [w:] El Trabajo de las 

mujeres  a través de la historia, Centro Feminista de Estudios y Documentación, Madrid: Instituto de la Mujer, 

1985, s. 148-165. 

 
467

   W duchu reform oświeceniowych ilustrados, już Josefa Amar y Borbón, autorka dzieł Discurso en defensa 

del talento de las mujeres oraz Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres, postulowała prawo do 

edukacji kobiet i ich formacji naukowej poprzez nauczanie języków klasycznych tj. łacina i greka. A 

Campomanes w 1775 r. w swoim Discurso sobre la educación popular de los artesanos podkreślał równość płci 

i korzyści dla całego społeczeństwa wynikające z edukacji kobiet. Por. C. IGLESIAS, Las mujeres españolas de 

finales del siglo XVIII, [w:] Goya. La imagen de la mujer, Madrid: Fundación del Amigos del Museo del Prado, 

2002, s. 69. 

 
468

  Kobiecie hiszpańskiej doby Oświecenia poświęcona jest monografia B. OBTUŁOWICZ, Kobieta hiszpańska 

w dobie kształtowania się społeczeństwa liberalnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii 

Pedagogicznej, 2004. Z monografii hiszpańskich warte uwagi są: P. FERNÁNDEZ QUINTANILLA, La mujer 

ilustrada en la España del siglo XVIII, Madrid: Editorial Ministerio de Cultura, 1981.; C. MARTĺN GAITE, 

Usos amorosos del dieciocho en España, Madrid: Siglo XXI, 1972.; oraz Historia de las mujeres en España, ed. 

E. Garrido González, Madrid: Ediciones Síntesis, 1997.  

 
469

  C. IGLESIAS, La nueva sociabilidad; mujeres nobles y salones literarios y políticos, [w:] Nobleza y 

sociedad en la España moderna, vol. II, Madrid: Nobel, 1997, s. 179-230. ⸺⸺ „ En el transito del siglo XVIII y 
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Hiszpanii proces ten miał swe własne cechy,  w społeczeństwie konserwatywnym, o trzy-

stanowej strukturze (arystokracja, duchowieństwo, plebs)
470

. 

W kontekście idei ilustrados wyróżniano dwa typy żeńskie: pierwszy – kobieta jako 

przykładna żona i matka, i drugi – la maja, królowa pasji, zachcianek mężczyzny, niezdolna 

do uczestniczenia w procesie cywilizacyjnym, pozostająca w stanie zdziczałym i 

prymitywnym
471

. Stąd maja zmieniała się w zakazany owoc, jawiła obiektem pragnień i 

tłumionych pożądań porządnego mężczyzny, ojca i głowy burżuazyjnej rodziny, 

prowadzącego przecież poważne interesy. Jej zerotyzowany wizerunek pogłębił wiek XIX. 

 Już na początku XIX stulecia, Francisco Goya malując dwa obrazy La Maja desnuda 

(Maja naga) oraz La Maja vestida (Maja ubrana) zamówione przez Manuela Godoya, 

ukazuje kobietę jako obiekt kontemplacji
472

. Wizerunek kobiety przepełnia cały dorobek 

malarza: w portretach, kartonach tapiserii, malarstwie wojennym (Fabricación de la pólvora 

de la Sierra de Tardienta/ Wyrób prochu w Sierra de Tardienta [il. 21]; czy Fabricación de 

balas en la Sierra de Tardienta/Wyrób kul w Sierra de Tardienta) [il. 20], cyklach Los 

Caprichos (Kaprysy) i Los Desastres de la guerra (Okropności wojny). Kobiety z obrazów 

Goyi są kobietami tamtych czasów, wpisującymi się w dyskusje i polemiki w XVIII-wiecznej 

Hiszpanii, gdzie wychowanie kobiece, małżeństwo, moda, luksus i prostytucja były w 

oświeceniowych kręgach tematem i materiałem do obszernych komentarzy w prasie.  

Na rysunkach Goyi widać wachlarz emocjonalnych stanów kobiecej psychiki (płacz, 

gniew, rozpacz, szczęście), a one same przedstawiane są jako ofiary historii, społeczeństwa i 

mężczyzn. Jak napisał Oto Bihalji-Merin: „relacja Goyi z kobietami była naznaczona 

ambiwalentnością płci żeńskiej […] Kobieta jest dla Goyi boginią i czarownicą, grzesznicą i 

świętą, kochanką i rajfurką/stręczycielką, pracownicą i arystokratką, wojowniczką i ofiarą, 

tajemnicza i enigmatyczna, delikatna i macierzyńska, chciwa i, jeśli to konieczne, twarda jak 

                                                                                                                                                                                     
XIX, quedarían arrumbadas muchas facetas de ese protagonismo femenino, precisamente en Francia y por los 

propios revolucionarios que reducen la presencia femenina a la función de esposa y madre ideal y sumisa.” 

 
470

  Por. C. IGLESIAS, Las mujeres españolas de finales del siglo XVIII, [w:] Goya. La imagen de la mujer, 

Madrid: Fundación del Amigos del Museo del Prado, 2002, s. 57. 

 
471

  X. ANDREU, Figuras modernas del deseo: las majas de Ramón de la Cruz y los orígenes del majismo, [w:] 

Genero y modernidad en España: de la Ilustración al liberalismo, ed. M. Bolufer, M. Burguera, «Ayer» 78/2010 

(2), s. 40, Asociación de Historia Contemporánea, Madrid: Marcial Pons, Ediciones de Historia, 2010.  ⸺⸺   

„incapaz de participar del proceso civilizador, se mantenía en un estado salvaje, primitivo.” 

 
472

   M. D. ANTIGÜEDAD  DEL CASTILLO-OLIVARES, Goya, las mujeres y la Guerra de la Independencia, 

[w:] «Espacio, Tiempo y Forma», Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie VII, Historia del Arte, t. 

22-23, 2009-2010, s. 164, Madrid: UNED Editorial, 2009-2010. 
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mężczyzna”
473

. Kobiety na obrazach Goyi ukazane są w różnych sytuacjach życiowych – 

pracy, na romerías i wiejskich zabawach oraz w scenach miłosnych. Spektrum społeczne 

obejmuje kobiety wszystkich klas społecznych, lecz dominują majas.  

W cyklu Los Caprichos, odzwierciedlającym upadłe społeczeństwo hiszpańskie końca 

XVIII wieku, la maja zasymilowana jest z prostytutką, stręczycielką, kokietką, uwodzicielką. 

Pokazują to Caprichos nr 7 Ni así la distingue ( I tak jej nie pozna) [il. 27], nr 5 Tal para cual 

(Jedno warte drugiego) [il. 26], nr 15 Bellos consejos (Piękne rady) [il. 29], czy nr 20 Ya van 

desplumados (Już są oskubani) [il. 31] – gdzie pojawia się parabola „oskubania” materialnego 

i erotycznego mężczyzn przez kobiety-harpie. 

W powyższym szerokim kontekście należy spojrzeć na utwór Enrique Granadosa La 

maja de Goya, jedną z 12 pieśni z cyklu Colección de Tonadillas escritas en un estilo Antiguo 

(Kolekcja Tonadillas w dawnym stylu), skomponowanych w latach 1910-1911/12 do tekstów 

Fernando Periqueta y Zuaznábara  (1867-1916), opublikowanych w 1913 roku w Casa 

Dotesio. Sam cykl Tonadillas tworzą następujące pieśni:  

 

1. La maja de Goya [La maja Goyi]  

2. El majo discreto [Dyskretny majo] 

3. El tra-la-la y el punteado [Tra- la-la i el punteado] 

4. La Maja Dolorosa I [Maja bolesna] 

5. La Maja Dolorosa II  

6. La Maja Dolorosa III  

7. El majo tímido [Wstydliwy majo] 

8. El mirar de la maja [Spojrzenie dziewczyny] 

9. Amor y Odio [Miłość i nienawiść] 

10. Callejeo [Uliczka] 

11. Las currutacas modestas [Skromne currutacas ] 

12. El majo olvidado [Zapomniany majo] 

 

Odnosząc się do owych kompozycji, nie należy mylić formy tonadilla z tonadilla escénica, 

czyli tonadillą sceniczną XVIII wieku, gatunkiem angażującym solistów i zredukowany chór.  

                                                           
473

  O. BIHALJI-MERIN, Goya y Gea, [w:] Isabel Garcia de la Rasilla y Francisco Calvo Serraller (eds.) Goya. 

Nueva visiones. Homenaje a Enrique Lafuente Ferrari, Madrid: Fundación del Amigos del Museo del Prado, 

1987, s. 101-118, cyt. w: CALVO SERRALLER F., Goya y la imagen de la mujer, Madrid: Fundación del 

Amigos del Museo del Prado, 2002, s. 46-47. ⸺⸺ „ la relación de Goya con las mujeres esta marcada por la  

ambigüedad del sexo femenino [...] La mujer es para Goya diosa y bruja, pecadora y santa, amante y alcahueta, 

trabajadora y aristócrata, luchadora y víctima, misteriosa y enigmática, tierna y maternal, codiciosa, y, en caso de 

necesidad, dura como el hombre.” 
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Tonadilla to tradycyjna hiszpańska piosenka wywodząca się z jácaras hiszpańskiego 

Siglo de Oro. Jácaras były pieśniami pochodzenia arabskiego, wykonywanymi z 

towarzyszeniem instrumentalnym w przerwach spektaklu teatralnego, na przemian z 

numerami tanecznymi. Samo słowo jácaras posiada konotacje do wulgarnego języka szelm i 

łotrów. Wykonawców pieśni zwano tonadilleros/ tonadilleras. Słynnymi tonadillerami były 

Catalina Pacheco, María la Granadina, María Antonia Vallejo La Caramba. Muzykolog José 

Subirá w swych fundamentalnych pracach skatalogował 2000 hiszpańskich tonadillas
474

, a za 

wybitnych autorów tekstów uważał pisarzy Ramóna de la Cruz (1731-1794), czy Tomása de 

Iriarte (1750-1791). 

Natomiast tonadilla escénica to gatunek wyłącznie hiszpański, forma teatralna 

trwająca ok. 20 minut. Jako jej twórcę niektóre źródła wskazują Luisa de Misón – flecistę i 

oboistę. Premiera samego gatunku miała mieć miejsce w 1757 roku w utworze Una mesonera 

y un arriero (Oberżystka i poganiacz mułów). W 2 połowie XVIII wieku popularne były 

formy pieśni i tańca tonadilla o tematyce miłosnej i costumbrismo, zwane tirana, od 

pierwszych początkowych słów: „Ay Tirana”, faworyzowane przez środowisko królewskiego 

dworu, rodzinę królewską i otoczenie arystokratyczne króla. W latach 20-tych XIX wieku, 

tonadilla, zastąpiona operą włoską, zniknęła jako gatunek teatralny i liryczny,  

Muzyczne uniwersum Granadosa byłoby nie do pomyślenia bez geniuszu Francisco 

Goyi, którego malarstwo zawładnęło muzyczną wyobraźnią kompozytora. Po wizycie w 

Muzeum Prado, w 1910 roku, w jednym z listów do przyjaciela Joaquína Malats, Granados 

pisał: 

 

„Zakochałem się w psychologii Goyi i jego palecie; a więc w jego Maja, damie; w jego 

arystokratycznym Majo: w nim i w księżnej Alba: w ich kłótniach, w ich miłościach, w ich 

zalotach. Ta biel różowych policzków, kontrastująca z koronką i niepokojąco czarnym 

aksamitem, te ciała wcięte w talii, o perłowych dłoniach i karminie, pozujące na [tle] 

błyszczącej czerni, to mną wstrząsnęło.”
475

 

                                                           
474

  J. SUBIRÁ, La tonadilla escénica, 3 vols, Madrid:Tipografía de Archivos, 1928-1930.; oraz J. SUBIRÁ,  La 

tonadilla escénica: sus obras y sus autores, Barcelona: Edicion Labor, 1933. 

 
475

  E. GRANADOS, Carta a Joaquín Malats, Barcelona 11 XII 1910, Archivo de Museu de la Música, Fondo 

Joaquín Malats, (MM.10.034). Cyt. także w: M. PERANDONES LOZANO, Correspondencia epistolar 1892-

1916 de Enrique Granados, Barcelona: Editorial Boileau, 2016, s. 340. ⸺⸺ „ me enamoré de la psicología de 

Goya y de su paleta; por lo tanto, de su Maja, señora; de su Majo aristocrático; y él y de la Duquesa de Alba, de 

sus pendencias, de sus amores de sus requiebros; aquel blanco rosa de las mejillas, contrastando con las blondas 

y terciopelo negro con alarmes; aquellos cuerpos de cinturas cimbreantes, manos de nácar y carmín, posadas 

sobre azabaches, me han trastornado.” 
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The Pierpont Morgan Library w Nowym Jorku przechowuje dwuzeszytowy szkicownik 

Granadosa zatytułowany Apuntes para mis obras (Notatki/zapiski do moich utworów). 

Zgromadzone są w nim rysunkowe szkice autorstwa kompozytora, wykonane do cyklu pieśni 

Tonadillas, do fortepianowego cyklu Goyescas oraz opery pod tym samym tytułem. Stanowią 

one bezcenne źródło informacji świadczących o fascynacji Granadosa malarstwem Goyi
476

 . 

Oprócz rysunków manuskrypt zawiera: granadosowskie teksty pieśni Tonadillas, 

kompozytorskie uwagi odnośnie ich pochodzenia, informacje pedagogiczne, notatki 

dotyczące orkiestracji, oraz dziewięć amatorskich rysunków ołówkiem, atramentem i 

pastelem figur majos i majas kopiowanych z obrazów Goyi. Niektóre ze szkiców zostały 

opatrzone tytułem przez samego kompozytora: dwa noszą tytuł La maja de paseo, dwa 

kolejne La maja en el balcón (ewidentna kopia Goyi), i trzy kolejne – La maja dolorosa, 

będące inspiracją dla trzech pieśni z cyklu Tonadillas pod tym samym tytułem. Rysunek 

zatytułowany Coloquio en la reja jest odnośnikiem i tytułem jednego z utworów 

fortepianowego cyklu Goyescas. Dodatkowo w manuskrypcie znajdują się dwie pieśni nigdy 

niedokończone: El Amor del majo, i  El Garbo, oraz rysunki nawiązujące do pieśni Las 

currutacas modestas. 

Apuntes para mis obras ukazują stosunek Enrique Granadosa do kompozycji 

Tonadillas, gdzie kompozytor wyjaśniał: 

 

„Kolekcja Tondillas napisana w trybie klasycznym (oryginalne). Te tonadillas nie są znane 

wcześniej ani harmonizowane. Chciałem stworzyć kolekcję, która mi posłuży jako dokument 

do utworu Goyescas. I zdaje się, że z wyjątkiem Los requiebros i Las quejas w żadnym z 

moich [utworów] Goyescas nie spotka się [muzycznego] tematu ludowego. Napisane w stylu 

ludowym, tak, ale oryginalne.” 
477

 

 

                                                           
476

  Manuskrypt Enrique Granadosa Apuntes para mis obras wiele lat znajdował się w zbiorach prywatnych 

włoskiej śpiewaczki Amelity Galli-Curci (1882-1963). Niejasnym jest jak znalazł się w jej posiadaniu. Możliwe, 

że sam kompozytor podarował go śpiewaczce, lub  jego syn Victor Granados przebywający w Kalifornii ok. 

1960 r. Po śmierci Mme Gulli-Curci w 1963 r. manuskrypt trafił w ręce jej przyjaciela Wiliama Sewarda w 

Nowym Jorku, który przekazał go w 1985 r. the Pierpont Morgan Library of New York.  Zob. D. RIVA, Apuntes 

para mis obras: Granados‘s most personal manuscript and what it reveals, [w:] «Diagonal» Journal of the 

Center for Iberian and Latin American Music, Proceedings of the Conference: Music in the Time of Goya, and 

Goya in the Time of Granados, held at the University of California, Riverside, USA, 25 February 2005, b. nr s., 

https://cilam.ucr.edu/diagonal [20 III 2018]. 

 
477

  E. GRANADOS, Apuntes para mis obras, b.d. ⸺⸺ „ Colección de Tonadillas escritas en modo clásico 

(orginales). Estas tonadillas originales, no son las conocidas anteriormente y armonjadas. He querido crear la 

colección que me sirve como documento para la obras Goyescas. Y ha de saberse que a exepción de Los 

requiebros y Las quejas en ninguna otra en mis Goyescas se encuentra tema populares. Hecho en modo popular, 

sí, pero orginales.” 

https://cilam.ucr.edu/diagonal
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Zafascynowanie Granadosa malarstwem Goyi przypadło na okres po klęsce 1898 

roku, gdy Hiszpania poszukiwała tożsamości w swej historii, w przeszłych wielkich 

wydarzeniach oraz postaciach kultury i sztuki. Nurt majismo przeżywał swoisty renesans ok. 

1900 roku wśród artystycznych elit. Vicente Blasco Ibánez napisał nowelę La maja desnuda 

(1906),  Francisco Villaspesa utwór La maja de Goya, Zacharie Astruc stworzył serię pięciu 

sonetów zatytułowanych La femme couchée de Goya, ewidentnie inspirowanych obrazem 

Goyi La maja desnuda (1909), a Fernando Obradors skomponował utwór muzyczny La maja 

de los lunares (1920)
478

. Cygański charakter pięknych majos i majas, przedstawiany przez 

Goyę, idealnie wpisywał się w owy nurt: el majo z peleryną, aksamitną kamizelką, 

kapeluszem i szarfą, i la maja - piękna, uwodzicielska gitana; oboje noszący skrycie nóż
479

. 

 Arystokratyczne majas, a raczej kobiety wyższych sfer lansujące modę andaluzyjskich 

majas, stały się obiektem prac Goyi. Słynny portret księżnej Alba, ze skierowanym palcem 

wskazującym w dół i napisem na pierścieniu «sólo Goya», wzajemne relacje malarza i 

księżnej, moralna dwuznaczność ich związku, rozbudzały wyobraźnię Granadosa.  

W  owej artystycznej fascynacji uderza niesamowite podobieństwo biografii Goyi i 

Granadosa. W pomijanym często w pracach artykule Johna W. Miltona Granados and 

Goya:Artists on the Edge of Aristocracy
480

, znaleźć można intrygującą analizę porównawczą 

życia twórców: obu silnie związanych z kręgami arystokracji, i obu uwikłanych w wieloletni 

cichy związek pozamałżeński z kobietą pochodzącą z kręgów arystokratycznych. Fascynacja 

Granadosa Goyą nie była zatem przypadkowa – pod względem psychologicznym, 

podświadomie lub świadomie kompozytor dostrzegał podtekst, i zdawał się rozumieć 

tajemniczy symboliczny język XVIII-wiecznego malarstwa Goyi. 

                                                           
478

 Vicente Blasco Ibánez (1867-1928) hiszpański pisarz i publicysta.; Francisco Villaspesa (1877-1936) 

hiszpański pisarz ur. w Andaluzji w prowincji Almería.; Zacharie Astruc (1833-1907) francuski malarz, poeta, 

krytyk sztuki.; Fernando Jaumandreu Obradors (1897-1945) hiszpański kompozytor o katalońskich korzeniach.  

Por. W. A. CLARK, Enrique Granados: Poet of the Piano, op. cit., s.113. 
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  M. SALVADOR, The Piano Suite Goyescas by Enrique Granados. An Analitical Study, DMA Doctoral 

dissertation, University of Miami, 1988, s. 11. Zob.: W. A. CLARK, Spain, the Eternal Maja: Goya, Majismo, 

and Reinvention of Spanish National Identity in Granados’s  Goyescas,  [w:] « Diagonal » Journal of the Center 

for Iberian and Latin American Music, Proceedings of the Conference: Music in the Time of Goya, and Goya in 

the Time of Granados, held at the University of California, Riverside, USA, 25 February 2005, b. nr s. 
https://cilam.ucr.edu/diagonal [20 III 2018]. 
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  J. W. MILTON, Granados and Goya: Artists on the Edge of Aristocracy, [w:] «Diagonal» Journal of the 

Center for Iberian and Latin American Music, Proceedings of the Conference: Music in the Time of Goya, and 

Goya in the Time of Granados, held at the University of California, Riverside, USA, 25 February 2005, b. nr s., 

https://cilam.ucr.edu/diagonal [20 III 2018]. 
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Przykładowo: wyobrażenie tzw. ventanera, kobiety wyglądającej przez okno lub 

balkon, w XVIII wieku w Hiszpanii miało jednoznaczną konotację – symbolizowało 

prostytucję. Oznaczało samodzielne lub w towarzystwie la celestina – swojej rajfurki i 

stręczycielki – nagabywanie klientów z ulicy. Prototyp owego motywu, zdaniem historyka 

sztuki Roberta Hughes’a, powstał w XVII wieku w dziele Bartolomé Murilla Dwie kobiety w 

oknie (ok.1655-1660)
481

. Goya rozwinął ten temat w obrazie Maja y celestina en el balcón 

(Maja i rajfurka na balkonie) [il.24], gdzie młoda maja w wymownym negliżu stoi na 

balkonie, mając za plecami potworną staruchę z różańcem w ręku, która szczerząc zęby w 

obłudnym uśmiechu, wskazuje zachęcająco na dziewczynę. 

Czy Granados szkicując w swoich Apuntes para mis obras kopie obrazu Goyi, nadając 

im identyczny tytuł (La maja en el balcón) zdawał sobie sprawę z podtekstu dzieł malarza? Z 

pewnością tak, gdyż dostrzegał w nim lustro własnego życia, oraz – jak sam powiedział – 

fascynowała go psychologia Goyi, a co za tym idzie, psychologia kobiety. Tekst pieśni La 

maja de Goya
482

 daje wyraz jego admiracji: 

 

La maja de Goya    La Maja de Goya  

De Goya sabréis, sin duda,  O Goyi dowiesz się, bez wątpienia, 

que fue un pintor sin igual,  że był malarzem niezrównanym, 

pero no que fue un gallardo  ale nie to, że  był dzielnym 

y desenvuelto galán.   i pełnum wdzięku amantem. 

 

Por su estudio desfilaron   Przez jego studio paradowały 

desde la manola audaz   od śmiałej manoli 

hasta la dama tapada,   do zawoalowanej damy, 

a quien Goya hizo inmortal.  którą Goya uczynił nieśmiertelną. 

 

Era ingenioso y valiente   Był dowcipny i odważny 

hasta la temeridad...   aż do lekkomyślności ... 

Mezcla de seńor y majo,   Mieszanka pana i majo, 

de torero y militar...   toreadora i wojskowego... 

 

En fin, era Goya y Goyas   Krótko mówiąc, to Goyę i jego dzieła 

hizo Dios uno y no más.   Bóg uczynił jednym i nic więcej. 

Caballero cual nadie,   Rycerz jak nikt, 

amador, tierno y audaz...   kochający, czuły i zuchwały ... 

                                                           
481

   R. HUGES, Goya. Artysta i jego czas, op. cit., s. 334. 

 
482

  E. GRANADOS, Integral de l’obra per a veu i piano, revisió i edició Manuel García Morante Barcelona: 

Tritó Edicions, 1996, s. 22.  
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Y lo que occurrió a aquel hombre  I co się zdarzyło temu człowiekowi 

ahora mismo a escuchar vais.  teraz, słuchaj. 

Que los hombres de estos tiempos  Niech ludzie naszych czasów 

oigan, comparen y en paz!   słuchają, porównują i spokój! 

 

A una dama, gran seńora,   Pewną damę, wielką panią 

y muy famosa beldad,   bardzo znaną z urody, 

allá junto al Manzanares,   tam przy Manzanares, 

ensenóla Goya a amar.   nauczał Goya kochać. 

 

Cierta mańana de Julio,   Pewnego ranka w lipcu, 

de limpidez estival,   letniej klarowności, 

Goya y la dama del cuento  Goya i pani z opowieści 

dialogaban a la par.   rozmawiali w parze. 

Él, que en todo era artista,   On, który we wszystkim był artystą, 

mirábala con afán,   spojrzał na nią z zapałem, 

en ese traje sin traje   w tym stroju bez stroju 

único que Dios nos da.   który tylko Bóg nam daje. 

Rompen de pronto el silencio  Przerywają nagle ciszę 

tres golpes que de fuera dan  trzy uderzenia z zewnątrz 

y una voz que dice frime:   i głos, który mówi: 

-Abrid a quien no esperáis.  - Otwórzcie temu, kogo się nie spodziewacie. 

 

Y antes de que la sorpresa   I zanim niespodzianka 

permitiera razonar   pozwoliła zebrać myśli 

cedió al empuje la puerta   ustąpiły pod naciskiem drzwi 

y un hombre asomó la faz.   i mężczyzna pokazał twarz. 

 

Sólo pudo la cabeza   Tylko mogła głowę 

la hermosa dama tapar:   piękna pani obejmować: 

el resto de sus encantos   reszta jej uroków 

quedaron en libertad.   pozostała swobodna. 

Goya interpuso su cuerpo   Goya ustawił swe ciało 

entre ella y su gavilán,   między nią a jej jastrzębiem, 

que era marido celoso,   który był zazdrosnym mężem, 

como ya se supondrá.   jak zapewne przypuszczacie. 

 

¿Que queréis?- pregunta Goya.  Czego chcecie? - pyta Goya. 

-La hembra que me arrebatáis.  - Kobiety, którą mi porywacie. 

¿Es vuestra?- el pintor replica.  Jest wasza? - odpowiada malarz. 

-La ley me la dio por tal.   - Prawo dało mi ją za taką. 

 

-Si es vuestra- le arguye Goya -  - Jeśli jest wasza - Goya twierdzi - 

bien hacéis si la buscáis;   robicie dobrze, jeśli jej szukacie; 

más ved que la hembra que escucha baczcie więcej, iż kobieta, która słucha 
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no ha sido vuestra jamás...   nigdy nie była wasza... 

 

-Lo veré- dice el galán -,   - Zobaczy się - mówi dzielny - 

que si es vuestra, en viendo el cuerpo czy jeśli jest wasza, widząc ciało 

sabréis si es la que buscáis.  będziecie wiedzieli, czy to ta, której szukacie. 

 

Y así fue; que el gran celoso  I tak było; że wielki zazdrosny    

dio una vuelta y otra más   obszedł dwa razy wokoło 

en torno de aquel desnudo   tę nagość 

de belleza excepcional.   wyjątkowej urody. 

 

Hasta que, no hallando nada  Aż  niczego nie znajdując 

que le hiciese sospechar,   tego, co podejrzewał, 

saludó y al salir dijo:   pozdrowił i przy wyjściu powiedział 

-Me equivoqué, perdonad.   - Myliłem się, wybaczcie. 

 

Y así se salvó la dama   Tak więc kobieta została ocalona 

de aquel marido tenaz   od tego upartego męża 

que nunca supo, cual Goya,  co nigdy nie przypuszczał, by jak Goya, 

de la belleza gozar.    cieszyć się pięknem. 

 

Porque hay maridos que tienen  Ponieważ są mężowie, którzy trzymają  

cerca de sí una beldad   blisko siebie takie piękno 

y no saben detallarla   i nie wiedzą, jak to wyszczególnić 

si por ella preguntáis.   jeśli o to poprosicie. 

 

Eso hizo Goya, aquel Goya  Tak uczynił Goya, ten Goya 

majo, artista y militar,   majo, artysta i wojskowy, 

que a los hombres dominaba  który zdominował mężczyzn 

y a las hembras mucho más.  a kobiety dużo bardziej. 

 

 

LA MAJA DE GOYA    LA MAJA DE GOYA 

Yo no olvidaré en mi vida    Nie zapomnę w swoim życiu 

de Goya la imagen gallarda y querida!  obrazu Goyi dzielnego i ukochanego! 

No hay hembra ni maja o seńora   Nie ma żadnej kobiety, maja lub damy 

que a Goya no eche de menos ahora!  która za Goyą nie tęskni teraz! 

Si yo hallara quien me amara   Gdybym znalazła kogoś, kto by mnie pokochał 

como él me amó,     jak on mnie kochał, 

no envidiara, no, ni anhelara   Nie będę zazdrościć, ani pragnąć 

más venturas ni dichas yo.    więcej fortuny ni szczęścia. 

 

 

Cykl pieśni Tonadillas można postrzegać jako swoisty hołd złożony nie tylko malarstwu 

Goyi, ale i kobiecie – jej wielowymiarowej osobowości, roli w życiu mężczyzny, oraz jej 

pozycji w społeczeństwie i historii. W twórczości malarza dostrzegł Granados nie tylko 
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zmysłowość majas, lecz ich bohaterstwo, poświęcenie, ból i ofiarę w największym konflikcie 

zbrojnym w historii nowożytnej Hiszpanii – dostrzegł majas dolorosas w antynapoleońskiej 

Wojnie o Niepodległość (La Guerra de la Independencia). 

 

2.  Andaluzja ziemią cierpienia i śmierci 

 

             
„prawda historyczna, tak upragniona, do której każdy tak gorliwie dąży, to 

nazbyt często tylko puste słowo: jest nieosiągalna w chwili, gdy dzieją się 

wydarzenia, w ogniu krzyżujących się namiętności, a jeśli później dochodzi się do 

zgody na jej temat, oznacza to tylko, że zabrakło już zainteresowanych i 

oponentów. Lecz czymże jest najczęściej owa prawda historyczna? Uzgodnioną 

bajką, jak to ktoś trafnie powiedział.” 

Napoleon Bonaparte [na Św. Helenie].” 
483

  

 

 

Ową prawdę historyczną, obraz hiszpańskiej Wojny o Niepodległość (1808-1814), 

potwierdzają (obok licznych źródeł piśmienniczych) źródła ikonograficzne, w tym grafiki 

Goyi z cyklu Los Desastres de la guerra (Okropności wojny) oraz jego liczne obrazy. Jako 

ówczesne „zdjęcia” epoki, ilustrujące okrucieństwo, ból i cierpienie Hiszpanów, stały się – na 

fali ogólnokrajowego pesymizmu po klęsce kubańskiej – inspiracją historyczną i zarazem 

punktem odniesienia dla Granadosa w procesie definiowania tożsamości artystycznej. 

Konsekwencje wojny antynapoleońskiej, aspekt cierpienia mieszkańców ziemi 

andaluzyjskiej, heroizm postaw społecznych, mit bitwy pod Bailén (1808), konstruowanie 

pojęcia „niezłomnego narodu” (nación indomable) w procesie krzewienia ducha jego 

unifikacji, niezwykle silnie wpisywały się w próby redefinicji tożsamości i podmiotowości 

Hiszpanów na przełomie XIX i XX stulecia. Historyczno-kulturowy wymiar Wojny o 

Niepodległość (będącej pierwszą traumą narodową), zagadnienie bólu i śmierci silnie 

zrośnięte z hiszpańskością, w kontekście zdefiniowanego „ideału andaluzyjskiego” (ideal 

andaluz), jawią się zupełnie niezauważanym przez badaczy (muzykologów) impulsem w 

twórczości Granadosa, zasługującym na szerokie przedstawienie. 

   

 

                                                           
483

  N. BONAPARTE /LE COMTE DE LAS CASES, Le Mémorial de Sainte-Hélène, t.1-2., Paris, 1964, 

[w:] NAPOLEON, Maksymy, wybór, wstęp i przekł. M. Senkowska-Gluck, L. Gluck, Warszawa: PIW, 1983, s. 

32. 
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2.1.  La Guerra de la Independencia  w Andaluzji 1808-1812   

 

Ogłoszona przez Napoleona Bonaparte w 1806 roku w Berlinie blokada kontynentalna 

zakazująca importu brytyjskich towarów do Europy, wywołała sprzeciw dwóch państw 

neutralnych – Szwecji i Portugalii – sprzymierzonych z Anglią od 1773 roku, które nie 

zastosowały się do nakazu. Po zawarciu traktatu pokojowego z Rosją w Tylży (1807) 

Napoleon zdecydował się na zajęcie duńskich i iberyjskich portów. W obliczu zagrożenia 

Hiszpania początkowo zaproponowała Portugalii sojusz skierowany przeciwko Francji, 

jednakże wkrótce sama się z nią potajemnie porozumiała, licząc na uzyskanie od Napoleona 

części portugalskich terytoriów. W wyniku zawartego traktatu francusko-hiszpańskiego w 

Fontainebleau (27 X 1807) nastąpił podział Portugalii na trzy części: królestwo Północnej 

Luzytanii, Algarve i okrojone królestwo Portugalii. Po odrzuceniu przez księcia-regenta Jana 

VI blokady, Napoleon wysłał na Półwysep Iberyjski korpus obserwacyjny Girondy (24 000 

ludzi) pod dowództwem generała Jean Andoche Junota celem zajęcia Portugalii, oraz 

generała Duponta na południe w stronę Kadyksu i marszałka Nicolas de Dieu Soulta na 

północ do Coruñi. Rozproszenie armii portugalskiej oraz ucieczka (29 XI 1807) królowej 

Marii i księcia-regenta wraz z całym dworem do Brazylii, otworzyła drogę obcym wojskom. 

 Wzmocnienia francusko-hiszpańskiej armii okupacyjnej w Portugalii, stało się 

pretekstem dla wkroczenia wojsk napoleońskich do Hiszpanii, początkowo entuzjastycznie 

witanych przez ludność. W lutym 1808 roku Napoleon obsadził wojskiem kluczowe punkty 

strategiczne i fortece hiszpańskie. Następnie posuwając się w głąb kraju, konsekwentnie 

zajmował całą północo-wschodnią część Półwyspu. Zmuszając Karola IV i jego syna 

Ferdynanda do zrzeczenia się tronu, osadził na nim swego brata Józefa Bonaparte. 

Zatwierdzenie nowego króla przez parlament sprowokowało w Madrycie, i następnie w całym 

kraju, wybuch rewolty. Dnia 2 maja 1808 ( tzw. Dos de Mayo) mieszkańcy Madrytu wzniecili 

powstanie przeciw Francuzom, krwawo stłumione przez szarżę kawalerii i gwardię 

Mameluków marszałka Murat. Francuski generał Marbot wspominał w swoich pamiętnikach:  

 

„Rozkazano mi dowodzić dywizjami na placu Puerta del Sol, centrum powstania. Zaczęły one 

poruszać się w galopie. Eskadry straży, dowodzone przez słynnego i odważnego Daumesnila, 

maszerowały z przodu, poprzedzone przez Mameluków. [...] Widząc przybyłych Mameluków, 

których bardzo się obawiali, Hiszpanie próbowali stawić opór; ale ich rozpędzenie nie trwało 

długo,tak bardzo pojawienie się Turków przerażało odważniejszych! Mamelucy, rzucając  

bułatem w rękach na tę zwartą masę, w jednej chwili skradli sto głów i otworzyli przejście do 

popleczników straży, a także do oddziału dragonów, którzy zaczęli ciąć z furią. Hiszpanie, 

odepchnięci z placu, mieli nadzieję uciec przez wielkie i liczne ulice, które kończą się tam ze 
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wszystkich części miasta; ale zostały zatrzymane przez inne francuskie kolumny, którym 

Murat wyznaczył ten punkt spotkania. W innych dzielnicach było też kilka częściowych starć, 

ale to było najważniejsze i zadecydowało o zwycięstwie na naszą korzyść. Powstańcy mieli 

zabitych dwanaście czy piętnaście setek ludzi i wielu rannych, a ich strata byłaby 

nieskończenie większa, gdyby książę Murat nie powstrzymał ognia.” 
484

 

 

Bohaterską postawę Hiszpanów i ich motywację szanował i doceniał przyznając uczciwie, że: 

„jako żołnierz musiałem walczyć z ludźmi, którzy atakowali francuską armię; ale nie mogłem 

powstrzymać się od uznania w moim sercu, że nasza sprawa była zła, i że Hiszpanie mieli 

rację, próbując odeprzeć obcych, którzy po przedstawieniu się jako przyjaciele, chcieli 

zdemaskować swojego władcę i przejąć królestwo siłą! Ta wojna wydawała mi się bezbożna, 

ale byłem żołnierzem, i nie mogłem odmówić wymarszu bez oskarżenia o tchórzostwo! ... 

Większa część armii myślała podobnie jak ja, i jednak przestrzegali tego samego! ”
485

. 

Szarżę Mameluków masakrującą Hiszpanów, przedstawioną wizualnie na słynnym 

obrazie Francisco Goyi Dos de Mayo de 1808: lucha con los mamelucos y la Guardia 

imperial, oraz ich okrutną zemstę za śmierć towarzyszy opisywał wspomniany wyżej generał 

Marbot: „Działania wojenne, zostały przerwane niemal wszędzie, a miasto było okupowane 

przez nasze oddziały piechoty, kawaleria, która obciążała ulice, otrzymała rozkaz powrotu do 

swoich obozów. Powstańcy, którzy ze szczytu domu księcia de Hijara, podczas swojej 

pierwszej wizyty strzelali tak straszliwie do cesarskiego gwardzisty, mieli nieroztropną 

zuchwałość, by pozostać na swoich posterunkach, i wznowić ogień na strzępie naszych 

eskadr; ale ci drudzy, oburzeni na widok ciał swoich towarzyszy, których mieszkańcy mieli 

                                                           
484

   M. de MARBOT, Mémoires  du général B
on  

de Marbot, Paris: Librairie Plon, 1891, t. 2, s. 34-36. ⸺⸺  

„ J’avais ordre de conduire les divisions sur la place de la Puerta del Sol, centre de insurrection. Elles se mirent 

en mouvement au galop. Les escadrons de la garde, commendés par le célèbre et brave Daumesnil, marchaient 

en tête, précédés par les mameluks. […] En voyant arriver les mameluks  qu’ils  redoutaient beaucoup, les 

Espagnols essayèrent néanmoins de faire résistance; mais leur resolution ne fut pas de longue  durée, tant 

l’aspect de Turcs effrayait plus braves!... Les mameluks, s’élançant le cimeterre à la main sur cette masse 

compacte, firent en un  instant voler une centaine têtes, et ouvrirent passage aux chausseurs de la garde, ainsi 

qu’à la division de dragons, qui se mit à sabrer avec furie. Les Espagnols, refoulés de la place, espéraient 

échapper par les grandes et nombreuses rues qui y aboutissent de toutes les parties de la ville; mais ils furent 

arrêtés par d’autres colonnes françaises, auxquelles Murat avait indiqué ce point de réunion. Il y eut aussi dans 

d’autre quartiers plusieurs combats partiels, mais celui-ci fut le plus important et décida la victorie en notre 

faveur. Les insurgés eurent douze à quinze cents hommes tués et beaucoup de blessés, et leur perte eût été 

infiniment plus considérable, si le prince Murat n’eût fait cesser le feu.” 

 
485

   M. de MARBOT, Mémoires  du général B
on  

de Marbot, Paris: Librairie Plon, 1891, t. 2, s. 34-36. ⸺⸺ 

„Comme militaire, j’avais dû combattre des hommes qui attaquaient l’armée française; mais je ne pouvais 

m’empêcher de reconnaître, dans mon fort interieur, que notre cause était mauvaise, et que les Espagnols avaient 

raison de chercher à repousser des étrangers qui, après s’être présentés chez eux en amis, voulaient détrôner leur 

souverain et s’emparer du royaume par la force! Cette guerre me paraissait donc impie, mais j’étais soldat et ne 

pouvais refuser de marcher sans être taxé de lâcheté!...La plus grande partie de l’armée pensait comme moi, et 

cependant obéissait de même!... .” 
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barbarzyństwo porąbać na małe kawałki, mieli zesłaną sporą liczbę jeźdźców, którzy potem 

eskalowali okna na parterze. Penetrowali pałac i pobiegli po zemstę!... Była okropna!... 

Mamelucy, którzy ponieśli największą stratę, weszli do apartamentów, z bułatem i garłaczem 

w rękach, i zmasakrowali bezlitośnie wszystkich rebeliantów, którzy tam się znajdowali; 

większość była sługami księcia Hijar. Nikt nie uciekł, a ich zwłoki, wyrzucone przez balkony, 

zmieszały ich krew z krwią Mameluków, którzy rano mieli poderżnięte gardła”
486

. 

Następnego dnia, 3 maja 1808, Francuzi rozstrzelali kilkuset powstańców (oddaje to 

obraz Francisco Goyi Tres de Mayo de 1808: los fusilamientos en la Montaña del Príncipe 

Pío). Podobne represje następowały w innych miastach nie przynosząc spodziewanych 

efektów, wzmacniając natomiast opór ludności hiszpańskiej i doprowadzając do krwawej 

wojny podjazdowej (guerrilla) na terytorium całego kraju. Oficjalny bunt prowincji Asturia 

wobec  francuskiego najeźdźcywy wywołał falę w pozostałych regionach – tłum zamordował 

338 obywateli francuskich w Walencji, francuskie okręty liniowe zacumowane w porcie 

Kadyksu ostrzelano i zdobyto. Wywołując wojnę totalną Napoleon popełnił błąd 

przyczyniający się do swego późniejszego upadku, jak sam stwierdził po latach, przebywając 

na wyspie św. Heleny: „Nie można igrać bezkarnie z urazami całego narodu”
487

. 

Optymistyczne meldunki Murata utwierdziły Napoleona w przekonaniu o upadku 

madryckiego powstania i powszechnej akceptacji jego brata Józefa po opanowaniu całego 

półwyspu. W tym celu marszałek Bessières został skierowany z wojskiem do Aragonii i 

Starej Kastylii mając nadzieję na szybkie zajęcie Santander i Saragossy; marszałek Moncey 

pomaszerował na Walencję z 29350 żołnierzami, generał Duhesme ruszył z 12710 ludźmi do 

Katalonii na oblężenie Gerony, a generał Pierre-Antoine Dupont poprowadził 24000 ludzi do 

Andaluzji, na Sewillę i Kadyks, ratować eskadrę Rosily pozostającą w porcie. Wojsko 

                                                           
486

   M. de MARBOT, Mémoires  du général B
on  

de Marbot, Paris: Librairie Plon, 1891, t. 2, s. 34-36. ⸺⸺ „Les 

hostilités ayant cessé presque partout, et la ville étant occupée par nos troupes d’infanterie, la cavalerie qui 

encombrait les rues reçut l’ordre de rentrer dans ses camps. Les insurgés qui, du haut de l’hôtel du duc de Hijar, 

avaient tiré si virement sur la garde imperial à son premier passage, avaient eu l’imprudente audace de rester à 

leur poste et de recommencer le feu au retour de nos escadrons; mais ceux-ci, indignés à la vue des cadavres de 

leurs camarades, que les habitants avaient eu la barbarie de hacher en petits morceaux, firent mettre pied à terre à 

un bon nombre de cavaliers, qui après avoire escalade les fenêtres du rez-de-chaussée, pénétrèrent dans l’hôtel et 

courirent à la vengeance!... Elle fut terrible!... Les mameluks, sur lequels avait porté la plus grande perte, 

entrèrent dans les appartements, le cimeterre et le tromblon à la main, et massacrèrent impitoyablement tous les 

révoltés qui s’y trouvaient; la plupart étaient des domestiques du duc de Hijar. Pas un seul n’échappa, et leurs 

cadavres, jetés par-dessus les balcons, mêlèrent leur sang à celui des mameluks qu’ils avaient égorgés le matin.”  

 
487

  N. BONAPARTE, Pensées politiques et sociales, rassemblées par A. Dansette, Paris: Flammarion, 1969, 

[w:] NAPOLEON, Maksymy, wybór, wstęp i przekł. M. Senkowska-Gluck, L. Gluck, Warszawa: PIW, 1983, s. 

57. 
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Duponta, nękane na trasie marszu przez działania guerrillas, po bitwie pod Valdepeñas, 

dotarło do Kordoby. 

 

Generał Dupont zdobywa miasto Kordoba. Masakra Jaén. 

Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń, jakie rozegrały się na ziemi andaluzyjskiej w czasie 

wojny napoleońskiej było złupienie miasta Kordoba dnia 8 czerwca 1808 roku przez 

francuskie wojsko dowodzone przez generała Duponta. Wydarzenie naświetla relacja 

angielskiego generała Foy’a
488

. Twierdzi on, że  Francuzi przybyli pod mury miasta o trzeciej 

po południu
 

spodziewając się łatwej zdobyczy i braku oporu. „Przeor klasztoru na 

przedmieściach otrzymał pokojowe propozycje dla mieszkańców. Stawił się przy bramie, ale 

odmówiono mu wstępu. W tym trzydziestopięciotysięcznym mieście, opuszczonym przez 

jego radnych, bez uznanego przywódcy, oszołomionego okrzykami nierozważnych ludzi, 

którzy rzucili się na niebezpieczeństwo, starając się go uniknąć, potrzeba było kilku godzin na 

przywrócenie spokoju. Obywatele byli niezdolni do słuchania. Francuski generał wyobrażał 

sobie, że nie słyszą. Nakazał odpalić armatę. W ciągu kilku minut nowa brama została 

rozbita, a oddziały wzięły miasto. Na niektóre strzały, które zostały oddane przypadkowo z 

okien, odpowiedziały ciągłymi salwami muszkietów. Uzbrojeni ludzie i inni, którzy byli  

bezbronni, zginęli na ulicach; kościoły, domy, a nawet słynny meczet, który chrześcijanie 

przeobrazili w katedrę, wszystko zostało splądrowane. Dawna stolica Umijadzkich kalifów, 

ulubionego miejsca Abderamanów – największych monarchów, którzy kiedykolwiek 

zajmowali tron Hiszpanii – była świadkiem odnowienia scen horroru, jakich nigdy nie 

widziano od roku 1236, kiedy Maurowie zostali wypchnięci z niej przez Ferdynanda III króla 

Kastylii i Leon; przerażające sceny, których nieusprawiedliwieniem było finansowanie strat 

poniesionych przez zwycięzców, jako, że atak na  miasto nie kosztował ich dziesięciu ludzi, a 

sukces dnia tylko trzydziestu zabitych i osiemdziesięciu rannych”
489

. 

                                                           
488

  M. S. FOY, Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoléon: précédée d’un tableau politique et 

militaire des puissance belligérantes, publiés par Mme La Comtesse Foy,  Paris: Baudouin Frères, 1827. Cyt. w: 

TH. HAMILTON, Annals of the Peninsular Campaign from 1808 to 1814 by the author Cyril Thornton,  

Edinburg: W. Blackwood/London: T.Cadell, Strand, 1829, vol. I-III, s. 154-156.  

 
489  TH. HAMILTON, Annals of the Peninsular Campaign from 1808 to 1814, op. cit., s. 156. ⸺⸺ „ The French 

arrived at three in the afternoon, eager to enter those ancient walls which were partly constructed by the Romans 

and partly by the Moors. Some musquet shots fired from the tops of the towers increased the irritation of the 

victors. General Dupont invested the city, and expected to become master of it without a blow. The Prior of the 

Convent in the suburbs was despatched with pacific proposals to the inhabitants. He presented himself at the 

gate, but was denier admission. In this city of thirty-five thousand souls, deserted by its magisterates, without 

recognized leader, stunned by the cries of imprudent men, who rushed on danger while endeavouring to avoid it, 

several hours would have been necessary to restore tranquillity. The citizens were incapable of heating. The 

French General imagined  they would not hear. He ordered cannon to be brought up. In a few minutes the new 
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Relację Anglika potwierdza Jean-Baptist Chevillard, francuski inspektor przeglądu 

korpusów (inspecteur aux revues pour tout les corps d’armée) armii Duponta. Ze wstydem 

przyznaje : 

 

„opuśćmy kurtynę na straszne sceny, które miały miejsce. Ożywieni zwycięstwem, zemstą i 

nadzieją łupów, nasi młodzi żołnierze oddali się wszystkim rodzajom wybryków. W jednej 

chwili miasto opustoszało; mieszkańcy byli przerażeni, porzucając dzieci i starców; krew się 

leje; wszystkie domy są wyważone i najstraszniejsze, zaczyna się najdłuższa grabież […]. 

Łupienie trwało trzy dni i trzy noce: niesamowite bogactwa stały się własnością kilku ludzi. 

Kasy publiczne zostały wyniesione […]. Żołnierz stracił dyscyplinę, a generał  zniesławił swą 

chwałę.”
490

 

 

Po zdobyciu i splądrowaniu Kordoby, otrzymawszy wiadomość, iż francuska flota w 

Kadyksie poddała się i zorganizowano armię w celu odcięcia wojsk francuskich, Dupont 

wystraszony masowymi wystąpieniami mieszkańców Andaluzji, przerwał ofensywę regionu i 

schronił się za murami Andújar, gdzie 18 czerwca założył swoją kwaterę główną. Pułkownik 

Napier w swej pracy History of the Peninsular War zauważał, iż „bezprawne zbrodnie 

popełnione w Kordobie przez Duponta, jego okrucieństwo i niezdolność przyczyniły się w 

niezwykłym stopniu do zhańbienia armii tego kraju”
491

. 

Kolejne cierpienie przyniosła masakra Jaén. „Miasto [Jaén] zostało splądrowane, a 

wielu jego mieszkańców zostało zmasakrowanych, ale oddział powrócił  nie będąc w stanie 

zdobyć zapasów, aby odciążyć potrzeby armii. Wojna po obu stronach stała się barbarzyńska i 

                                                                                                                                                                                     
gate was broken open, and the troops were let the city. To some shots which were fired accidentally from the 

windows, they replied by continued volleys of musquetry. Men in arms, and others who where defenceless, were 

killed in the streets; churches, house, even the celebrated Mosque, which the Christians had converted into a 

cathedral – all were pillaged. The ancien capital of the Ommiade Caliphs, the favourite abace of the Abderamans 

– the greatest monarchs that ever filled the thron of Spain – now witnessed the renewal of scenes of horror, such 

as it had never seen since the year 1236, when Moors were driver from it by Ferdinand III King of Castile and 

Leon; dreadful scenes of which no excuse was to be fund in the loss sustained by the victors, since the attack of 

the city had not cost them ten men, and success of the day only thirty killed and eighty wounded!.” 

 
490

 J.-B. CHEVILLARD, Souvenirs d’Espagne, 1808-1809, [w:] D. VEDEL, Relations de la campagne 

d’Andalousie 1808. Avec témoignages de H. de Montgardé, J.-B. Chevillard, L. Demanche, Paris: Éditions 

Thierry Rouillard, La Vouire, 1999, s. 83. ⸺⸺  „Tirons le rideau sur les scènes horribles qui eurent lieu. 

Animés par la victoire, la vengeance et l’espoir du butin, nos jeunes soldats se livrent á tous les genres d’excès. 

Dans un instant, la ville est déserte ; les habitants fuient épouvantés, abandonnant les enfants et les vieillards; le 

sang ruisselle; toutes les maison sont enfoncées et le plus horrible, comme le plus long de pillage commence.[...] 

Le pillage dura trois  jours et trois nuits : de richesses immenses devinrent le patrimoine de  quelques hommes. 

Les caisses publiques  furent  enlevées. [...] Le soldat perdit sa discipline et le géneral flétrit sa gloire.”  
 
491

  TH. HAMILTON, Annals of the Peninsular Campaign from 1808 to 1814, op. cit., s. 156. ⸺⸺ „Such were 

the gratuitous atrocities perpetrated at Cordova by Dupont, whose cruelty and incapacity contributed in no 

ordinary degree to disgrace the arms of this country.” 
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pragnęła okrucieństwa. Ludzie szukali zemsty za masakrę w Kordobie; i ją znaleźli.. Wszyscy 

więźniowie, którzy wpadli w ich ręce, zostali zamordowani. W Manzanares zaatakowali 

szpital i zmasakrowali chorych. Generał René został pochwycony w La Carolina i żywcem 

wrzucony do kotła wrzącej wody. Inni oficerowie byli przecięci na dwoje. Wojna 

najdzikszego plemienia nie mogłaby przekroczyć win i okrucieństwa walk tych dwóch 

cywilizowanych i chrześcijańskich narodów”
492

. 

Tymczasem Juntas de Gobierno de Sevilla y Granada, pod przewodnictwem Francisco 

de Saavedry, rozpoczęły rekrutację dwóch korpusów mających przeciąć Francuzom drogę 

przez Sierra Morena. Trzon andaluzyjskiego korpusu tworzyły regularne oddziały Campo de 

Gibraltar, 16 pułków piechoty i trzy kawalerii pod dowództwem generała Francisco Javiera 

Castañosa. Dodatkowo generał Teodor Reding
493

 rozpoczął rekrutację drugiego korpusu, w 

którym znalazł się jego szwajcarski pułk nr 3 (Regimiento Suizo de Reding nr 3) w prowincji 

Granada. Odzew mobilizacji był masowy, liczba ochotników utworzyła ponad połowę 

Korpusu Andaluzji (17000 ludzi). Generalne  dowództwo nad wszystkimi oddziałami, na 

mocy pełnomocnictwa Junty, zostało powierzone przez Saavedrę generałowi Castañosowi. 

 Castaños i Saavedra odbyli serię spotkań z generałami – w miastach Carmona i Utrera 

– gdzie wspólnie opracowali plan (tzw. plan Saavedra-Castaños) kampanii i rozproszenia 

wojsk francuskich. Po pomyślnej realizacji pierwszej fazy planu, Castaños spotkał się w 

Porcuna (prowincja Jaén) z resztą dowódców. Byli nimi: kapitan Escalante, generałowie 

Reding, Coupigny i Félix Jones, Tomás Moreno, Manuel de la Peña, kataloński pułkownik 

Abadía, oraz przedstawiciel Junta de Sevilla – hrabia de Tilly
494

. Ustalono wytyczne 

dotyczące realizacji strategii drugiej fazy planu (tzw. plan Porcuna). Dwie dywizje – jedna 

regularna pod kierownictwem Félixa Jonesa, i druga rezerwowa dowodzona przez Manuela 

                                                           
492   TH. HAMILTON, Annals of the Peninsular Campaign from 1808 to 1814, op. cit., s.158. ⸺⸺ „ the town of 

Jaen was pillaged, and many of its inhabitants massacred, but the detachment returned without having been able 

to procure a supply of provisions to reliere the necessities of the army. The war on both sides had become one of 

barbarous and want on cruelty. The people sought vengeance for the massacre of Cordova; and they fund it. All 

prisoners that fell into their hands were murdered. At Manzanares, they assaulted the hospital and massacred the 

sick. General René was siezed at Carolina, and thrown alive into a caldron of  boiling water. Other officers were 

sawn in twain. The war of the most savage tribus could not exceed  in guilt and cruelty, the contess of these two 

civilized and Christian nations.” 

 
493

  Francisco Javier Castaños Urioste y Olavide (1758-1852), jeden z głównych oficerów w hiszpańskiej 

antynapoleońskiej Wojnie o Niepodległość. Uhonorowany  tytułem księcia Bailén ( „ duque de Bailén”) przez 

regentkę Marię Krystynę, za zasługi w zwycięskiej bitwie pod Bailén w 1808 r. 

Teodor Reding  na mocy królewskiego postanowienia Karola IV, dnia 10 VI 1806 r. został mianowany w 

malageńskim Cabildo corregidorem na okres sześciu lat. Po zwycięskiej bitwie pod Bailén został przyjęty ze 

wszystkimi honorami w Maladze  i awansowany na Teniente General czyli głównego namiestnika. 

 
494

  M. MORENO ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, Madrid: Sílex Ediciones, 

2008, s. 216. 
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de la Peña, tworzące oddziały Castañosa (12000 ludzi) – miały zaatakować Andújar, 

przygważdżając siły Duponta. Trzecia dywizja, złożona z 8000 ludzi pod dowództwem 

Antonio Malet markiza de Coupigny, miała przekroczyć Guadalquivir na wysokości 

Villanueva de la Reina (prowincja Jaén), podczas gdy wojska generała Redinga (korpus 

Granada, 10000 ludzi) skierować się pod Mengíbar. 

Walka pod Mengíbar 

13 lipca 1808 roku generał Reding przekroczył Guadalquivir w miejscowości 

Mengíbar. Wczesnym rankiem 14 lipca wojsko pod dowództwem generała Francisco Xavier 

Venegasa, zmusiło francuską kawalerię do ucieczki na drugą stronę rzeki. W obawie przed 

groźbą nowych hiszpańskich ataków, generał Ligier-Belair ewakuował miejscową ludność i 

poprosił generała Vedela o pomoc. 15 lipca wczesnym rankiem generał Reding przystąpił do 

ataku, który przerwał po pojawieniu się wojsk Vedela. W wyniku depeszy Duponta o pilne 

posiłki, Vedel opuścił stanowisko i udał się do Andújar. 16 lipca Reding dysponował zatem 

całymi swoimi wojskami i siłami generała de Coupigny.  

Castaños dowodząc ze swej kwatery głównej w Utrera w Sierra Morena, 

przegrupowywał oddziały hiszpańskie, stale zmieniając kierunek ich ruchów tak, by Francuzi 

nie mogli być pewni hiszpańskich zamiarów, podczas gdy sam znał bieżące ruchy wojsk 

wroga dzięki informacjom uzyskiwanym od miejscowej ludności.  

Dupont w obawie przed izolacją i zablokowaniem drogi do Madrytu przez wojska 

Castañosa, wysłał znaczną część swoich sił do La Carolina. Pozostając w swej bazie w 

Andújar nie zdecydował się na otwarty konflikt z Hiszpanami, wolał wycofać się, starając 

połączyć z wojskami Vedela i Dufoura  przybywającymi z pomocą, i będącymi już na granicy 

prowincji. Kierując się owym zamiarem, maszerując w kierunku Bailén, 18 lipca napotkał 

oddziały Castañosa opuszczające miasto. Rozpoczęła się bitwa. 

 

Bitwa pod Bailén 19 lipca 1808 roku
495

  

Bitwa, zgodnie z planem z Porcuna ustanowionym przez Castañosa, miała się odbyć pod 

Andújar, jednakże sytuacja uległa zmianie. W pierwszej fazie bitwy, między godziną trzecią a 

czwartą nad ranem, przednia straż francuska dotarła do Rumblar, a kilometr dalej w 

Ventorrillo napotkała pierwsze oddziały hiszpańskie. Niedaleko Bailén dochodziło już do 

pierwszych starć. Generał Reding rozmieścił wojska wokół Bailén formując je w kształcie 

                                                           
495

  Szczegółowo zrekonstruowany przebieg bitwy pod Bailén przedstawia monografia: M. MORENO 

ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, Madrid: Sílex Ediciones, 2008. 
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półksiężyca w celu zajęcia całego pola, a szczególnie obsadzenia flanki na wzgórzach 

Valentin, Zumacar Grande, Cerrajón, Haza Walona; oraz w osłonie na wzgórzach San 

Cristóbal i El Ahorcado w celu zapobieżenia przybyciu Vedela. Łączne siły Hiszpanów pod 

dowództwem Redinga pod Bailén wynosiły 20000 żolnierzy. 

 W drugiej fazie, między godziną 4.30 a 6.30 rano, znaczna część francuskiej armii 

dotarła do Rumblar, zmuszona przez piechotę do powrotu do Cruz Blanca z dużymi 

stratami.W pojedynku artyleryjskim Francuzi zaledwie zadawali obrażenia, podczas gdy sami 

borykali się z problemami sprzętu. 

 W trzeciej fazie bitwy, między godziną 6.30 a 8.30 rano, do francuskich wojsk 

dowodzonych przez Teuleta dołączyła brygada Chaberta i brygada kawalerii Privé. Dupont 

dysponował w tym momencie siłami 4500 ludzi i 10 sztukami artylerii. Kolejna brygada 

francuska Pennetiera miała dwie godziny na dotarcie do miejsca starcia. Chcąc uniknąć 

zaskoczenia przez wojska Castañosa, Dupont postanowił zaatakować. Utworzył cztery 

kolumny ataku przy wsparciu artylerii. Ich ataki zostały odparte przez Hiszpanów. W 

oczekiwaniu na pomoc generała Vedela, francuska piechota, poruszając się w deszczu 

ostrzału artyleryjskiego, została zmuszona do odwrotu. 

 W czwartej fazie bitwy, od 8.30 do 10.00 rano, generał Reding był już gotowy zadać 

finalny cios, przesuwając hiszpańską prawą flankę z Cerro Valentin do Zumacar Chico. 

Pomimo francuskich wysiłków, nie udało się pokonać Hiszpanów. Ostateczne rozstrzygnięcie 

przypadło między godziną 10.00 a 13.00. Nieobecność wojsk Vedela, potworny upał, brak 

wody, niemiłosierne zmęczenie wojsk francuskich, wsparcie ludności Bailén dla Hiszpanów, 

złamały morale Francuzów. W południe sytuacja Duponta była już beznadziejna. Zbierając 

resztki sił i wszystkich ocalałych żołnierzy zarządził atak na otwartej przestrzeni. W 

konfrontacji z ostrzałem, szeregi francuskiego wojska rozpadły się, a żołnierze zaczęli 

salwować ucieczką. W obliczu klęski generał Dupont poprosił o zawieszenie walk i przejście 

wojsk do Madrytu. Reding wyrażając zgodę na koniec działań wojennych, wraz z Castañosem 

rozpoczął negocjowanie warunków kapitulacji  Francuzów. Tymczasem generałowie Vedel i 

Dufour z około 9000 żołnierzy poruszali się  powolnym marszem z La Carolina w kierunku 

Bailén. Vedel będąc pewnym zwycięstwa Duponta, zostawiwszy połowę żołnierzy w 

Guarromán, około godziny 17.00 przybył do Bailén. Widząc żołnierzy Redinga 

rozstawionych na wzgórzach San Cristóbal i El Ahorcado, dał sygnał do ataku. Po przybyciu 

pisemnego rozkazu Duponta o zaprzestaniu działań wojennych,  o szóstej po południu bitwa 

pod Bailén była skończona. Decyzję o poddaniu się  różnie postrzegano we Francji. Generał 

Marbot wspominał:   
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 „Ale, niestety, generał Dupont postanowił skapitulować, i przez naprawdę niewymuszoną 

słabość, włączył do tej kapitulacji oddziały generała Vedela, którym wydał rozkaz powrotu  

do Baylen. [...] Fakt włączenia do kapitulacji oddziału będącego poza zasięgiem wroga, był ze 

strony generała Duponta aktem najbardziej nagannym; ale cóż myśleć o generale Vedelu, 

posłusznym rozkazom Duponta, który nie był już wolny, i przekazaniu Hiszpanom całego 

swego pododdziału z siłą prawie dziesięciu tysięcy ludzi? Dupont zboczył z drogi, dopóki nie 

włączył w  marszu wszystkich oddziałów swojego korpusu wojskowego, a nawet tych, którzy 

nie przekroczyli Sierra Morena! ”
496

 

Sama postawa generała Duponta również wzbudzała oskarżenia jego żołnierzy.  Jean-Baptist 

Chevillard uczynił następujące refleksje: 

 

 „Aż do wtedy generał Dupont musiał tylko słuchać i błędne rozkazy nie powiny mu być 

imputowane; ale złupienie Kordoby, wahanie generała po zajęciu tego miasta, zbyt długi 

pobyt armii w Andujar na brzegu Guadalquivir, złupienie Jaén, zbyt późny wymarsz z tej 

lokalizacji, mało energii do oszacowania zdobycia dla wzmocnienia przemarszu z Baylen, oto 

być może wymówki , które mogą być skierowane do generała Dupont.”
497

 

 

I dalej wprost oskarża swego dowódcę: „okazywał zbyt często pewną słabość charakteru, 

zawsze niebezpieczną dla człowieka powołanego do dowodzenia armią. Źle wspierany przez 

szefa sztabu [François-Marie Legendre] bez talentu, bez odwagi, mało szanowany w armii, 

dawny mnich, żonaty, rozwiedziony, nie był nigdy obeznany w swoich winach, ani skruszony 

w swoich błędach. Przeczuwał, od początku kampanii, że będzie poświęcony, że go pozbawią 

środków sukcesu, i że ulegnie”
498

. 

                                                           
496

   M. de MARBOT, Mémoires du général B
on  

de Marbot, op. cit. s. 51-53. ⸺⸺ ,,Mais, malheureusemet, le 

général Dupont s’était décidé à capituler, et par une faiblesse vraiment inqualifiable, il avait compris dans cette 

capitulation les troupes du général Vedel, auxquelles il donna l’ordre de revenir à Baylen.[...] Le fait d’avoir 

compris dans la capitulation une division déjà hors d’atteinte de l’ennemi, fut de la part du général Dupont un 

acte des plus blâmables ; mais que penser du général Vedel, obéssant aux ordres de Dupont qui n’était plus libre, 

et remettant aux Espagnols toute sa division d’un effectif de près de dix mille hommes? Dupont poussa 

l’égarement jusqu’à comprendre dans  son traité toutes troupes de son corps d’armée et même celles qui 

n’avaient pas passé la Sierra-Morena!.” 

 
497

  J. B. CHEVILLARD, Souvenirs d’Espagne, 1808-1809, [w:] D. VEDEL, Relations de la campagne 

d’Andalousie 1808. Avec témoignages de H. de Montgardé, J.-B. Chevillard, L. Demanche, Paris: Éditions 

Thierry Rouillard, La Vouire, 1999, s. 91. ⸺⸺  „ jusque-là le général Dupont n’avait fait qu’obéir et les fautes 

commises ne pouvaient pas lui être imputées; mais le pillage de Cordoue, l’hésitations du général aprés la prise 

de cette ville, le trop long séjour de l’armée à Andujar sur le bord du Guadalquivir, le pillage de Jaén, le depart 

trop tardif de cette localité, le peu d’énergie de mesures prises pour forcer le défilé de Baylen, voilà peut-être des 

reproches qui peuvent être adressés au général Dupont.” 

 
498

   Ibidem, s. 91. ⸺⸺ „il montra trop souvent une certaine faiblesse de caractére, toujours dangereuse dans 

l’homme appelé à commander des armées. Mal secondé par un chef d’etat-major [François-Marie Legendre] 
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Fakt, iż konfrontacja hiszpańsko-francuska miała miejsce u bram Bailén, miała 

decydujące znaczenie dla bitwy i zwycięstwa Andaluzyjczyków. Miejscowa andaluzyjska 

ludność wspierała swoje wojska wszelkimi siłami. Fundamentalną pomocą była dostawa 

wody dla żołnierzy, walczących w skwarze lipcowego słońca Andaluzji, gdzie temperatury 

osylują zwykle w granicach 60 stopni Celsjusza w pełnym słońcu. Podaż wody będąc 

kluczową nie tylko dla organizmów ludzkich, odbiła się także na wojskowym sprzęcie; 

skuteczność francuskich dział artyleryjskich została znacznie zmniejszona przez nadmierne 

ocieplenie, podczas gdy Andaluzyjczycy mogli chłodzić wodą sprzęt wojskowy i konie. 

 Warunki kapitulacji
499

 podpisanej 22 lipca 1808 obejmowały rozbrojenie całej armii 

generała Duponta z wyjątkiem batalionu M. de Sainte-Église i repatriację wojsk francuskich 

do Francji. Dupont i jego ludzie zostali zwolnieni i przetransportowani do Kadyksu, gdzie na 

łodziach przez wiele miesięcy czekali na transport do ojczyzny. Rzeczywistość okazała się dla 

nich okrutna. „Hiszpanie, nie mając nic więcej do stracenia, odmówili dotrzymania artykułów 

kapitulacji, które przewidywały powrót francuskich żołnierzy do ich kraju, i nie tylko 

ogłaszali ich jeńcami wojennymi, ale oburzająco maltretując, zostawiali kilka tysięcy 

żołnierzy do poderżnięcia im gardeł przez chłopów! [...] Łatwo wyobrazić sobie efekt, jaki 

kapitulacja pod Bailén wywołała w duchu ludu tak dumnego i zarazem egzaltowanego jak lud 

hiszpański! … Powstanie przyniosło ogromny ruch. Nic nie mogło zatrzymać pożaru”
500

. 

Druga część żołnierzy francuskich została deportowana na opuszczoną wyspę Cabrera 

(na południe od Majorki), która stała się ich kalwarią, zakończoną w 1814 roku wraz z 

podpisaniem pokoju. Ze względu na niedobory zasobów wyspy i brak dostaw żywności przez 

władze Junta de Defensa de Mallorca (Rada Obrony Majorki), zaledwie połowa 

                                                                                                                                                                                     
sans talant, sans courage, peu considéré de l’armée, ancien moine, marié, divorcé, il ne fut jamais averti des ses 

fautes, ni redressé dans ses erreurs. Il pressentit, dès l’ouverture de la campagne, qu’il était sacrifié, qu’on lui 

ôtait les moyens de succés et qu’il succomberait.” 

 
499

  Szczegółowe warunki kapitulacji wraz z dodatkowymi  artykułami dołączonymi 6 sierpnia 1808 zawiera 

załącznik w pracy: CH. OMAN, Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814 [A History of the 

Peninsular War], t. 2., tłum. K. Mróz- Mazur, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2015, s. 332-335. 

 
500

   M. de MARBOT, Mémoires du général B
on  

de Marbot, op. cit. s. 51-53. ⸺⸺ „ A l’exception du bataillon 

de M. de Sainte-Église, toute l’armée du général Dupont, forte de 25,000 hommes, se trouva ainsi désarmée. 

Alors, les Espagnols, n’ayant  plus rien à craindre, refusèrent de tenir les articles de la capitulation qui stipulaient 

le retour  des troupes françaises dans leur patrie, et non seulement ils les déclarèrent prisonnières de guerre, mais 

maltraitant indignement, laissèrent égorger plusieurs milliers de soldats par les paysans ![...] Il est facile de 

concevoir l’effet que la capitulation de Baylen produisit sur l’esprit d’un peuple orgueilleux et aussi exalté que la 

peuple espagnol !... L’insurrection prit un immense développement [....] rien ne pouvait arrêter l’incendie.” 
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deportowanych Francuzów dożyła końca wojny, a na pamiątkę zmarłych pochowanych na 

miejscowym cmentarzu (Cementerio Francés) wzniesiono w latach późniejszych pomnik
501

.  

Klęska generała Duponta w Bailén miała poważne konsekwencje dla napoleońskiego 

zaangażowania militarnego w Europie. Zakwestionowała pozorną siłę i nietykalność 

Francuzów oraz zmusiła Józefa Bonaparte do opuszczenia Madrytu, zaprzepaszczając efekty 

wcześniejszych zwycięstw generała Bessières’a w północnej Hiszpanii.  

Utrata 24000 żołnierzy wywołała furię Napoleona w Paryżu. „Kapitulacja to próba 

ocalenia wszystkiego z wyjątkiem honoru” – twierdził
502

. W liście do brata Józefa pisał: 

„Dupont zbrukał nasze sztandary. Co za głupota i jaka nikczemność! Anglicy położą ręce na 

jego armii”
503

. Swoją wściekłość wylewał w korespondencji do ministra wojny Clarke’a: 

 

„Czy kiedykolwiek od zarania dziejów świata doszło do historii równie głupiej, naznaczonej 

takim tchórzostwem i idiotycznej jak ta? Oto Mack i Hohenlohe usprawiedliwieni! Raport 

Duponta pokazuje, że wszystko co się wydarzyło, to wynik jego własnej niewiarygodnej 

głupoty. […] Utrata 20000 wyborowych ludzi, którzy zniknęli  nie zadawszy nawet żadnych 

znacznych strat nieprzyjacielowi, będzie musiała wywrzeć jak najgorszy wpływ moralny na 

naród hiszpański […]. Życzę sobie wiedzieć od razu, jaki trybunał powinien sądzić tych 

generałów i jaką karę może na  ich nałożyć za taką zbrodnię.”
504

 

 

W dalszej korespondencji Napoleon określał klęskę pod Bailén jako „katastrofę”, w której „ci 

tchórze poddali się, by ocalić swoje bagaże,” za co powinni skończyć na szafocie za „wielką 

zbrodnię przeciw państwu”
505

. 

                                                           
501

 Od lat 1830-tych publikowano wspomnienia deportowanych żołnierzy francuskich, którzy przeżyli 

morderczy pobyt na Cabrerze. Poświęcona jest temu praca kanadyjskiego badacza Denisa Smitha Les soldats 

oubliés de Napoleón, 1809-1814. Prisonniers sur l’île de Cabrera, Paris: Éditions Autrement, 2005. 

 
502

  A. PALLUEL,  Dictionnaire  de l’Empereur, Paris, 1969, [w:] NAPOLEON, Maksymy, wybór, wstęp i 

przekł. M. Senkowska-Gluck, L. Gluck, Warszawa: PIW, 1983, s. 116. 

 
503

  CH. OMAN, Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814 [A History of the Peninsular War], t. 1,  tł. 

K. Mróz-Mazur, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2016, s. 48.  

 
504

  List Napoleona do Clarke’a z dnia 3 sierpnia 1808,  Napoleon Correspondance,  14242 , [w:] CH. OMAN, 

Historia wojny na Półwyspie Iberyjskim 1807-1814 [A History of the Peninsular War], t. 1,  tłum. K. Mróz-

Mazur, Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2016, s. 48.  

 
505

  Po powrocie do Francji generałowie Dupont, Vedel, Chabert, Marescot, Legender zostali aresztowani i 

osadzeni w więzieniu, gdzie oczekiwali na przesłuchanie przed Cesarskim Sądem Najwyższym (Haut Court 

Impérial) i ewentualny proces. Komisja wojskowa sporządziła raport, po którym Napoleon uznał słuszną obronę 

Duponta przed zarzutami, i odwołał proces. Dupont spędził 2,5 roku na wsi wiodąc spokojne życie, aż do dnia 

12 lutego 1812 roku, kiedy to został nagle aresztowany o północy. W tajnym procesie przed komisją wojskową 

(a nie sądem cywilnym lub wojskowym), pozbawiony pomocy prawnej i możliwości przedstawienia 

dokumentów, został oskarżony o m.in. złupienie Kordoby, masakrę Jaén, pozostawienie rannych, i uznany 
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Bitwa pod Bailén była decydującym wydarzeniem w historii Andaluzji i Hiszpanii, 

niosącym reperkusje w historii Europy. Pierwszy raz armia napoleońska została pokonana w 

otwartym polu. Wieść o klęsce Francuzów wstrząsnęła Europą, a legendy o bohaterstwie 

hiszpańskim wywołały żywe reakcje w Austrii i Prusach. W 1808 roku skończyły się Reden 

an die deutsche Nation
506

 (Dyskursy do narodu niemieckiego), inicjujące klasyczny 

nacjonalizm niemiecki. Od bitwy pod Bailén począł wzrastać duch rewanżu w Prusach i 

Austrii. Bailén stało się zarzewiem do powstania V koalicji antynapoleońskiej
507

, a sam 

Napoleon musiał udać się na półwysep z nową, liczniejszą armią w celu wzmocnienia swoich 

rządów. Wielka klęska hiszpańska pod Ocaña 19 listopada 1809 roku otworzyła drogę 

wojskom francuskim na południe celem zdobycia Andaluzji. 

 

Kampania napoleońska w Andaluzji 20 stycznia – 5 lutego 1810 roku  

Doradcy Józefa Bonaparte postrzegali zajęcie Andaluzji jako kluczowe dla zdobycia 

Hiszpanii, a rozwiązanie la Junta Central będącej centrum andaluzyjskiego oporu, jako sposób 

okiełznania Hiszpanów. Głównymi operacjami wojny o niepodległość w roku 1810 były 

inwazja Andaluzji i Portugalii. Przeprowadzono je siłami 60000 żołnierzy należących do 

trzech korpusów armii oraz do dywizji rezerwowej la Armada Imperial (Cesarskiej Armady) 

dowodzonych przez marszałka Soulta księcia Dalmacji. 

20 stycznia 1810 roku dowódca inwazji wysłał Korpusy 1.°, 4.° i 5.° w kierunku 

Sierra Morena, dowodzone przez marszałków Víctora, Sebastianiego i Mortiera. Korpus 2.°, 

pod dowództwem generała Deyniera, pozostał na linii Tagu, w obserwacji angielskich wojsk 

                                                                                                                                                                                     
winnym podpisania haniebnego aktu kapitulacji, jednakże niewinnym aktu tchórzostwa i zdrady. Duponta 

pozbawiono stopnia, tytułu i pensji, osadzono w forcie Joux w Jurze, gdzie pozostał uwięziony do upadku 

Napoleona. Dominique Vedel najczęściej oskarżany przez jemu współczesnych (i później przez wielu 

historyków francuskich) o opuszczenie Duponta, wraz z Legenderem uzyskali ułaskawienie i służyli we 

Włoszech. Chaberta przeniesiono na półżółd. D. VEDEL, Relations de la campagne d’Andalousie 1808. Avec 

témoignages de H. de Montgardé, J.-B. Chevillard, L. Demanche, Paris: Éditions Thierry Rouillard, La Vouire, 

1999. 

 
506

 Reden an die deutsche Nation [hiszp. Los Discursos a la nación alemana, pol. Dyskursy do narodu 

niemieckiego] – 14 przemówień wygłoszonych przez niemieckiego filozofa Johanna Gottlieba Fichte’a (1762-

1814) w okresie między 15 XII 1807 – 20 III 1808 w Berlinie okupowanym przez wojska francuskie. 

Wygłoszone w kontekście wojen napoleońskich, miały na celu pobudzenie ducha narodowego i stworzenie 

niemieckiego państwa narodowego, które miałoby się narodzić z ruin Świętego Cesarstwa. Opublikowane 

zbiorczo w Berlinie w 1808 r. Ze względu na silny polityczny czynnik, nie uwzględniono filozoficznej treści 

dzieła nacechowanej esencjalizmem w odniesieniu do specyficznych cech Niemców, odróżniających ich od 

innych narodów. Fichte dedykował te prace Hiszpanom jako narodowi, który podjął powstanie ludowe 2 V 1808 

r. w Madrycie przeciw Napoleonowi. Zob. J. G. FICHTE, Reden an die deutsche Nation, Berlin: 

Realschulbuchhandlung, 1808. 
 
507

  Koalicje antynapoleońskie: I koalicja  1793-1797; II-1799-1802; III-1805; IV- 1806-1807; V-1808-1809; VI-

1812-1814. 
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sprzymierzonych. Naczelnym wodzem całej  armii pozostawał brat cesarza Napoleona, Józef, 

jednakże to marszałek Soult, dzięki swojemu prestiżowi, był rzeczywistym dowódcą. 

19 września Francuzi założyli swoją kwaterę główną w Santa Cruz de Mudela, gdzie 

znajdował się 5.° Korpus generała Mortiera, a także rezerwy generała Desollesa, które 

przystąpiły do podboju Andaluzji. Wojsko przemieszczało się bardzo szybko. 20 stycznia 

1810 przybyło do La Carolina i rozprzestrzeniło się po całym regionie Andaluzji bez żadnego 

oporu. 23 stycznia Sebastiani zajął Jaén, 27 stycznia marszałek Víctor wkroczył do Kordoby, 

28 stycznia zajął Granadę, 31 stycznia poddała się Sewilla, a 5 lutego pojawił się przed 

Kadyksem, bronionym przez księcia Alburquerque. 5 lutego generał Sebastiani zaatakował 

Malagę, jednak napotkał silny opór miejscowej ludności. Generał Milhaud trzykrotnie 

próbował zmusić ludność do poddania się, by uniknąć masakry. Ostatecznie, po zaciętych 

walkach, obrona miasta została wycofana, francuska kawaleria wkroczyła bez oporu. Dnia 17 

lutego 1810 przyjęto pisemny akt przyrzeczenia lojalności francuskiemu monarsze, 

celebrowany kilka dni wcześniej, 8 lutego 1810 roku, w miejscowej katedrze w Cabildo. 

Lojalność i wierność francuskiemu monarsze przysięgali: burmistrz, radni, deputowani, 

syndycy, kapituła katedralna, duchowieństwo, opaci, szlachta, prawnicy, gildie itp. 

Mimo posłuszeństwa i poddania miasta Malaga w celu uniknięcia masakry 

mieszkańców, armia francuska dopuszczała się nadużyć. Jednym z haniebnych czynów było 

zamknięcie wszystkich kościołów. Otwartymi dla kultu pozostawiono jedynie małe parafie, 

jednak po zarekwirowaniu i kradzieży wszystkich religijnych obrazów wiszących w 

świątyniach, klasztorach i kaplicach. Wizyta Józefa Bonaparte w dniach 3-13 marca 1810 

roku w Maladze przyniosła miastu umorzenie zaległych podatków, nakładając jednak 

kontrybucję dla armii francuskiej. 

Krótka i szybka kampania w Andaluzji stała się sukcesem Soulta. W ciągu piętnastu 

dni jego wojska zdominowały cały region, z wyjątkiem Kadyksu, skąd na cały kraj miał 

rozprzestrzeniać się duch niepodległości
508

. W wyniku ponownej kampanii Wellingtona w 

pierwszych dniach stycznia 1812 roku, zajęciu Ciudad de Rodrigo i Badajoz, klęski 

Francuzów w bitwie pod Salamanką (22 VII 1812), Napoleon został zmuszony do przerwania 

oblężenia Kadyksu i całkowitego wycofania się z regionu. 

Konsekwencje napoleońskiej kampanii w Andaluzji okazały się kluczowe dla 

procesów tożsamościowo-podmiotowych społeczeństwa hiszpańskiego. Szczególnie bitwa 

                                                           
508

   Diccionario de Historia de España, dir. G. Bleiberg, Madrid: Ediciones Revista de Occidente, 1968, t. I,  

s. 265. 
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pod Bailén wpłynęła na los Andaluzyjczyków i całego narodu. Po raz pierwszy podjęto formę 

walki zbiorowej, będącej wynikiem wzrostu świadomości tożsamości regionalnej i 

narodowej. Hiszpańscy historycy zgodnie wyróżniają w historii Hiszpanii dwie wielkie, 

milowe, symboliczne daty: rok 1492 (rekonkwista Granady, wypędzenie Żydów, odkrycie 

Ameryki i publikacja pierwszej La Gramática castellana w Nebrija) inicjujący epokę 

nowożytną, oraz rok 1808 (powstanie i początek długiej wojny). Stąd można postrzegać 

Bailén jako moment założycielski oraz fundament procesu formowania się nowego narodu 

hiszpańskiego, i zalążek świadomości tożsamości narodowej (identidad nacional)
509

. 

Z punktu widzenia taktyki i doktryny wojskowej sama bitwa może być różnie 

postrzegana przez historyków wojskowości
510

. W kontekście polityki, badacze są do dziś 

podzieleni w ocenie jej znaczenia. Twierdząc, że Bailén nie była ważną bitwą na tle całej La 

Guerra de la Independencia, podkreślają jednak, że nadała wymiar narodowy walce 

hiszpańskiej
511

. Pobudziła uczucie oporu całego narodu, który poszedł na wojnę totalną 

przeciw Francuzom. Dzięki zwycięstwu pod Bailén „jakaś mrzonka o napoleońskim 

królestwie rozwiała się jak dym armatniego strzału”
512

. Przyniosła efekt nowego ‘ducha’ 

unifikacji narodu. Chociaż historyk francuski pisał, że w roku 1808 „żadna opinia polityczna 

nie dzieliła Hiszpanów, obrona ziemi ojczystej przeciw cudzoziemcom była myślą czystą i 

jasną, zrozumiałą przez każdego, i chociaż ruch narodowy był nieożywiony”
513

, to została ona 

jednak wyrażona w Catecismo español de 1808: „Co musimy czynić w walce? – Wzmacniać 

chwałę narodu, bronić naszych braci i zbawić ojczyznę. Kto powinien chwycić za broń? – 

Każdy kto może; wyznaczeni przez rząd, mniej potrzebni w obowiązkach publicznych”
514

. 

                                                           
509

  M. MORENO ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, op. cit., s. 13. 

 
510

  Marian  Kukiel nie poświęca jej ani słowa w swojej pracy Wojny napoleońskie. Zob. M. KUKIEL, Wojny 

napoleońskie, wyd. nowe, zm. i uzup., Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1927. 

 
511

  Zob. R. FRASER, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia. 

Barcelona: Crítica, 2006. 

 
512

    B. PÉREZ GALDÓS, Episodios nacionales, T.1. Bailén, introduc. y notas por F. Carlos Sainz de Robles, 

Madrid: Aguilar Ediciones, 1971, s. 544. ⸺⸺ ,, aquel fantasma de reino napoleónico se disipaba como el humo 

de un cañonazo.” 

  
513

  M. de MARLIANI, Histoire politique de l’Espagne moderne, I, Paris: Amédée Gratiot, 1840, s. 158-159. 

Podaję za: M. MORENO ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, op. cit., s. 414. ⸺⸺ 

„ninguna opinión política dividía a los españoles, la defensa del suelo de la patria contra el extranjero fue un 

pensamiento neto y claro, que cada uno comprendió; también el  movimiento de la nación fue unánime.” 

 
514

  [Anónimo], Catecismo español de 1808, Capítulo IV, [w:] J. R. AYMES, La Guerra de la Independencia en 

España (1808-1814) [La guerre d’indèpendence espagnole (1808-1814)], traducción P. Conard, 4
a
 ed., Madrid: 

Siglo XXI, 1990, s. 143. —― „ ¿Que debemos hacer en el combate? – Aumentar la gloria de la nación, defender 

nuestros hermanos y salvar la patria.¿Quienes deben tomar las armas? – Todo el que pueda; los designados por el 
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Do kreowania obrazu wielkiego zwycięstwa przyczyniała się Gaceta Ministerial de 

Sevilla, oficjalny periodyk Junta Suprema, na łamach której pojawiały się teksty 

podkreślające wiarę w  wielki efekt wygranej, i przedstawiające zarazem Andaluzyjczyków i 

Hiszpanów jako „nación indomable” („naród niezłomny”)
515

. Sam Francisco Javier Castaños, 

stojący na czele obu rad (Juntas de Sevilla y Granada), wyrażał jasno: „nie znam dystynkcji 

generał prowincji, jestem generałem narodu. Stoję na czele siły odpowiedzialnie  i nie będę 

tolerował tego co inni promują jako wojnę cywilną”
516

. 

Hiszpańska La Guerra de la Independencia (2 V 1808 – 4 VI 1814) miała daleko 

idące konsekwencje. Napoleon stwierdził, iż „ta niefortunna wojna mnie zgubiła; podzieliła 

moje siły, pomnożyła moje wysiłki, zaatakowała moją moralność”
517

. Była najdłuższym, 

najtrudniejszym i najbardziej dramatycznym konfliktem zbrojnym wśród wojen 

napoleońskich. Hiszpania zwycięstwo w niej zawdzięczała w znacznym stopniu swoim 

guerrillas – grupom chłopskich partyzantów, których opór i działania uniemożliwiły wojskom 

francuskim pacyfikację półwyspu. Guerillas unikały otwartych starć, z zaskoczenia atakując 

izolowane punkty przeciwnika. Prowokowały Francuzów do morderczych masowych represji 

przeciwko ludności cywilnej. Pokazały, jak determinacja niewielkich grup może „rzucić 

wyzwanie przeważającym siłom zawodowego wojska”
518

. 

Jednakże Hiszpania, ponosząc wielkie ofiary i straty wojenne,  nie otrzymała od 

ówczesnych zwycięskich wielkich mocarstw (Anglii, Austrii, Rosji i Prus) należnego 

odszkodowania za swój wkład w zwycięstwo. Nawet pokonana Francja, dzięki 

dyplomatycznej wirtuozerii Talleyranda, zyskała więcej uwagi na kongresie wiedeńskim 

(1814-1815) wśród ówczesnych elit politycznych. Rozczarowanie, spowodowane częściowo 

niezdolnością hiszpańskich negocjatorów, ale także niemocą i utratą prestiżu, pogrążyły 

hiszpańskie elity w gorzkich walkach politycznych. W wyniku wojny Hiszpania doznała 

                                                                                                                                                                                     
gobierno, menos necesarios para los destinos públicos.”  Zob. też publikację: F. DÍAZ PLAJA, La historia de 

España en sus documentos. El siglo XIX, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1954, s. 71-73. 

 
515

  Zob. R. GARCĺA CÁRCEL, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la Guerra de la Independencia, 

Madrid: Ediciones Temas de Hoy,  2007. 

 
516  M. MORENO ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, op. cit., s. 19. —― ,, yo no 

conozco distinción de provincias, soy general de la nación. Estoy a la cabeza de una fuerza respetable y nunca 

toleraré que otros promuevan la  guerra civil.” 

 
517

  N. BONAPARTE, Memorial de Santa Elena, traducción esp., Barcelona, 1944, s. 556. ⸺⸺ „ Esa 

desgraciada guerra me perdió; ella dividió mis fuerzas, multiplicó mis esfuerzos, atacó mi moral.” Cyt. w: 

Diccionario de Historia de España, dir. G. Bleiberg, Madrid: Ediciones Revista de Occidente S.A., 1968, t. II, s. 

462. 

 
518

  N. DAVIS, Europa: rozprawa historyka z historią, przekł. E. Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo Znak, 

2003, s. 786.  
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ogromnego upadku gospodarczego wskutek dewastacji prawie całego terytorium kraju i 

ofierze poniesionej przez cały naród. Szansa na wielki postęp, jakiego doświadczyły kraje 

europejskie w XIX wieku, została utracona, a wojna stała się przyczynkiem ruchów 

niepodległościowych w krajach Ameryki Hiszpańskiej, co doprowadziło w następnych 

dekadach do rozpadu imperium i katastrofalnego roku 1898. Hiszpania została podzielona na 

dwa, nie będące do pogodzenia, stronnictwa, absolutystyczne i liberalne. Ich walka miała 

trwać przez resztę stulecia i hamować rozwój gospodarczy kraju, skazując go zarazem na 

marginalizację w dynamicznie rozwijającej się przemysłowo Europie. 

 

2.2.  Dolor y muerte en la tierra andaluza 

W czasie wojny ogromnego znaczenia nabierała ofiara istnień ludzkich po obu stronach 

konfliktu. Śmierć i okrucieństwo zemsty były wszechobecne. Potwierdzają to ówczesne 

pamiętniki oficerów francuskich i angielskich. Generał Marbot opisywał widziane sceny 

zamęczonych i zamordowanych żołnierzy, całkowicie obnażonych, identyfikowanych po ich 

nieśmiertelnikach. „Ci nieszczęśnicy – pisał – należeli do jednego z pułków korpusu 

marszałka Neya. W końcu, w pewnej odległości stamtąd, zobaczyliśmy coś okropnego do 

opowiedzenia: młody oficer 10
e 

[korpusu] strzelców konnych, wciąż ubrany w mundur, 

przybity rękami i nogami do drzwi stodoły! Ten nieszczęsny człowiek był do góry nogami, a 

pod nim palił się mały ogień! Szczęśliwie dla niego, jego udręka ustała; on był martwy! ... 

Jednak, gdy krew jego ran wciąż płynęła, było oczywistym, że jego tortury były niedawne, i 

że zabójcy nie byli daleko!”
519

. Mordercze, sadystyczne wręcz działania Hiszpanów, 

niezwykle szokujące Francuzów, podsumowuje inne żołnierskie wyznanie: 

 „Wszystko co męczennicy wycierpieli od Rzymian w pierwszych wiekach Kościoła, to 

zgotowali [Hiszpanie] Francuzom: ukrzyżowania, ćwiartowanie, okaleczanie, wieszanie za 

wszystkie części ciała, duszenie powolne i progresywne, niczego nie brak w tych 

okrucieństwach. Ogień, wrząca oliwa, piła, topór, sznur, sztylet, żelazne haki, wszystko  

wykorzystywano, wyjątkiem tego, że dzięki szybkiej śmierci, położono kres życiu. Nic nie 

                                                           
519

   M. de MARBOT, Mémoires, op. cit., s. 67-68. ⸺⸺ „ ces infortunés appartenaient à l’un des régimnts du 

corpsdu maréchal Ney. Enfin, à quelque distance de là nous aperçûmes, chose horrible à dire !...un jeune officier 

du 10
e
 de chasseurs à cheval, encore revêtu de son uniforme, cloué par les mains et les pieds à la porte d’une 

grange !... Ce malheureux avait la tête en bas, et l ‘on avait allumé un petit feu dessous !...Hereusement pour lui, 

ses tourments avaient cessé; il était mort !...Cependant, comme le sang de ses plaies coulait encore, il était 

évident que son supplice était récent et que les assassins n’étaient pas loin!.” 
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ochraniało przed okrucieństwem: ranny czy dogorywający, mężczyzna czy kobieta, młody czy 

stary, wojskowy czy nie wojskowy, upadaliśmy pod okrutnymi ciosami.”
520

 

Ból i śmierć panoszyły się zarówno w sektorach kontrolowanych przez wojsko francuskie, jak 

i hiszpańsko-angielskie, a pseudo-szpitale stawały się cmentarzami. Jedna z relacji 

francuskiego lekarza wojskowego Josepha Tyrbas de Chamberet potwierdza: 

 „Ci nieszczęśni żołnierze, prawie wszyscy ofiary dezynterii, gorączki gnilnej, gorączki 

złośliwej i tyfusu szpitalnego, pozostawali ułożeni jeden obok drugiego, w rzędach wzdłuż 

ścian; chorzy w gorszym stanie spoczywali jak plaster na gołej podłodze; słoma bardziej lub 

mniej zgniła od odchodów pozostawała pokryta świństwem, w którym byli przywiezieni; jako 

że nie mogli podnieść się ani ruszać, trzeba było odprowadzać poza ich ciało urynę, fekalia 

naturalne i inne odchody chorobowe.”
521

 

Zachowanie Hiszpanów, a szczególnie Andaluzyjczyków w bitwie pod Bailén, przyniosło 

inny rodzaj penalizacji. Istniejąca relacja kapitana François zranionego kulą w udo mówi, że: 

„kiedy weszliśmy do El Arahal, mieszkańcy zdawszy sobie sprawę, że zostałem zraniony, 

kiedy zobaczyli moje spodnie pokryte krwią, obrażali mnie w najbardziej oburzający sposób, 

bez żadnego szacunku dla nieszczęścia; doszło aż do obrzucania mnie kamieniami i 

błotem”
522

. Opluwanie, kamienowanie i deszcz hiszpańskich wyzwisk skierowanych na 

wroga były normalnością, a haniebne traktowanie jeńców wojennych urągało honorowi 

żołnierskiemu. Po bitwie pod Bailén, francuscy żołnierze Vedela i Duponta, jako jeńcy 

wojenni zgromadzeni na kadyskich pontonach, w kilkumiesięcznym oczekiwaniu na transport 

                                                           
520

  A. L. A. FÉE, Souvenirs de la guerre d’Espagne dite de l’indèpendence 1809-1813, Paris: Michel Lévy 

Frères, Libraires Éditeurs, 2
ème

 éd., 1861, s. 282-283. ⸺⸺ „Tout ce que les martyrs souffrirent des Romains 

dans les premiers siècles de l’Église, ils l’infligèrent aux Français: crucifiements, écartellements, mutilations, 

suspension par toutes les parties du corps, strangulation lente et graduée, rien ne manqua á ces atrocités. Le feu, 

l’huile bouillante, la scie, la hache, la corde, le poignard, les crochets, tout fut employé, excepté ce qui, par une 

mort prompte, délivre de la vie. Rien ne mettait á l’abri de ces cruautés ; blessé ou mourant, homme ou femme, 

jeune ou vieux, soldat ou non soldat, on expirait sous d’horribles coups.” 

 
521

   J. TYRBAS DE CHAMBERET, Mémoires d’un médecin militaire aux XVIII et XIX siècles, Paris: Éditions 

Christian, 2001, s. 98-99. Cyt. w tłum hiszp. podaję za: J. R. AYMES, La Guerra de la Independencia: héroes, 

villanos y víctimas (1808-1814), op. cit., s. 386 ⸺⸺  „ Esos desdichos soldados, casi todos víctimas de 

disentería, fiebres pútridas, fiebres malignas y tifus nosocomial, estaban alineados uno al lado de otro, en filas a 

lo largo de los muros; los enfermos en peor estado yacían como pegados en el suelo desnudo; la paja más o 

menos podrida de los jergones estaba cubierta de porquería en la que se les había tendido a su llegada; como no 

podían levantarse ni moverse, se veían obligados a evacuar debajo de su cuerpo la orina, las defecciones 

naturales  y otros procedentes de su morbosidad.” 

 
522

   Cytowany przez T. GEISENDORF-DES GOUTTES, Geöles et pontons d’Espagne. Les prisonniers de 

guerre sous le Premier Empire.  L’expédition et la captivité d’Andalousie (1808-1810), Genova: Éditions Labor, 

1930, s. 147.  Podaję za: J. R. AYMES, La Guerra de Ia Independencia: héroes, villanos y víctimas (1808-

1814), op. cit., s. 387. ⸺⸺ „ cuando entramos en El Arahal, habiéndose dado cuenta los vecinos de que estaba 

herido al ver mi pantalón cubierto de sangre, me insultaron del modo más ultrajante, sin ningún respeto por la 

infelicidad; hasta llegaron a tirarme piedras y barro.” 
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do Francji, narażeni byli na agresję, dewastujący głód, pragnienie, upał i epidemie. Dziennie 

umierało z wycieńczenia  15-20 żołnierzy, a wielu rzucało się do wody chcąc uniknąć śmierci 

głodowej.  Między 2 stycznia a 28 marca 1809 roku, z 1800 ludzi znajdujących się na 

pontonie „El Argonauta” umarło 675 osób. Trupy wyrzucano do wody lub gromadzono na 

plażach miejskich. Odór rozkładających się w upale andaluzyjskiego słońca ciał roznoszony 

był przez wiatr. W obawie przed masową epidemią, lokalne andaluzyjskie władze zabraniały 

wyrzucania zwłok do morza i zgodziły na ich pochówek.  

 

2.3. Kobiety (majas)  w walkach o wyzwolenie regionu 

 

Łączne straty ludności po stronie hiszpańskiej szacowane są przez naukowców od 375000 do 

nawet miliona mieszkańców, a odsetek poległych kobiet i ich rola w walkach przez wiele 

dekad pozostawała poza sferą zainteresowań badaczy. Manuel Moreno Alonso w swej pracy 

poświęconej życiu codziennemu w czasie La Guerra de la Independencia
523

 twierdzi, że 

historycy głównie koncentrowali się w swych analizach na konsekwencjach politycznych czy 

ekonomicznych wojny, bez szerokiego naświetlenia tragedii ludzkiej – ukazania ofiary, 

nędzy, bólu, destrukcji i emigracji społeczeństwa, a historiografia nacjonalistyczna wieku 

XIX-XX gloryfikowała militarne zwycięstwa i idealizowała bohaterskie postaci.  

Bez względu na powyższe stanowisko i rodzaj analiz, niezaprzeczalnym faktem jest, iż 

w hiszpańskim społeczeństwie zaangażowanym w walkę przeciwko Francuzom, wielką rolę 

odegrały kobiety, owe majas dolorosas, podejmujące działania własnymi sposobami i na 

miarę swych możliwości. 

W Andaluzji i innych regionach Hiszpanii „ kobiety okazały się lepsze od sławnych 

Spartan; widziano je biegnące wraz ze swoimi dziećmi z pojemnikami szrapneli i amunicji, 

przynoszące odświeżające napoje naszym ludziom, zagrzewające swych synów i mężów 

poprzez deszcz kul, i niektóre chcące rzucić się na armaty wroga wychodzące poza bramy”
524

. 

Prowadziły działania szpiegowskie, wyrabiały kule i proch, działały jako łączniczki, 

sanitariuszki, fundatorki mszy za represjonowanych rodaków. Wśród nich odnaleźć można 

                                                           
523

  M. MORENO ALONSO, Los españoles durante la ocupación napoleónica – La vida cotidiana durante la 

vorágine, Málaga: Algazara, 1997. 

 
524

 Anonimowa relacja cytowana przez J. R. AYMES, La Guerra de Ia Independencia: héroes, villanos y 

víctimas (1808-1814), op. cit., s. 357. ⸺⸺ „las mujeres se han mostrado superiores a las celebradas Espartanas; 

se las veía correr con sus hijos con capazos de metrallas y de municiones, llevar refrescos a nuestra gente animar 

a sus hijos  y maridos por entre  una lluvia de balas, y aún algunas quisieron abalanzarse al cañon enemigo, 

saliendo fuera de las puertas.” 
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wachlarz kobiecych postaw – dostrzec można przywódczynie ludności pozostałej w miastach; 

kobiety próbujące powstrzymać swych mężów i synów przed wojskiem; takie, które wdawały 

się w autentyczne uczuciowe  relacje z francuskimi żołnierzami; oraz te, które wzięły na swe 

barki ciężar prac domowych i polowych w celu utrzymania rodzin i zaopatrzenia mężczyzn 

będących na wojnie. Kobiety brały udział w walkach wspierając regularne oddziały wojsk. 

Ich bronią były noże, strzelby i karabiny. Relacja Francuza Rocca mówi, że w 1810 roku w 

andaluzyjskiej wsi Campillo, wojsko francuskie zostało zaatakowane przez chłopów pod 

dowództwem uzbrojonych kobiet intonujących hymn do Matki Boskiej, które „schodziły ze 

skał, i chwytały strzelby z rąk swych mężczyzn, kładły się przed nimi, zmuszając ich do 

postępowania naprzód aż do mostu”
525

.  

Pogrążone w bólu i zarazem pragnące zemsty za krzywdy, ruinę domów i śmierć 

bliskich, manifestowały nienawiść do wroga. Przykładowo w Rondzie, gdzie według spisu 

ludności Napoleona z 1811 roku żyło 7686 kobiet, z których 5003 było mężatkami, 565 

wdowami, 2056 samotnymi i 62 mniszkami
526

, ich postawa – zaprzeczająca francuskiemu 

stereotypowi postrzegania kobiety –  odbierana była jako zezwierzęcenie. Rocca wspominał: 

 

„Kobiety, a raczej rozkiełznane furie spieszyły ze strasznym wrzaskiem na naszych rannych, i 

dyskutowały, żeby uśmiercić ich torturami najbardziej okrutnymi. Dźgały ich nożami i 

widelcami w oczy, zadowalając się z dziką radością na widok ich krwi. Nadmiar słusznej 

wściekłości przeciwko tym, co zajęli ten kraj, uczynił je całkowicie zdenaturalizowanymi.”
527

 

 

Morderczy szał i swoisty dance macabre Andaluzyjek relacjonował też Apolinaire Fée 

oskarżając wprost: „kobiety (kto by uwierzył !) powielały te zbrodnie. W nich paliły konwoje  

                                                           
525

   M. de ROCCA, La Guerra de la Independencia contada por un oficial francés – Memorias de M. de Rocca, 

trad. por Don Angel Salcedo Ruiz, Madrid: Imprenta de la Revista de Archivos, 1908, s. 185. ⸺⸺ „ mujeres 

que descendían de las rocas, y arrancaban el fusil de manos de sus hombres, poníendose delante de ellos, y 

obligándole a avanzar hacia el puente.” 

 
526

  M. REDER GADOW, Vida cotidiana en Ronda durante la Guerra de la Independencia (1810-1812), [w:] 

Revista «Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia», nr 29, 2007, s. 400, Málaga: Universidad de Málaga, 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 
527

  M. de ROCCA, Memorias sobre la Guerra de los Franceses en España escritas en francés por Rocca, 

Oficial de Usares y Caballero de la Cruz de la Legión de Honor, y traducido por el Sargento Mayor de 

Infantería y primer Ayudante del regimiento de Burgos, D.A.A., Madrid: [ que fue de García], 1816, s. 211. ⸺⸺ 

„ Las mujeres, o más bien las furias desenfrenadas se precipitaban con grittos horribles sobre nuestros heridos, y 

se les disputaban para hacerles morir en medio de los tormentos más crueles. Les clavaban cuchillos y tijeras en 

los ojos, complaciéndose con un gozo feroz a la vista de su sangre. El exceso de su justo furor contra los que 

habían invadido su país les había desnaturalizado enteramente.” 
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pełne rannych, tańcząc wokół wozów w ogniu, wydając dzikie wycia, które mieszały się  z 

krzykiem ich ofiar; z innych rzeczy, masakrując jeńców, okazywały się zarazem krwiożercze 

i rozwiązłe”
528

. 

Nie można nie zauważać, że kobiety hiszpańskie same padały ofiarą barbarzyństwa, 

gwałtu, przemocy graniczącej z sadyzmem. Generałowie Husson i François wspominali obraz 

rozbieranych, gwałconych kobiet, następnie zamęczanych i zabijanych, których „zwłoki z 

otwartym brzuchem i uciętymi piersiami” walały się obok trupów mężczyzn „przeciętych piłą 

na pół; innych zakopanych aż do ramienia i okaleczonych w okrutny sposób; innych 

powieszonych za stopy nad kominkiem i pieczonych w ten sposób”
529

. 

Bohaterkami wojny, rozławionymi w całym kraju, jawiły się Manuela Malasaña, 

Maria Luisa Bellido, Jerónima López zwana ’La Pelada’, czy Agustina de Aragón 

(unieśmiertelniona przez grafikę Goyi),  i wiele innych.  

W historiografii hiszpańskiej postacią sławioną w kontekście walk wyzwoleńczych 

każdego regionu, swoistą legendą powstania madryckiego (2-3 maja 1808) stała się Manuela 

Malasaña Oñoro (1791-1808), 15-letnia maja, która przynosząc broń i amunicję walczącemu 

ojcu i żołnierzom broniącym madryckich koszar [il.5, il.6], zginęła raniona śmiertelnie 

pociskiem
530

.  Andaluzyjka, María Luiza Bellido (1755-1809), bohaterka bitwy pod Bailén, 

zwana ‘La Culiancha’ [il.7], organizowała dostawy żywności dla wojska w czasie bitwy. W 

momencie podawania wody generałowi Redingowi, karabinowa kula przeszyła jej pierś. 

                                                           
528

  A. L. A. FÉE, Souvenirs de la guerre d’Espagne dite de l’indèpendence 1809-1813, Paris: Michel Lévy 

Frères, Libraires Éditeurs, 2
ème

 éd., 1861, s. 283. ⸺⸺ „Des femmes ( qui le croirait !) imitèrent ces crimes. Il en 

est qui brûlèrent des convois entiers de blessés, en dansant autour des voitures en flammes, et en poussant des 

hurlements sauvages qui se confondaient avec les cris des leurs victimes; d’autres, masacrant des prisonniers, se 

montrèrent, tout á la fois, sanguinaires et impudiques.”  

 
529

  FRANÇOIS, Le Journal d’un officier français ou les cahiers du capitaine François, 1792-1815, Tours:  

Maison Alfred Mame et Fils, 1907, s. 131. Na tę relacje powołuje się również w tł. hiszp.: J. R. AYMES, La 

Guerra de Ia Independencia: héroes, villanos y víctimas (1808-1814), op. cit., s. 330. ⸺⸺  „cadáveres con el 

vientre abierto y los senos cortados [...]cortados en dos con una sierra; otros enterrados hasta el hombro y 

mutilados de manera atroz; otros colgados por los pies en chimeneas y asados de esa manera.” 

 
530

  Manuela Malasaña Oñoro (ur. 10 III 1791, Madrid – zm. 2/3 V 1808, Madrid) miała półfrancuskie 

pochodzenie. Jej ojciec Jean Malesange zmienił nazwisko na Juan Malasaña. Mieszkała w Madrycie przy Calle 

de San Andrés w ówczesnej dzielnicy Maravillas (obecnie dzielnica Malasaña), blisko aktualnego Plaza del 2 de 

Mayo, zwanego ówcześnie el Parque de Artillería de Monteleón. Według innej wersji, Manuela została wzięta 

do niewoli i stracona. Jej zwłoki zostały zarejestrowane pod nr 74 na liście 409 ofiar poległych w walkach w 

Madrycie w dniu 2 V 1808 r. Pochowana w kościele Hospital de la Buena Dicha, przy ulicy Silva, w którym 2 V 

1808 leczono i chowano poległych. Jej dokumentacja przechowywana w archiwum wojskowym i miejskim w 

Madrycie, została pierwszy raz zbadana w 1908 r. Zob. J. M. ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, Manuela 

Malasaña Oñoro, [w:] Real Academia de la Historia, www.dbe.rah.es/biografías/12706/manuela-malasana-

onoro [07 IX 2020].Więcej  zob. także: C. DEMANGE, El Dos de Mayo. Mito y fiesta nacional (1808-1958), 

Madrid: Marcial Pons, 2004. 

 

http://www.dbe.rah.es/biografías/12706/manuela-malasana-onoro%20%5b07
http://www.dbe.rah.es/biografías/12706/manuela-malasana-onoro%20%5b07
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Wydobyta z ciała, zachowana i zakonserwowana, w ozdobnej kasecie, została przekazana w 

1862 roku królowej Izabeli II w trakcie jej podróży po Andaluzji
531

. 

Doña Jerónima López zwana ‘La Pelada’, bohaterka andaluzyjskiej Rondy, 

obrończyni wartości narodowych, patriotka, fundatorka mszy za dusze poległych żołnierzy i 

nabożeństw w intencji przywrócenia na tron hiszpański prawowitego monarchy, przy 

drzwiach swego domu ustawiła ołtarz ku czci patrona Andaluzji i odprawiała modlitwy 

dziękczynne za każde najdrobniejsze zwycięstwo patriotów. 

 Innym prototypem kobiety-bohaterki była María García zwana ‘La Tinajera’ 

zajmująca się działalnością szpiegowską na rzecz Pułku Andaluzji. Zdradzona przez 

hiszpańskich afrancesados, została schwytana przez Francuzów, poddana upokarzającej 

publicznej rewizji osobistej w obecności żołnierzy, a po znalezieniu w jej ubraniu 

kompromitujących dokumentów, wtrącona do więzienia. Pozostawała tam przez kilka dni, w 

obecności innych kobiet, podobnie oskarżonych o działalność łączniczą pomiędzy patriotami 

a guerillas de la Serranía. Uznana za szpiega została haniebnie publicznie upokorzona: 

ogolono jej głowę, ogłoszono nierządnicą i cudzołożnicą, i przywiązaną sznurem obwożono 

na wozie ulicami miasta Ronda – ulicą Boticas i po dzielnicy Mercadillo – wśród szyderstw, 

opluwania i obleg. Wywieziona poza mury miasta, cudem uniknęła egzekucji, a po zmianie 

sytuacji politycznej, zażądała moralnej rehabilitacji i ukarania zdrajców
532

. 

  Wspomnieć należy o Agustinie de Aragón czyli Agustinie Zaragoza Doménech (1786-

1857). Ta 22-letnia kobieta z Barcelony, żona artylerzysty, podczas obrony Saragossy 

(pierwsze oblężenie 1808), w momencie śmierci członków oddziału sama odpaliła działo, co 

sportretował Goya w słynnej akwaforcie Qué valor! (Co za odwaga!) [il.3, il.4]. Za swój 

wyczyn odznaczona została przez generała Palafoxa tytułem „La Artillera”, następnie 

odznaką „Defensor de Zaragoza” (Obrońca Saragossy) oraz nagrodą za męstwo i odwagę. 

Zaangażowana w kolejne walki w Tortosa i Vitoria, przedarła się z wojskiem do Andaluzji, 

Tam, biorąc czynny udział w starciach, wykazując się heroiczną postawą, wpisała się na 

trwałe w bolesną historię tierrra andaluza. Dnia 30 sierpnia 1809 w Sewilli, Junta Suprema 

Central del Gobierno de España (Najwyższa Rada Centralna Rządu Hiszpanii), za wojenne 

                                                           
531

  Problematyczną kwestię identyfikacji postaci Maríi Bellido przedstawia artykuł:  M. SOLER CERVANTES, 

María Bellido: El misterio de un mito, www.culturandalucia.com/JAÉN/Maria_Bellido.htm [10 VII 2020]. 

 
532

   M. REDER GADOW, Vida cotidiana en Ronda durante la Guerra de la Independencia (1810-1812), [w:] 

Revista «Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia», nr 29, 2007, s. 405, Málaga: Universidad de Málaga, 

Facultad de Filosofía y Letras. 
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zasługi, przyznała jej stopień i pensję podporucznika artylerii
533

.  Jak podkreśla wielu badaczy 

i historyków sztuki, Agustina stała się ikoną zyskując międzynarodowy rozgłos w Europie. 

Car Aleksander, angielski pisarz lord Byron czy Niemiec Friedrich Schlegel dostrzegali w 

niej nie tylko odważną kobietę, ale personifikację silnego hiszpańskiego nacjonalizmu, 

wyrosłego z regionalizmu, zdolnego do mobilizacji społeczeństwa przeciwko 

Napoleonowi
534

. 

 Heroizacja postaw, cierpienie, śmierć i wiktymizacja w czasie Wojny o Niepodległość, 

a szczególnie legenda Bailén, rozprzestrzeniały się w sztuce, literaturze, poematach i 

powieściach XIX i XX wieku, począwszy od Juana de Valera, aż do bardziej współczesnych 

Salvadora Ruedy czy Miguela Hernándeza, który w Poemas sueltos, publikowanych w czasie 

Guerra Civil w 1937 roku pisał: „szlachetne Andaluzyjki, wnuczki tych z Bailén, dajcie groby 

katom, zanim groby dadzą wam”
535

. 

Jednakże pierwszym malarskim kronikarzem cierpienia ziemi andaluzyjskiej i całego 

społeczeństwa hiszpańskiego w czasie wojny napoleońskiej był Francisco Goya de Lucientes 

w swoich słynnych Los Desastres de la guerra. Wydawać by się mogło, że przemoc, 

morderstwa, agresja seksualna, wszechobecne podczas każdego konfliktu zbrojnego, nie są 

niczym wyjątkowym na tle historii powszechnej. Zobrazował je już wcześniej Francuz 

Jacques Callot (1592-1635) w grafikach Misères de la guerre. Jednakże Los Desastres Goyi 

są obrazem okrucieństwa, cierpienia i wiktymizacji w wojnie, która różniła się od tych 

wcześniejszych; ludność cywilna stała się w niej podmiotem, zarówno ofiarą jak i bohaterem. 

Pojawił się nowy, nieobecny wcześniej czynnik – aktywny udział kobiet w walkach. 

W Los Desasteres kobiety są ofiarami bólu, cierpienia i ślepej przemocy z obu stron 

konfliktu. Goya pokazuje matki uciekające z dziećmi przed grozą wojny, kobiety zmagające 

się z przemocą żołnierzy. W kolekcji Marqués de la Romana w Madrycie zachowało się 

osiem obrazów przypisywanych malarzowi powstałych w latach 1806-1812, a dwa następne z 

                                                           
533

 Agustina de Aragón, właśc. Agustina Zaragoza Doménech (ur. 4 III 1786, Barcelona – zm. 29 V 1857, 

Ceuta). Po wojnie napoleońskiej  odznaczona orderem przez Ferdynanda VII, zamieszkała na stałe w Sewilli.  

Zmarła w 1857 r, w wieku 71 lat w Ceucie, w czasie wizyty u mieszkającej tam córki. W 1870 r. ciało Agustiny 

przewieziono do Saragossy. Uroczysty orszak zatrzymywał się w Kadyksie i Sewilli, gdzie oddawano honory 

zmarłej. Szczątki złożono w  bazylice (Basílica del Pilar) w Saragossie. 15 VI 1909, w obecności króla Alfonsa 

XIII, przeniesiono je do kaplicy pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zob. M. P. 

QUERALT  DEL  HIERRO, Agustina de Aragón. La mujer y el mito, Madrid: La Esfera de los Libros, 2008. 

 
534

  Legenda Agustiny rozprzestrzeniła się w Europie nie tylko dzięki akwaforcie F. Goyi, ale także poematowi 

lorda G. Byrona Child Harold. 

 
535

   M. MORENO ALONSO, La batalla de Bailén. El surgimiento de una nación, op. cit., s. 449. Moreno cytuje 

za: F. LINARES LUCENA, La batalla de Bailén en la literatura española, [w:] Boletín de Estudios Gennenses, 

nr 189, julio-diciembre 2004, s. 361-416. ⸺⸺ „Andaluzas generosas/ nietas de las de Bailén/ dad a los verdugos 

fosas/ antes que fosas os den.” 
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okresu 1808-1812 przechowuje frankfurckie Städel Museum. Jedno z tych dzieł, Bandido 

asesinando a una mujer (Bandyta mordujący kobietę) [il.18], przedstawia mężczyznę 

dźgającego nożem nagą kobietę, której ciało ocieka krwią. Kolejne obrazy mówią same za 

siebie: Bandido desnudando a una mujer (Bandyta obnażający kobietę) [il.19], Escena de 

rapto y asesinato (Scena gwałtu i zabójstwa) [il.17],  Mujeres atacadas por soldados (Kobiety 

zaatakowane przez mężczyzn) [il.16]. Obraz Fusilamiento en un campo militar ( Rozstrzelanie 

w obozie wojskowym) zwany też Ataque a un campamento militar (Atak na obóz wojskowy) z 

lat 1808-1809 [il.22], przedstawia młodą kobietę z niemowlęciem w ramionach uciekającą 

przed uzbrojonym plutonem żołnierzy. Oto nowy typ kobiecy pojawiający się w pracach Goyi 

– matka uciekająca z dziećmi i niewielkim dobytkiem przed niebezpieczeństwem walk na wsi 

i mieście. Ryciny Desastres nr 44 Yo lo vi (Widziałem to) [il.12], nr 45 Y esto también (I to 

też) [il.13], ukazują hiszpańskie kobiety jako najsłabsze ogniwo wojny. Ryciny nr 28 

Populacho (Motłoch) [il.9], i nr 5 Y son fieras (I są jak dzikie bestie) [il.2],  kreślą sadyzm i 

zezwierzęcenie ich postaw, owo zachowanie tak szokujące ówcześnie francuskich żołnierzy. 

Widać  na nich kobiety z dziećmi na rękach, przebijające pikami rannych Francuzów, w akcie 

zemsty uczestniczące w linczu wroga. Czyż to nie malarski dokument potwierdzający relacje 

żołnierzy? Patrzcie, jak wojna odczłowiecza i dehumanizuje, zdaje się mówić Goya. Patrzcie, 

jak ofiara przeradza się w kata. Czyż to nie istny ‘efekt Lucyfera’
536

? 

Ból i śmierć, dolor i muerte, dotyka najbardziej niewinnych - cichymi ofiarami wojny 

pozostają dzieci. Desastre nr 11 Ni por esas (Nie za to) [il.8] portretuje kwilące niemowlę 

leżące na ziemi, podczas gdy matka jest wleczona przez żołnierzy. I Desastre nr 50 Madre 

infeliz (Nieszczęsna matka) [il.14], rycina chyba najbardziej wstrząsająca z całego cyklu, na 

której widać małą, około 4-letnią dziewczynkę zalaną łzami, podążającą za obcymi ludźmi 

niosącymi zwłoki jej matki. „Oto scena wspólnych krzywd każdej wojny – sieroty będące 

ponadczasowymi ofiarami”
537

. 

                                                           
536

 Efekt Lucyfera – termin wprowadzony wpółcześnie przez psychologa społecznego Philipa Zimbardo , i 

zarazem tytuł jego książki. Autor udowadnia tezę, iż w określonych warunkach społecznych i sytuacjach, 

człowiek w swoim zachowaniu może przeobrazić się w okrutnego oprawcę lub bezwolną ofiarę. Proces 

przemiany człowieka „z anioła w diabła” analizuje na przykładzie wojen XX w. (m.in. II wojna światowa i 

holokaust,  rzeź w Rwandzie, konflikt w Zatoce Perskiej) i eksperymentu przeprowadzonego na Uniwersytecie 

w Stanfordzie. Zob. PH. ZIMBARDO, Efekt Lucyfera: dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, red. nauk. M. 

Materska,, tłum. A. Cybulko et altr., Warszawa: PWN, 2008. Jednakże w 2018 r. tezy i wnioski Zimbardo 

zostały zakwestionowane i obalone w pracy Thibaulta  Le Texiera, co wywołało skandal w światowej nauce. 

Zob. T. LE TEXIER, Histoire d’un mensonge. Enquête sur l’experience de Stanford, Paris: Éditions Zones, 

2018. 

 
537

  M. D. ANTIGÜEDAD  DEL CASTILLO-OLIVARES, Goya, las mujeres y la Guerra de la Independencia, 

[w:] « Espacio Tiempo y Forma », Revista de la Facultad de Geografía e Historia, Serie VII, Historia del Arte, t. 
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Świadectwo walki kobiet oddane przez Goyę jest nie tylko odzwierciedleniem 

kobiecego patriotyzmu i heroizmu, ale i gorzką krytyką walki za wolność, a raczej walki 

kobiet o swoje wyzwolenie
538

. Desastre nr 79 Murió la verdad (Prawda umarła) [il.15] 

ukazuje leżącą na ziemi umarłą kobietę, nad której ciałem stoją biskup, bracia i szereg 

potwornych postaci zamierzających ją pochować; tylko klęcząca obok młoda dziewczyna 

zasłania ręką oczy – to alegoria Sprawiedliwości, Temida zakrywająca wzrok, by nie widzieć 

śmierci i pochówku wolności. Wolności narodu uosabianego przez kobietę, figury 

symbolizującej Maja-Nación, ale i pogrzebu nadziei kobiet na zmianę ich sytuacji społecznej 

oraz społecznego postrzegania
539

. 

La Guerra de la Independencia odbija się w malarstwie Goyi jako dramat 

ponadczasowy. Kobiety z ludu, las majas, odgrywające ważną rolę w konflikcie, w oczach 

artysty stają się zarazem bohaterkami i anominowymi ofiarami, a dzieląc los z mężczyznami 

– dolor i muerte, ból i śmierć – tworzą alegorię cierpienia podniesionego do uniwersum. 

 

3.    La Maja Dolorosa I, II, III i Colección de Tonadillas Enrique Granadosa 

 

 

W powyższym szerokim kontekście historycznym i psychologicznym warto spojrzeć na trzy 

pieśni na głos i fortepian Enrique Granadosa zatytułowane La Maja Dolorosa z cyklu 

Tonadillas. Cały zbiór rozpatrują muzykolodzy amerykańscy w interpretacyjnym kontekście 

miłosnym cyklu fortepianowego Goyescas Granadosa (o czym w dalszej części pracy), 

całkowicie pomijając aspekt wojny 1808-1814 w historii Hiszpanii i wachlarz problematyki z 

nią związanej. Spojrzenie amerykańskich badaczy, płytkie i jednostronne, prowadzi w 

konsekwencji do niepełnych, czasem mylnych wniosków, a kolejne powstające prace (w tym  

doktorskie) bezkrytycznie powielają ich stwierdzenia.  

Muzykolodzy Aaron Clark, Douglas Riva, Carol Hess, w swoich badaniach 

ograniczają się zaledwie do postrzegania granadosowskich utworów przez pryzmat XVIII-

wiecznego Madrytu sportretowanego przez Goyę, oraz dyktatu unamunowskiej koncepcji 

                                                                                                                                                                                     
22-23, 2009-2010, s. 177, Madrid: UNED Editorial, 2009-2010. ⸺⸺ „ como la escenificación de los daños 

colaterales de toda guerra – los huérfanos, que son víctimas intemporales.” 

 
538

  Ibidem, s. 179. 

 
539

 Inną interpretację dzieła Francisco Goyi podaje Barbara Obtułowicz: leżąca na ziemi kobieta symbolizuje 

zaprzepaszczoną hiszpańską Konstytucję 1812 r., a biskup mając podniesione dwa palce lewej ręki nie 

błogosławi jej, gdyż błogosławieństwa dokonuje się trzema palcami prawej ręki. Rozchodzące się promienie 

światła od postaci kobiety mają oznaczać jej życie. Por. B. OBTUŁOWICZ, Kobieta hiszpańska w dobie 

kształtowania się społeczeństwa liberalnego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, 

s. 77. 
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casticismo. Nie szukają głębiej ani w historii Hiszpanii ani w historii hiszpańskiej kultury; nie 

dociekają przyczyn (chociaż mówią o psychologii Goyi – W.A. Clark) i nie syntetyzują 

różnych dziedzin. Zadziwiającym jest fakt, iż nie dostrzegają ustaleń hiszpańskich historyków 

i historyków sztuki, a rodzimych naukowców takich jak Nigel Glendinnig, czy Janis 

Tomlinson (współcześni historycy sztuki specjalizujący się w twórczości Goyi, bardzo 

cenieni w Hiszpanii) traktują zdawkowo. 

Fascynacja malarstwem Goyi była tak wielka, że zawładnął on całkowicie umysłem 

Granadosa. Można stwierdzić, iż kompozytor dogłębnie przeniknięty był jego twórczością. W 

swoim notatniku Apuntes para mis obras szkicował przecież kopie postaci z obrazów 

geniusza. Dodając do tego niezwykłą osobistą wrażliwość widoczną w korespondencji 

muzyka i jego estetyczne preferencje późnego międzynarodowego romantyzmu
540

, 

niemożliwym jest, iż Granados nie znał cykli akwafort Los Caprichos i Los Desastres de la 

guerra Goyi. 

Kompozytor uformowany w duchu krausistowskiej idei samodoskonalenia i 

pedrellowskiej idei historyzmu, znał postawę majas, a ich ból, cierpienie, rozpacz 

spowodowane utratą majo oddał w trzech kompozycjach Maja Dolorosa. Owe pieśni, obok 

cyklu fortepianowego Goyescas, jawią się arcydziełami i kwintesencją jego twórczości. 

Opublikowane teksty autorstwa Fernando Periqueta do całego cyklu Tondaillas, różnią się od 

granadosowskiego pierwotnego tekstu zanotowanego w Apuntes para mis obras. Różnice 

dotyczą kilku z nich, ale w przypadku Maja Dolorosa
541

 są one szczególne.   

 

La Maja Dolorosa I    La Maja Dolorosa I 
 

Oh, muerte cruel! Por qué tú a traición  Och, okrutna śmierci! Czemu zdradziecko wydarłaś 

mi majo arrebataste a mi pasión?   Mojego majo, zabrałaś moją pasję? 

No quiero vivir sin él    Nie chcę żyć bez niego 

porque es morir así vivir.    ponieważ umieraniem jest tak żyć. 

No es posible ya sentir más dolor:   Nie można już czuć większego bólu: 

en lágrimas deshecha mi alma está.   we łzach moja dusza się rozprasza. 

Oh, Dios! Torna mi amor    Och, Boże! Zwróć moją miłość 

porque es morir así vivir.    ponieważ umieraniem jest tak żyć. 

 
 

Tekst autorstwa Granadosa Maja Dolorosa II zanotowany w Apuntes para mis obras jest 

następujący: 

                                                           
540

  C. A. HESS, Enric Granados y el contexto pedrelliano, «Recerca Musicològica», XIV-XV, 2004-2005, s. 

52. —― ,,Granados prefería un romanticismo tardió e internacional.” 

 
541

   Wszystkie teksty hiszpańskie pieśni cyklu Tonadillas zawiera wydanie krytyczne: E. GRANADOS, Integral 

de l’obra per veu i piano, revisió i edició: Manuel García Morante, Barcelona: Tritó Edicions, 1996. 
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Majo de mis amores    Majo moich miłości 

Que fue de tu vida?    Czym było twe życie? 

Pobre majo de mis amores!   Biedny majo moich miłości! 

Muerte traidora     Zdradziecka śmierć 

Se me llevó el alma mía    Zabrała duszę moją 

Ay, mi pobre vida!    Ah, moje biedne życie! 

 

Natomiast tekst Fernando Periqueta w opublikowanej wersji brzmi: 
 

La Maja Dolorosa II    La Maja Dolorosa II 

 

Ay, majo de mi vida, no, tú no has muerto!  Och, kochanie mojego życia, nie, nie umarłeś! 

Acaso yo existiese si fuera eso cierto?  Czy istniałabym, gdyby to była prawda? 

Quiero loca besar tu boca!    Chcę szalona całować twe usta! 

Quiero segura gozar más de tu ventura.  Chcę więcej cieszyć się z twoim szczęściem. 

ay! deliro, sueńo, mi majo no existe;  ah! majak, marzenie, mój majo nie istnieje; 

en torno mío el mundo lloroso está y triste.  wokół mnie płaczący świat jest smutny. 

A mi duelo no hallo consuelo!   W moim bólu nie ma pocieszenia! 

Mas muerto y frío    Bardziej martwy i zimny 

siempre el majo será mío.    zawsze majo będzie mój. 

    

W przypadku pieśni Maja Dolorosa III  Enrique Granados umieścił własny zapis: 

Mi vida triste      Moje smutne życie 

llena de dolor y recuerdos    pełne bólu i wspomnień 

Se ha resignado.     Zostało przegrane. 

Y voy llorando     I chodzę płacząc 

Recordando al bien amado   wspominając ukochanego 

Y de mi llanto     I w moim płaczu 

Voy viviendo ahora sol(a)    idę żyjąc już sam(a) 

En mi dolor.     W moim bólu. 

 

Natomiast opublikowany, znany i wykonywany do dzisiaj tekst Periqueta mówi: 

La Maja Dolorosa III    La Maja Dolorosa III 
 

De aquel majo amante que fue mi gloria  Tego miłego kochanka, co był moją chwałą 

guardo anhelante dichosa memoria.  Wciąż żałuję błogiej pamięci. 

Él me adoraba vehemente y fiel,   Uwielbiał mnie gwałtownie i wiernie, 

yo mi vida entera di a él,    Oddałam mu całe życie, 

y otras mil diera si él quisiera   a inny tysiąc daje, jeśli chce 

que en hondos amores martirios son flores.  że w głębokiej miłości męczeństwa są kwiatami. 

Y al recordar mi majo amado   I wspomnienia mojego ukochanego majo (chłopca) 

van resugiendo en sueńos    przychodzą wynurzając się w snach 

de un tiempo pasado.    z przeszłości. 

Ni en el Mentidero ni en la Florida   Ani w Mentidero ani we Florida
542

 

majo más majo paséo en la vida.   Majo bardziej męski nie pojawił się w życiu. 

Bajo el chambergo sus ojos vi   Pod kapeluszem jego oczy widziałam 

con toda el alma puestos en mí,   z całą duszą wpatrzone we mnie, 

que a quien miraban enamoraban,   na kogo spojrzały, zakochiwały się, 

pues no hallé en el mundo mirar más profundo.  nie znalazłam w świecie głębszego spojrzenia. 

Y al recordar mi majo amado   I wspomnienia mego kochanego majo  

van resugiendo en sueńos    przychodzą wynurzając się w snach 

de un tiempo pasado.    z przeszłości. 

                                                           
542

  Plaza Mentidero , XVIII-wiczny skwer w Madrycie; Florida – dystrykt wokół kościoła San Antonio de la 

Florida, gdzie Goya namalował słynne freski “Cud św. Antonio de la Florida”. 
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Lektura tekstów autorstwa Periqueta i Granadosa nie wywołuje wrażenia konwencji 

arystokratycznego romansu. Zbyt łatwym wydaje się skojarzenie ich przez niektórych 

badaczy z konwencją XVIII-wiecznego Madrytu tylko dlatego, iż podtytuł cyklu Tonadillas 

brzmi: „en estilo antiguo” (czyżby Antiguo Regimen?). Ból, tragizm, rozpacz wynikłe z utraty 

osoby kochanej, pustka życia, tęsknota za zmarłym – oto paleta uczuć zamkniętych w krótkiej 

strofie, których dramatyzm oddaje warstwa muzyczna pieśni. Jak pisał sam kompozytor:

  

„ Maja Dolorosa reprezentuje trzy rodzaje bólu: ból bezpośredni po śmierci majo: ból łez; i 

ten jakiś czas później; bolesne wspomnienia, że tak powiem.”
543

 

 

Jednakże zapomniany i pomijany przez badaczy w pracach, lapidarny wręcz tekst autorstwa 

Granadosa, w powiązaniu z historią cierpień kobiet doby wojny napoleońskiej, nabiera 

głębszego wymiaru.  

Z punktu hermeneutyki, dotychczasowe postrzeganie trzech pieśni Maja Dolorosa 

tylko w kontekście kategorii miłości wydaje się być zbyt powierzchownym. W 

przestudiowanych pracach muzykologów próżno szukać skojarzeń z wojną napoleońską i 

obecnym szeroko motywem hiszpańskiej obsesji śmierci. Żaden z badaczy nie dostrzega głębi 

wskazówki, jaką dał sam kompozytor. W cytowanym już w niniejszej pracy wywiadzie
544

 

Granados stwierdzał, że świadomie podporządkowuje swą inspirację człowiekowi [Goyi], 

„który doskonale tłumaczył wydarzenia i momenty ważne dla ludu Hiszpanii”, wydarzenia 

„zawarte w arcydziełach unieśmiertelniających życie narodowe” Hiszpanów. Spoglądając na 

całościowy dorobek Goyi nasuwa się pytanie: które wydarzenia i momenty [historyczne ?] są 

tak szczególne dla ludu hiszpańskiego i unieśmiertelniają naród, można by dodać - naród 

niezłomny? Nie sposób nie wskazać wydarzeń okresu La Guerra de la Independencia 

(powstanie madryckie, Bailén, ogrom cierpienia i wojennego bestialstwa).  

Niemożliwym jest, by Granados, obsesyjnie zapatrzony w malarstwo giganta historii i 

kultury hiszpańskiej, wyrażając się w swoich tekstach Maja Dolorosa w sposób lapidarny a 

zarazem dyskretny, nie miał na myśli arcydzieł takich jak Dos de Mayo, Tres de Mayo, Los 

Desastres de la guerra, czy wojennych obrazów Goyi obrazujących heroizm hiszpańskich 

majas. O pieśniach Granados mówi wprost, że są „skondensowanym wyrazem uczuć” i szuka 

                                                           
543

  E. GRANADOS, Carta a Ernest Schelling, b.m. 1915, [w:] M. PERANDONES LOZANO, Correspondencia 

epistolar (1892-1916) de Enrique Granados, op. cit., s. 419-420. ⸺⸺ „Maja Dolorosa représente trois sortes de 

la douleur: la douleur immédiatement après la mort du majo : la douleur des larmes ; et celle quelque temps 

après ; les souvenirs douloureux, pour ainsi dire.” 

 
544

  J. PILLOIS, Un entretiens avec Granados, «S.I.M. Revue Musical» 10, suppl. 104, 15 avril 1914, s. 1-4. 
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on „znaczenia prawie symbolicznego tego tematu”
545

. Nawiązanie do wojny i odniesienie do 

kobiet z ludu sugeruje już tytuł pieśni, w którym kompozytor świadomie wykorzystuje słowo 

Maja (Dolorosa), a nie Mujer (Dolorosa). 

Nieznanym pozostaje także fakt, że La Guerra de la Independencia pozostawała w 

sferze głębokich zainteresowań historycznych Granadosa. Potwierdza to utwór kompozytora 

Torrijos – dramat operowy w czterech aktach, nigdy nie wydany drukiem – napisany 

wspólnie z librecistą Fernando Periquetem (późniejszym autorem tekstów Tonadillas)
546

. 

Tytułowa postać utworu to hiszpański generał José María Torrijos y Uriarte (1791-1831), 

bohater wojny antynapoleońskiej i obrońca konstytucji 1812 r. z Kadyksu, roztrzelany  

kilkadziesiąt lat później wraz z towarzyszami na plaży w Maladze (1831) za próbę obalenia 

Ferdynanda VII.  

Wielce prawdopodobnym jest, iż owe dzieło Granadosa inspirowane było słynnym 

ówcześnie obrazem Antonio Gisberta (1834-1902) Fusilamiento de Torrijos y sus 

compañeros en las playas de Málaga (Rozstrzelanie Torrijosa i jego towarzyszy na plażach 

Malagi, 1888) [il.23], wiszącym w Prado. Obraz, zamówiony do muzeum podczas regencji 

Marii Krystyny Habsburg przez liberalny rząd Sagasty, jawił się manifestem politycznym w 

obronie zmiażdżonej przez autorytaryzm wolności narodu niezłomnego, i miał wyraźny 

przekaz historyczno-propagandowy
547

. W malarskiej wizji Gisberta kompozycja postaci, 

wyczuwalne ogromne napięcie emocjonalne egzekucji, świadomość bliskiego końca życia, 

rozpaczliwa modlitwa partyzantów w tle obrazu, wywoływały i wywołują do dziś silne 

skojarzenie z obrazem Goyi Rozstrzelanie powstańców madryckich. Zatem odnotowując swą 

wizytę w Prado i zauroczenie malarstwem Goyi, musiał kompozytor także widzieć 

rozsławiony w okresie Restauracji obraz Gisberta. 

Pewnym znakiem zapytania pozostaje kwestia wpływu na Granadosa opublikowanej 

(1860) biografii Torrijosa autorstwa jego żony Doñi Luisy Sáenz de Viniegra de Torrijos Vida 

del general D. José María de Torrijos y Uriarte, cytującej obszerne relacje generała z wojny 

                                                           
545

  J. PILLOIS, Un entretiens avec Granados, op. cit., s. 2. ⸺ „l’expression condensée de ses sentiments [...] la 

signification quasi-symbolique de tel thème.”  

546
  Manuskrypt partytury pozostawał ponad sto lat w kolekcji prywatnej, dopiero w listopadzie 2016 r. trafił do 

hiszpańskich zasobów państwowych, będąc aktualnie obiektem stale trwających zabiegów konserwatorskich i 

badań. Zob. La Vanguardia, 16 XI 2016, Madrid (Europa Press). 

 
547

  Zob. J. L. DÍEZ, El siglo XIX en el Prado, Madrid: Museo Nacional del Prado, 2007, s. 266-272. 
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antynapoleońskiej
548

. Kwestia znajomości owej publikacji przez kompozytora pozostaje 

obecnie w sferze dociekań i wymaga pogłębionych badań historycznych. 

Dodatkowo skojarzenia granadosowskich pieśni Maja Dolorosa z wojną można 

również odnieść do wydarzeń politycznych w Hiszpanii doby Restauracji. Cały cykl 

Tonadillas, w tym trzy pieśni Maja Dolorosa były szkicowane przez kompozytora już w 1909 

roku, i ostatecznie powstały w latach 1910-1911(12). Trwająca wojna w Maroku, z 

upokarzającą kolejną klęską (Rif, Melilla), przyniosła oprócz setek ofiar, automatyczne 

porównanie z okresem cierpienia wojny napoleońskiej, oddanego w malarstwie Goyi. 

Pojawienie się w zbiorowej świadomości jednych wydarzeń historycznych spowodowało 

skojarzenie z przeszłością, zatem pamięć historyczna mogła odegrać istotną rolę w przypadku 

dzieła Granadosa.  

Równolegle zauważyć należy, iż w latach tworzenia pieśni Maja Dolorosa, 

przebywający w Katalonii Falla komponował swoje Noches en los jardines de España 

(zob.rozdz. IV.1.2.) inspirowane odbytą w 1910 roku podróżą po Andaluzji. Niemożliwym 

jest, by dwaj wychowankowie Pedrella nie przeglądali wzajemnie partytur swych 

kompozycji, by nie pozostawali we wzajemnej artystycznej inspiracji skorelowanej z historią 

i kulturą ziemi andaluzyjskiej, nie mówiąc już o dzieleniu się Falli wrażeniami ze swych 

andaluzyjskich wojaży, podczas których nie mógł nie widzieć on nędzy i ubóstwa miejscowej 

ludności (zjawiska opisywane przez Azorína, czy udokumentowane w raportach Instituto de 

Reformas Sociales). 

Biorąc pod uwagę powyższe treści warto zastanowić się: czym tłumaczyć utartą i 

powielaną przez lata, jednostronną interpretację pieśni Maja Dolorosa?  

Pewną  rolę odegrał sam librecista Fernando Periquet, który współpracując w latach 1908-

1919 z czołowymi madryckimi periodykami (El Pais, El Imparcial, Nuevo Mundo, El Heraldo 

de Madrid), swe ambicje zawodowe zapragnął zrealizować przez współpracę z 

Granadosem
549

. Periquet zauroczony Madrytem i jego XVIII-wieczną historią, przeforsował 

własne teksty pieśni, gwarantując (jako dziennikarz) reklamę i rozgłos utworom, co 

ostatecznie przyniosło mu międzynarodową sławę librecisty i ugruntowało percepcję całego 

granadosowskiego cyklu Tonadillas. 

                                                           
548

  L. SÁENZ DE VINIEGRA DE TORRIJOS, Vida del General D. José María de Torrijos y Uriarte, escrita y 

publicada por su viuda Doña Luisa Sáenz de Viniegra de Torrijos, Condesa de Torrijos, tomo 1-2., Madrid: 

Imprenta de Manuel Minuesa, 1860. 

 
549

 Zob. M. PERANDONES, Fernando Periquet y Zuaznábar, [w:] Real Academia de la Historia, 

www.dbe.rah.es/bografías/fernando-periquet-zuaznabar [20 I 2020]. 

 

http://www.dbe.rah.es/bografías/fernando-periquet-zuaznabar%20%5b20
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Jednakże kluczową wydaje się być percepcja hiszpańskich i francuskich krytyków 

muzycznych doby pierwszych dwudziestu lat XX wieku, szczególnie okresu I wojny 

światowej i lat powojennych. W swoich tekstach interpretacyjnych nie tylko przypisywali oni  

Granadosowi opiewanie Kastylii („Kastylia jest w jego oczach tym, czym dla naszych jest 

l’Ile-de-France
550

”). W obliczu neutralności Hiszpanii wobec I wojny światowej i militarnego 

zaangażowania w nią Francji, może świadomie nie chciano zagłębiać się w słowa 

kompozytora, unikając paraleli skojarzeń między traumą wojny 1914-1918 a haniebną klęską 

wojny napoleońskiej w Hiszpanii 1808-1814?  

Czyż setki powracających z frontu okaleczonych francuskich żołnierzy, o 

zdeformowanych ciałach, z  twarzami wyżartymi przez użytą w walkach broń chemiczną, nie 

przypominało bestialsko okaleczonych Francuzów z rycin Goyi (Los Desastres de la guerra)? 

Czy traumatyczne relacje francuskich weteranów wojennych I wojny światowej, 

zamieszczane ze zdjęciami we francuskiej prasie, nie były „powtórką” żołnierskich 

wspomnień znanych z pamiętników publikowanych w latach 30/40-tych XIX wieku? A bliska 

czasowo, historyczna pamięć francuskiej klęski pod Sedanem (1870)
551

, czy nie dopełniała 

goryczy francuskich elit? Zamiast rozdrapywać rany, szukano ukojenia i uniwersalnego 

piękna, stąd koncentrowanie się na tekście Periqueta i interpretacyjne odniesienia do 

konwencji XVIII-wiecznego Madrytu rozkwitającego pod panowaniem Burbona. 

Francuskie spojrzenie zostało z biegiem lat przejmowane przez innych muzykologów 

(starszego i młodszego pokolenia), traktujących teksty lat 1914-1920 jako materiał źródłowy, 

i skupiających się w swych pracach na aspektach biografii Granadosa oraz analizie formalnej 

jego dzieł muzycznych. W wielu przypadkach dostrzec można „magiczne zauroczenie” 

amerykańskimi publikacjami w znanych wydawnictwach (Clark, Hess), skądinąd bardzo 

cennymi, lecz nie pozbawionymi błędów (np. Clark podaje niezgodną ze źródłami datację 

niektórych listów), i prezentującymi  pewnego rodzaju „poprawność” wobec jedynie słusznej, 

hiszpańskiej czyli kastylijskiej, linii muzykologicznej, nakreślonej przez Adolfa Salazara
552

 w 

pierwszej połowie XX wieku. 

                                                           
550

  J. PILLOIS, Un entretiens avec Granados, op. cit., s. 3. ⸺ „la Castille est à ses yeux ce qu’est aux nôtres 

l’Ile-de-France.” 

551
  W wojnie francusko – pruskiej, w bitwie pod Sedanem 1 IX 1870 r., 83-tysięczna armia francuska poniosła 

druzgocącą klęskę, okupioną śmiercią i okaleczeniem tysięcy żołnierzy oraz wzięciem do niewoli Napoleona III. 

 
552

  Adolfo Salazar (1890-1958), hiszpański krytyk muzyczny, dyplomata. Początkowo studiował historię, którą 

porzucił dla studiów kompozytorskich, by ostatecznie zająć się krytyką muzyczną. Pozostawał w relacjach z 

wybitnymi intelektualistami i muzykami hiszpańskim tj. J. Ortega y Gasset. M. de Falla. W latach 1918-1936 

publikował stale na łamach “El Sol”, formując silnie według własnych poglądów i gustów recepcję muzyki 
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Jednakże na przestrzeni kilkudziesięciu lat, wszyscy badacze zgodnie podkreślają, że 

Colección de Tonadillas należą bez wątpienia do najznakomitszych utworów Granadosa. 

Antonio Fernández-Cid uważał, że są „najbardziej perfekcyjnymi, najbardziej dojrzałymi i 

pełnymi, najbardziej osobistymi wśród dzieł firmowanych przez Granadosa”
553

. W owym 

cyklu pieśni kompozytor oddał ducha Goyi i Hiszpanii, i przetransformował go we własny 

muzyczny język, tworząc nowy rodzaj pieśni w hiszpańskim stylu
554

. Parafrazując myśl 

Theophila Gautier, zarówno Goya jak i Granados, ,,myśląc o służeniu nowym ideom i 

wierzeniom, nakreślili portret i historię  starej Hiszpanii”
555

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
klasycznej w Hiszpanii. Od 1937 r. przebywał na misjach dyplomatycznych w Paryżu, Waszyngtonie i 

Meksyku. Zob. E. CASARES RODICIO, Salazar Adolfo, [w:] Diccionario de la Música Española y 

Hispanoamericana, vol.9., ed. E. Casares Rodicio, J. López-Calo, I. Fernández de la Cuesta, Madrid: Sociedad 

General de Autores y Editores (SGAE), 2002, s. 583. 

 
553

   A. FERNÁNDEZ-CID, Granados, Madrid: Samarán Ediciones, 1956, s. 223. ⸺⸺ „ el más perfecto logro, 

el más sazonado y redondo, el más personal entre cuantos llevan la firma de Enrique Granados.” 

 
554

   J. SUBIRÁ, Granados tonadillero, [w:] Enrique Granados, «Revista Musical Hispano-Americana», 30 

April 1916, Madrid, 1916, s. 16-17. 

 
555

  TH. GAUTIER, Voyage en Espagne (1858), Paris: Julliard, 1964, s.156.; ed. hiszp. Viaje por España, 

Barcelona: Batllo, 1985. ⸺⸺ ,,pensando servir las ideas y creencias nuevas, trazó el retrato y la historia de la 

vieja España. 
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ROZDZIAŁ IV 

 
TIERRA DE AMOR, RELIGIOSIDAD Y MISTICISMO 

 

 

  

 

1. Miłość w twórczości Enrique Granadosa i Manuela de Falla 

 

Zagadnienie miłości jako trzeci wyodrębniony filar tożsamości andaluzyjskiej, a zarazem 

część składowa „ideału andaluzyjskiego” (ideal andaluz) , obejmuje w sobie wymiar ludzki i 

boski, wiodąc w religii do mistycyzmu (czwarty czynnik). Niezwykle mocno przenika ono 

twórczość Pedrella, Granadosa i Falli, będąc widocznym w ich najwybitniejszych dziełach 

okresu Restauracji. 

 

1.1. Goyescas o Los majos enamorados Enrique Granadosa 

 

Mistrzowską kompozycją Granadosa jawi się Goyescas o Los majos enamorados – cykl 

sześciu utworów fortepianowych, zgrupowanych w dwa zeszyty, napisany w latach 1900-

1914. Część pierwsza została opublikowana w Barcelonie w 1912 roku w Casa Dotesio, część 

druga w 1914 przez Unión Musical Española. Nazwa cyklu pochodzi od przymiotnika 

goyesque – oznaczający ‘związany z Goyą’, jako hołd złożony jego malarstwu. Kompozytor 

zanotował w swym dzienniku:  

 

,,Miałem szczęście odnaleźć coś wielkiego, las Goyescas […] Chciałbym oddać w Goyescas 

osobistą nutę goryczy i gracji; pragnę, by żadna z tych dwóch faz nie przeważała jedna nad 

drugą, zawsze w atmosferze delikatnej poezji i wielkiego waloru melodyki i rytmu, który 

zarazem całkowicie pochłania… Chciałbym umieć połączyć nuty uczucia miłości i pasji, 

dramatu i tragizmu, jak u Goyi.”
556

 

 

Dzieło, jedno z najważniejszych w hiszpańskiej literaturze fortepianowej (później powstała 

opera pod tym tytułem do libretta Fernando Periqueta), posiada formę cyklu tematycznego, 

interpretowanego przez muzykologów w kontekście correspondance des arts jako 

                                                           
556

  E. GRANADOS, Integral de l’obra per a veu i piano, revisió i edició M. García Morante, Barcelona: Tritó 

Edicions, 1996, s. 10. ⸺⸺ ,,He tenido la dicha de encontrar algo grande, las Goyescas [...] Me gustaría dar en 

Goyescas una nota personal de amargura y gracia; deseo que ninguna de estas dos fases predomine sobre la otra, 

siempre en una atmósfera de poesía delicada, un gran valor melódico y un ritmo tal que a menudo absorbe por 

completo... Me gustaría saber combinar las notas de sentimiento, amoroso y apasionado, dramático y trágico, 

como en Goya.” 
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muzycznego obrazu miłości. W programie koncertu z dnia 30 maja 1915 roku, kompozytor 

zawarł własne wskazówki i odniesienia interpretacyjne, wskazując na  trzy wielkie uczucia 

pojawiające się w Goyescas: intensywną miłość,  intensywny ból, i tragedię finalną - śmierć. 

Cykl tworzą następujące utwory: 

 

I.    Los requiebros o los majos enamorados (Zalotnicy lub zakochani majos)      

II.   Coloquio en la reja (Rozmowa przy kracie)       cz. I 

III.  El fandango de candil (Fandango z lampą) 

IV.  Quejas, o la maja y el ruiseñor (Skargi, lub dziewczyna i słowik) 

V.   El Amor y la muerte: Ballada (Miłość i śmierć: Ballada)     

VI.  Epílogo, o Serenata del espectro (Epilog, lub Serenada zjawy/ducha)            cz. II 

VII. El Pelele (Kukła)           

 

Goyescas oddaje historię miłości młodych majos. Zakochani pojawiają się w zalotach; w 

czasie schadzki rozmawiają przez kratę furtki zgodnie z konwencjami ówczesnej epoki; 

późnym wieczorem lub nocą, w romantycznej atmosferze tańczą fandango przy blasku świec. 

Po pożegnaniu, dziewczyna-maja zostaje sama z bólem w sercu. Jedynym przyjacielem, 

któremu może wyjawić swój żal i poskarżyć się na okrutny los, jest słowik. Ptaszyna przez 

całą noc wysłuchuje skarg dziewczyny, a gdy nadchodzi świt, odpowiada jej swym 

przepięknym trylem. Dzień przynosi okrutną wieść – śmierć ukochanego majo. Zbolała i 

zrozpaczona maja podtrzymuje jego bezwładne ciało: okrutna śmierć zabrała jej miłość na 

wieki. Maja, nie mogąc zapomnieć ukochanego, błąka się bezwiednie po uliczkach szukając 

wspomnień. I oto zjawia się jego duch. Nie przynosząc jednak dziewczynie pocieszenia, 

odchodzi w zaświaty szarpiąc struny swej gitary. 

Pierwotnie utwór El Pelele nie był włączony do cyklu, lecz tradycyjnie uznawany jest za jego 

część ze względu na identyczny tytuł z ryciną El pelele Francisco Goyi [il.32]. Ponadto w 

pracy nad Goyescas Granados inspirował się akwafortą Capricho nr 10: El amor y la muerte 

[il.28]. Trzecia rycina Capricho nr 5:Tal para qual [il.26], wskazywana przez amerykańskich 

badaczy jako inspiracja cyklu, jest zadziwiająca i intrygująca (o czym w dalszej części 

rozdziału.). 

I. Los requiebros o Los majos enamorados (Zalotnicy lub zakochani majos) pierwszy 

utwór cyklu dedykowany został niemieckiemu pianiście i kompozytorowi Emilowi Sauerowi 

(1862-1942).  Słowo  requiebros jest prawdopodobnie synonimem słowa lisonja-pochlebstwo 

lub piropo-komplement. W partyturze w pierwszej linii widnieje wskazówka ekspresyjna:  
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„con garbo i donaire” („z wdziękiem i gracją”). Pochodzi ona ewidentnie z tekstu w Apuntes 

para mis obras, będącego inspiracją zarówno dla cyklu Tonadillas, jak i Goyescas: 

 

Con garbo y con  donaire, Va el majo galán, Va el majo galán, Pasito a paso por la pradera, Va por la pradera. 

Z wdziękiem i gracją, Idzie majo galant, Idzie majo galant, Przechodząc krokiem przez łąkę, Idzie przez łąkę. 

 

W tej części cyklu Granados zawarł popularny motyw XVIII-wiecznej pieśni Tirana del 

Trípili, przypisywanej Blasowi Lasernie (1751-1816). Inne wersje znane były pod tytułem El 

Trípili. Pieśń Tirana del Trípili rozbrzmiewała w całej Hiszpanii od lat 1800-nych dzięki 

umieszczeniu jej w operze I due Figaro (1835) przez włoskiego kompozytora Mercadante. 

Albéniz również wykorzystal ten muzyczny motyw w utworze Rondo brillante, a Joaquín Nin 

zacytował w swym zbiorze pieśni Quatorze airs ancien d’auteurs espagnols (Czternaście 

dawnych arii autorów hiszpańskich, 1926-1927). 

 

Tirana del Trípili    Tirana del Trípili 

De Trípili la Tirana    Od Trípili la Tirana 

Es la que más gusto da.    To ta, co daje najwięcej przyjemności. 

¿Dónde está este sonecillo?   Gdzie jest ten sonecik? 

Toditos pueden callar.    Wszyscy mogą milczeć. 

Trípili, Trípili, Trápala, Trápala,   Trípili, Trípili, Trápala, Trápala, 

Que esta tirana se canta y se baila.   Niech tę tiranę się śpiewa i tańczy. 

Baila, chiquilla, canta con gracia.   Tańcz, dzieweczko, śpiewaj z wdziękiem. 

Tintirirín, tirana, tirana.    Tintirirín, tirana, tirana 

Dale que dale, jala que jala,   Będzie co będzie, 

¡Que me robas el alma tirana! 
557

   Kradniesz mi duszę tirano! 

 

II. Coloquio en la reja (Rozmowa przy kracie), drugi utwór dedykowany 

francuskiemu pianiście Eduardo Risler (1873-1921), zawiera w warstwie muzycznej nie tylko 

andaluzyjską formę copli, ale i cante jondo (takty 184-187 recitative con dolore e appasionato 

– typowa wokaliza cante jondo na fortepian w oktawach), oraz kadencję utrzymaną w  

harmonice andaluzyjskiej. 

III. El Fandango de candil (Fandango z lampą); trzecia część dedykowana 

przyjacielowi i pianiście Ricardo Viñes (1875-1943), cytuje w tekście odręczną wskazówkę 

Granadosa: „Escena  bailada i cantada – lentamente y con ritmo” (Scena tańczona i śpiewana 

– wolno i w rytmie). Utrzymana jest w formie fandango, należącego do najstarszych 

hiszpańskich form tanecznych, którego pochodzenie nie jest jednak jednoznaczne. 

                                                           
557

  C. MIKKELSEN, Spanish Theater Song: Baroque and Classical Eras, The Alfred Vocal Masterworks 

Series, Van Nuys, USA: Alfred Publishing Co. Inc, 1998, s. 46-47. 
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Proweniencja formy fandango pozostaje niepewna, większość prac wskazuje datację 

XVI-wieczną, bez określenia geograficznego. Diccionario de Autoridades (pierwszy słownik 

języka hiszpańskiego wydany przez Real Academia Española, 1726-1739) definiuje je jako 

„taniec wprowadzony przez tych, co przebywali w Królestwach Indii”
558

. Powyższy opis 

prowokuje trzy hipotezy pochodzenia fandango:  

1) pochodzenie z terenów hispano-amerykańskich, nazwanych przez Kolumba 

Indiami, co wskazywałby na latynoskie korzenie tańca. Jeżeli jednak w Hiszpanii 1 połowy 

XVIII wieku funkcjonowało jeszcze określanie mianem „Indii” owych ziem (istniała przecież 

Casa de Contratación de Indias przeniesiona z Sewilli do Kadyksu), to nie jest pewną intencja 

autorów słownika; 2) pochodzenie z hiszpańskich kolonii w Indiach Wschodnich (Azja), czyli 

Indias Orientales Españolas, terenów odkrytych przez Ferdynanda Magellana (Portugalczyka 

w służbie Korony hiszpańskiej), włączonych do imperium hiszpańskiego w 1 połowie XVI 

wieku; 3) pochodzenie z królestw Indii (dzisiejsze Indie płd.) odkrytych w 1498 roku przez 

Portugalczyków ekspedycji Vasco da Gamy.  

Trzecia z powyższych hipotez wydaje się być bardzo prawdopodobną. Możliwe, że 

portugalscy kolonizatorzy powracający do kraju, przywieźli na początku XVI wieku na 

Półwysep Iberyjski taniec (fandango?), który rozprzestrzenił się następnie na tereny 

Hiszpanii. Hipotezę tę potwierdzałyby stwierdzenia hiszpańskich etnomuzykologów. 

Dostrzegają oni silną korelację hiszpańskiego fandango z portugalskim  fado (śpiew  i taniec), 

mającym korzenie w łacińskim słowie fatum, oznaczającym la suerte lub hado,i 

komentującym lirycznie los czy przeznaczenie człowieka. Na początku XVI wieku słowo 

enfandangado było używane w Portugalii na oznaczenie pieśni ludowej. Natomiast w 

Hiszpanii XVIII wieku istniał termin fandanguillo, wywodzący się od fandango: fandango 

oznaczało typ tańca, podczas gdy fandanguillo odnosiło się do typu pieśni, której towarzyszył 

owy taniec.  

  Rozważyć jednakże należy inną ważną hipotezę: fandango mogli wprowadzić do 

Hiszpanii Cyganie przybyli z królestw Indii (exodus po 1000 r.), północno-afrykańskim 

szlakiem, do Andaluzji (zob. rozdz.II.2.1.). Uwzględniając czas powstania słownika 

(panowanie Filipa V Burbona) oraz ówczesne ustawodawstwo antycygańskie (premáticas), 

wielce prawdopodobnym wydaje się, iż w definicji z 1732 roku celowo nie użyto słowa 

Gitanos, zastępując je eufemizmem „introducido por los que /wprowadzonych przez tych, 
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 Diccionario de Autoridades, Tomo 3, 1732, Madrid: Imprenta de la Real Academia Española: por los 

Herederos de Francisco del Hierro, 1732, s. 719.  ⸺⸺  ,,baile introducido por los que han estado en los Reinos 

de las Indias.” 
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co…”. Cygańską proweniencję tańca zdają się potwierdzać hiszpańscy flamencolodzy 2 

połowy XX wieku, dostrzegający w esencji fandango (jako palo flamenco) korzenie indyjskie 

i arabskie. Podkreślają oni, że w ciągu kilkuset lat owy taniec arabsko-andaluzyjski 

rozprzestrzenił się poprzez Andaluzję na całe terytorium Hiszpanii, i przybrał różne formy w 

poszczególnych regionach takie jak jota, alborada, muñeirs, bolero, etc. Wszystkie jego typy 

posiadają zarazem formę cante (śpiewu) i baile (tańca). Na arabskie korzenie formy 

wskazywałaby także etymologia terminu jota, wywodząca się nie tylko od łacińskiego słowa 

saltare, i staro-hiszpańskiego sotar lub sota, ale przede wszystkim z arabskiego sátha, 

oznaczająca baile-taniec
559

. Szczególną odmianą fandango pozostaje do dziś malagueña i 

rondeña. 

IV. Quejas o la maja y el ruiseñor (Skargi, lub dziewczyna i słowik) czwarta część 

cyklu Goyescas została zadedykowana żonie kompozytora - Amparo Gal y Llobera. Zawiera 

canción valenciana, której melodię tranformuje Granados w wariacjach aż do kadencji, 

imitującej śpiew słowika. 

 

La maja y el ruiseñor     Dziewczyna i słowik 

¿ Por qué entre sombras el ruiseñor    Dlaczego między cieniami słowik 

entona su armonioso cantar ?    intonuje swój harmonijny śpiew? 

¿ Acaso al rey del día guarda rencor ?   Czy przypadkiem król dnia chowa urazę? 

¿ Y de él quiere algún agravio vengar ?    I od niego ktoś chce się zemścić? 

Guarda quizás su pecho oculto tal dolor,   Może skrywa w piersi taki ból,   

Que en la sombra espara alivio hallar,   Że tylko w cieniu może znależć ulgę, 

triste entonando cantos de amor.¡Ay!   smutno intonując pieśni miłości. Ah! 

¡Y tal vez alguna flor temblorosa del pudor de amor,  I  może jakiś kwiat drżący nieśmiałą miłością 

es la esclava enamorada de su cantor!...   jest więźniarką zakochaną w swym śpiewaku!... 

¡Misterio es el cantar     Tajemnicą jest śpiew 

que entona envuelto en sombra el ruiseñor!   który intonuje w cieniu słowik! 

¡Ah!son los amores como flor    Ah! Miłość jest jak kwiat 

a merced de la mar.     na łasce morza. 

¡Amor!¡Amor!      Miłość! Miłość! 

¡Ah, no hay cantar sin amor!    Ah, nie ma śpiewu bez miłości! 

¡Ah! ruiseñor: es tu cantar     Ah!, słowiku: twój śpiew jest 

Himno de amor.      Hymnem miłości.   

  

 

V. El amor y la muerte: Ballada (Miłość i śmierć: Ballada), piaty utwór cyklu  dedykowany 

został amerykańskiemu pianiście Haroldowi Bauerowi (1873-1951). Granadosowska 

kompozycja ewidentnie inspirowana jest akwafortą Goyi z serii Caprichos nr 10 El amor y la 

muerte [il.28], przedstawiającą maję trzymającą w ramionach mężczyznę, prawdopodobnie 

śmiertelnie zranionego w pojedynku. Miecz leży pod jego stopami, na twarzy maluje się 
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   Por. R. MOLINA, A. MAIRENA, Mundo y formas del cante flamenco, op. cit., 1979. 
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udręka i ból. Twarz kobiety ma również wyraz głębokiego cierpienia, jej zamknięte oczy i 

uchylone usta zdają się wydawać jęk. Interpretacja ryciny wskazuje, iż malarz podejmując 

temat namiętnej miłości prowadzącej do śmierci, krytykuje tak naprawdę koncepcję 

pojedynku, zakazanego później jako barbarzyńskiej praktyki bazującej na starej idei honoru, 

niezwiązanej z romantyczną ideą utraty życia dla miłości. Na jednym z manuskryptów 

widnieje napis: „No conviene sacar la espada muchas veces: los amores exponen a pendencias 

y desafios.”(„nie wypada wyciągać szpady wiele razy: miłość wystawia na kłótnie i 

wyzwania”). Na innym,  zachowanym w Biblioteca Nacional, został umieszczony komentarz 

artysty: „De los amores ilícitos, no se suelen seguir más que ruidos y pendencias” („z 

nielegalnych romansów zazwyczaj pochodzą tylko hałasy zgrzyty  i kłótnie”). 

VI. Epílogo, o Serenata del espectro (Epilog, lub Serenada zjawy) ostatni utwór z 

cyklu, zadedykowany został francuskiemu pianiście Alfredowi Cortot (1871-1962). 

Muzyczny podtekst interpretacji sugeruje, że duch zmarłego majo wraca do dziewczyny nie 

ofiarując jednak żadnego ukojenia. Nad ostatnimi taktami partytury kompozytor wpisał 

odręcznie słowa: „Le spectre disparait pincant les cordes de sa guitare.” („Duch zniknął 

szarpiąc struny swej gitary.”). Po premierze w Nowym Jorku 1916 roku, w ostatnim z listów 

Granados zanotował: 

 

,,W końcu ujrzałem swe zrealizowane marzenia. Prawdą jest, że mam głowę  pełną siwych 

włosów, i że  można powiedzieć, że dopiero teraz rozpoczynam moje dzieło, ale jestem pełen 

ufności i entuzjazmu aby pracować więcej i więcej. Teraz powinienem już kończyć, a w 

rzeczywistości teraz zaczynam. Jestem Hiszpanem, i żaden Hiszpan nigdy nie zaczął 

wcześniej. Jestem zaprawiony jałową walką, do której zmusza nas ignorancja i obojętność 

naszej ojczyzny.”
560

  

 

W Goyescas osobisty styl Granadosa objawił swoją pełnię, zauważa Henri Collet
561

 w oparciu 

o wyznanie samego kompozytora: „w Goyescas skoncentrowałem całą moją osobowość”
562

. 

                                                           
560

  E. GRANADOS, Carta a un desconosido, Nueva York 1916. Dostępny w najnowszej publikacji: M. 

PERANDONES LOZANO, Correspondencia epistolar (1892-1916) de Enrique Granados, Barcelona; Editorial 

Boileau, 2016, s. 476.⸺⸺ ,,Por fin he visto mis sueños  realizados. Es verdad que tengo la cabeza llena de 

cabellos blancos y que se puede decir que ahora empiezo mi obra, pero estoy lleno de confianza y de entusiasmo 

para trabajar más y más .Ahora tendría que acabar y, en realidad, ahora empiezo. Soy español y nunca ningún 

español ha empezado antes. Soy un superviviente de la lucha estéril a la que nos somete la ignorancia y la 

indiferencia de nuestra patria.” Inną wersję listu przedstawia: P. VILA SAN JUAN, Papeles íntimos de Enrique 

Granados, Barcelona: Amigos de Granados, 1966, s. 87. 
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    H. COLLET, Albéniz et Granados, Paris: Éditions Le Bon Plaisir, Librairie Plon, 1948, s. 225. 
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  E. GRANADOS, Carta a Joaquín Malats, Barcelona 11 XII 1910, Archivo Museo de la Música, Fondo 

Joaquín Malats (MM. 10.034). Dostępny w najnowszej publikacji: M. PERANDONES LOZANO, 
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W analizie interpretacyjnej zbioru istnieje jednak kilka znaków zapytania, sprzecznych z 

twierdzeniami amerykańskich muzykologów. Zarówno Riva, jak i powielający jego pogląd 

Clark piszą, iż inspiracją dla granadosowskiego cyklu była rycina Goyi - Capricho nr 5 Tal 

para qual [il.26], która ich zdaniem miała przedstawiać zaloty majos. Prawdopodobnie 

wniosek ten badacze wysnuli na podstawie faktu, iż w pierwszym wydaniu dzieła, kopia owej 

ryciny widniała na karcie tytułowej partytury Goyescas.  

Rzeczywiście, Bibliothèque Nationale de France de Paris przechowuje w swoich 

zbiorach faksymil manuskryptu Granadosa pierwszej części Goyescas pierwszego wydania z 

1911 roku przez Casa Dotesio. Egzemplarz – należący do Gabriela Fauré, z odręczną 

dedykacją skreśloną ręką Granadosa: „Au cher grand maître M° Gabriel Fauré. E. Granados” 

– ma na karcie tytułowej kopię grafiki zatytułowanej Tal para cual (pisownia oryginalna!). 

Zdaniem amerykańskich badaczy, grafika inspirować ma miłosną, romantyczną tematykę Los 

majos enamorados.  

Jednakże taka interpretacja wydaje się być całkowicie błędna. Według wielu 

historyków sztuki i specjalistów Museo del Prado oraz Fundación Francisco Goya de Aragón, 

grafika Tal para qual przywołuje wprawdzie zaloty czy gry miłosne, ale w kontekście 

występku. Odnosi się do związku miłosnego mężczyzny i kobiety w odniesieniu do usług 

świadczonych kobietom wyższych sfer (ilustrados) przez tzw. alcahuetas (stręczycielki). 

Zatem rycina powinna być interpretowana z perspektywy prostytucji, a nie zalotów w czystej 

romantycznej miłości majos. Tytuł Tal para cual pochodzi od przysłowia hiszpańskiego 

istniejącego od XVII wieku, którego  jedną z wersji jest Tal para cual, la puta y el rufián 

(jedno warte drugiego – kurwa i łotr). Niektórzy badacze odnoszą tę rycinę do związku 

królowej Marii Luizy de Parma, żony Karola IV, z Manuelem Godoyem
563

. Dopełnieniem 

ryciny nr 5, jej swoistą kontynuacją jawi się rycina nr 7 – Ni así la distingue (I tak jej nie 

pozna) [il.27]. Kobieta skrywa swą prawdziwą profesję, dając mężczyźnie złudzenie 

romantycznej miłości – galant „taksuje” uroczą maja przez okularowy monokl niczym 

koneser kobiecej urody. Podpis głosi: i tak jej nie pozna, pożądanie zaślepi rozum. 

                                                                                                                                                                                     
Correspondencia epistolar (1892-1916) de Enrique Granados, op. cit., s. 340. ⸺⸺ ,,en Goyescas he 

concentrado toda mi personalidad.” 
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   J. M. MATILLA, M. MENA MARQUÉS, Goya: luces y sombras, Barcelona: Fundación La Caixa/ Madrid: 

Museo Nacional del Prado, 2012, s. 118, www.museodelprado.es [12 III 2017]. Zob. też: J. TOMLINSON, 

Francisco Goya y Lucientes:1746-1828, London: Phaidon Press Ltd.,1994; N. GLENDINNING, Goya. La 

década de los Caprichos. Retratos 1792-1804, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1992, s. 118, 

cat. 69-73; oraz R. HUGHES, Goya. Artysta i jego czas [Goya], Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2006. 
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Jak zatem postrzegać to w ramach granadosowskiego motta Goyescas? Zadziwiającym 

jest fakt, że amerykańscy badacze Riva, Clark, Hess nie dostrzegli kogo przedstawia Capricho 

nr 5: kobietę klasy wyższej, ubraną w czarną mantylkę i szkarłat, jedwabną szatę z koronką 

zakrywającą głowę i ramiona. Nie jest to strój á la maja. Ponadto, za plecami kobiety (łudząco 

przypominającej księżnę Alba) widać dwie staruchy z różańcem w ręce, wskazujące palcem 

damę.Ta trzyma w lewej ręce wachlarz, co w hiszpańskiej kulturze gestów oznaczało 

pozwolenie na zbliżenie się mężczyzny, a ułożenie palca na zewnątrz stanowiło wulgarny gest 

XVIII-wiecznych prostytutek.   

Zakładając nawet, że sam Granados (a nie jego wydawca), będąc świadomym 

ukrytego znaczenia grafiki, umieścił ją jako inspirację dla swoich utworów Goyescas, to jak 

zatem  rozumieć nie tylko program tematyczny cyklu fortepianowego, ale przede wszystkim 

warstwę muzyczną utworów, w której roi się od andaluzyjskich motywów, harmonii, kadencji 

i zwrotów melodycznych imitujących cante jondo czy gitarowe punteado?  

Dodatkowo sprawę komplikuje zagadkowy utwór El Pelele (Kukła), dołączany do 

cyklu przez muzykologów i artystów wykonawców (ale nie przez Granadosa) ze względu na 

tematykę goyesque. El pelele pierwotnie oznaczało zabawę karnawałową. Na obrazie Goyi 

pod tym samym tytułem (El pelele) [il.32] grupa kobiet podrzuca na rozpostartej tkaninie 

kukłę uszminkowanego i uróżowionego mężczyzny-petimetra. Identyczną scenę spotkać 

można w późniejszej grafice z cyklu Los Disparates, zatytułowanej Disparate feminino (Waży 

więcej niż martwy osioł. Szaleństwo kobiece). Jedna z interpretacji wskazuje, iż akwaforta 

symbolizuje utratę złudzeń, zgryźliwą satyrę na temat kobiecej władzy nad mężczyznami 

zaślepionymi pożądaniem, którymi kobiety bawią się jak lalką-kukłą
564

.  

Wobec powyższego, czyż nie można zaryzykować stwierdzenia, że Granados 

komponując ten utwór, tracił złudzenia co do istnienia idealnej, czystej i wiecznej miłości w 

realnym życiu i hiszpańskiej obyczajowości? Jak najbardziej, tak.  Kompozytor stwierdzał 

bowiem sam, że zawarł w Goyescas nutę własnej goryczy
565

. W tym właśnie kontekście 

psychologicznym rację ma Douglas Riva zauważając, iż Granadosa w Goyi fascynowały nie 

tyle same obrazy, co ich atmosfera, oraz ludzie wraz z detalami ich przywar  i występków
566

. 
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  Zob.  J. TOMLINSON, Francisco Goya. Los cartones para tapices y los comienzos de su carrera en la corte 

de Madrid, Madrid: Cátedra, 1987, s. 268-270. 
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   Zob. cytowaną już w niniejszej pracy wypowiedź Granadosa. E. GRANADOS, Integral de l’obra per a veu 

i piano, revisió i edició M. García Morante, Barcelona: Tritó Edicions, 1996, s. 10 

566
   D. RIVA, Ciclo Enrique Granados inédito. En recuerdo en Antonio Fernández-Cid. Notas al programa, 

Fundación Juan March, febrero - marzo, 1996, s. 13-22.    
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Wyłączając zatem utwór El Pelele, można stwierdzić, że całe 6-częściowe Goyescas jawi się 

muzycznym marzeniem, romantycznym ideałem miłości i śmierci, tęsknotą za czystością i 

wiecznym pięknem, inspirowanym duchem XVIII-wiecznego malarstwa narodowego giganta 

- Goyą. I tak zostało odebrane przez ówczesnych krytyków i słuchaczy. 

 W obliczu idei centralizmu madryckiego, problemu nasilających się ruchów 

regionalistycznych i tendencji autonomicznych regionów (Katalonia, Andaluzja, Kraj 

Basków), krytycy w Madrycie szybko wykorzystali dzieła Granadosa dla tłumaczenia 

kastylijskiej orientacji kompozytora, przypisując mu utożsamienie Kastylii z sercem i duszą 

całej Hiszpanii. Po premierze Goyescas komentator pisał: 

 

„Asturia, Galicja, Kraj Basków, Katalonia wykazują różne prądy estetyczne, generalnie spoza 

Hiszpanii; Andaluzja, Murcia, Walencja są nasycone tradycją Hiszpano-Maurów; tylko serce 

Hiszpanii, Kastylia i Aragonia, jest wolne od jakiejkolwiek interwencji zagranicznej. To 

właśnie Hiszpania stworzyła sztukę Granadosa: to ten duch narodowy, w całej swej czystości i 

integralności, ożywia jego pracę i nadaje mu ten niepowtarzalny kolor, ten specjalny kolor.”
567

 

 

W duchu idei casticismo nazywano Granadosa „śpiewakiem ducha naszej rasy i głosem 

naszej ziemi”
568

. Odnajdując XVIII-wieczny Madryt dzieł Goyi w Goyescas, nie patrzono 

szerzej, i pomijano elementy regionalizmów obecnych w twórczości kompozytora. 

 Punkt widzenia kastylijskich muzyków powielają współcześnie zagraniczni badacze, 

w tym Clark, którego prace nie tylko pełne są sprzecznych twierdzeń, lecz imputują wręcz 

Granadosowi fakt, iż sztuką swą i przekonaniami głosił centralne znaczenie Kastylii
569

.  

Wspomniani amerykańscy naukowcy (Clark, Riva, Hess) opierając się na 

stwierdzeniach madryckich krytyków, nieświadomie lub świadomie opowiadają się po jednej 

ze stron w tzw. koncepcji dwóch Hiszpanii (jedna czy zjednoczona, totalna czy 
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  Reakcje prasy zostały zsumowane w katalońskiej wersji językowej w: L’Enric Granados a Paris, «Revista 

musical catalana» nr 11, 1914, s. 140-142. Cyt. w recenzji: «Paris-Midi», Le Colleur d’Affiches. ⸺⸺ „Asturies, 

Galicia, el Pais Basc reben correntes estètiques diferents, vingudes generalment de l’exterior; Andalusia, Murcia 

i Valencia estàn impregnades de tradicions hispano-moresques; solament el cor d’Espanya, Castella i Aragó, viu 

sostreta de tota intervenció estrangera. Es d’aquesta Espanya que l’art d’en Granados ha sortit; est aquest esperit 

nacional, en tota sa puresa i sa integritat, que anima la seva obra i li dóna aquest color inimitable, aquest color 

especial.” 
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  E. MONTORIOL-TARRÉS, «Excelsior», [w:] L’Enric Granados a Paris, op. cit., 1914. ⸺⸺ ,,Es el cantaire 

de l’ànima de la nostra raça, es la veu de la  nostra terra.” 

 
569

  W. A. CLARK., Spain, the Eternal Maja: Goya, Majismo, and Reinvention of Spanish National Identity in 

Granados’s  Goyescas,  [w:] «Diagonal» Journal of the Center for Iberian and Latin American Music, 

Proceedings of the Conference: Music in the Time of Goya, and Goya in the Time of Granados, held at the 

University of California, Riverside, USA, 25 February 2005. 
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podzielona)
570

, nie dostrzegając długofalowego procesu historycznego i wizerunku Kastylii 

zawłaszczającej charakterystyczne atrybuty andaluzyjskiego regionu. 

Jak słusznie zauważa angielski historyk i badacz cywilizacji hiszpańskiej (także  

przyjaciel Manuela de Falla) John Trend w swojej pracy The Civilisation of Spain (1944)
571

, 

Kastylijczycy nigdy nie znali wysokiego standardu życia ani starożytnych Rzymian, ani 

gospodarujących w Andaluzji Arabów. Rekonkwista zniszczyła andaluzyjskie bogactwo 

stworzone dzięki nauce, pracy i wodzie, zamieniając ziemie uprawne w ugory i pastwiska. W 

opinii Katalończyków „osadzony pośrodku ‘pustyni’ Madryt, miast pełnić funkcje serca 

kraju, pasożytował na nim”
572

. A Kastylia, region ubogi w złoża mineralne, bez przemysłu, 

bez żyznych ziem, od wieków promujący tendencje centralistyczne, z leniwymi 

Kastylijczykami pełnymi apatii gospodarczej, był powodem separatystycznych tendencji 

innych regionów
573

. 

Zatem Amerykanie (Clark, Riva, Hess), nie osadzając dzieła Granadosa w szerszym i 

głębszym wymiarze historycznym, nie zauważają faktu, iż w owym czasie broniono 

zróżnicowania i regionalizmu wobec centralistycznych aspiracji nowego państwa
574

. 

Odpowiadało to doktrynie Pedrella pozostającego pod silnym wpływem tradycjonalisty i 

konserwatysty Menéndeza Pelayo, tym samym dotyczyło więc i Granadosa, ukształtowanego 

w ideologiczno-artystycznej postawie przez swego mistrza. 

Nie można jednak zapominać, że percepcja Goyescas ściśle związana była z 

kontekstem katastrofy roku 1898. W próbach redefiniowania własnej tożsamości i 

podmiotowości doszukiwano się w dziele Granadosa nieuchwytnej esencji Hiszpanii, esencji  

oderwanej od faktów historycznych, wiecznej i niezmiennej, unamunowskiej wiecznej 

prawdy. Luis Villalba poetycko pisał:  

 

                                                           
570

  Por. J. KIENIEWICZ, La idea de “Una España”: el mito del pensamiento conservador español en la mitad 

del siglo XIX, [w:] Les mythes et leur expression au XIX
e 

 siècle dans le monde hispanique et ibéro-américan. 

Etudes réunies par C. Dumas, Lille: Presse Universitaire de Lille, 1988, s. 81-90. 

 
571

  J. TREND, The Civilisation of Spain, London: Oxford University Press, 1944. 

 
572

  E. K. KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu 

odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.- początek XX w), op. cit., s. 569. Szerzej na temat postrzegania 

Kastylii zob. rozdz. VII  pracy Charakter narodowy. Katalonia i Kastylia: dwie Hiszpanie, s. 532-591. 

 
573

   L. STRASZEWICZ, Historia Hiszpanii, Warszawa: PWN, 1982,  s. 125-129.  

 
574

   J. KIENIEWICZ, La idea de “Una España”: el mito del pensamiento conservador español en la mitad del 

siglo XIX, op. cit., s. 85. ⸺⸺ ,,los conservadores defendían, entonces, la diversidad, la regionalidad contra las 

aspiraciones  centralizadoras del Estado nuevo.” 
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„ponad tkaniną melodii i harmonii, unosi się błaganie jak czysta pieśń castiza, w której z 

seksualnością fiesty i umiłowaniem koloru i muzyki, łączy się czerń oczu Maji-Narodu, czerń 

kleru w uliczkach bez słońca, [czerń] tajnych trybunałów, auto da fe na placach zacienionych 

przez klasztory, i procesji Wielkiego Tygodnia, i konwulsyjnych obłąkanych, i nocnych 

czarów.”
575

 

 

A Gabriel Alomar wyznawał: „nikt tak nie sprawił, że poczułem muzyczną duszę Hiszpanii 

jak Granados. [Goyescas] jest mieszanką trzech sztuk malarstwa, muzyki i poezji, 

konfrontujących ten sam model: Hiszpanii jako wiecznej Maja (España, la Maja eterna)”
576

. 

Poprzez dzieło Granadosa, oddające duchową kwintesencję kraju, cała Hiszpania oraz sam 

Naród hiszpański zostały zjednoczone w modelu Maji, andaluzyjskiej dziewczyny, 

podnosząc ją do statusu wiecznej, nieśmiertelnej ikony.  

 

1.2. Amor Patriae w Noches en los jardines de España Manuela de Falla 

 

W psychologicznym procesie regeneracji i redefinicji tożsamości regionalno-narodowej, 

krajobraz i ojczysta przyroda stały się elementem wyrażenia miłości Ojczyzny – Amor 

Patriae – szczególnie przez twórców Pokolenia 1898. Azorín mawiał: ,,bazą patriotyzmu jest 

geografia. Nie będziemy dobrze kochać naszego kraju, jeśli go nie znamy”
577

. Artyści 

Generación del 98 postrzegali rodzimy pejzaż natury w kontekście narodowego i 

tożsamościowego dyskursu. Charakterystyczne dla prozy Azorína czy Ganiveta 

impresjonistyczne pejzaże (A. Ganivet Granada la bella, 1896), „niczym nośniki pamięci 

zbiorowej”
578

 pozwalały nie tylko poznać i docenić piękno regionu, ale stawały się 

jednocześnie czynnikiem formującym poczucie tożsamości regionalno-narodowej.  

                                                           
575

   L. VILLLALBA, Enrique Granados. Semblanza y biografía, Madrid: Imprenta Helénica, 1917, s. 33. ⸺⸺ 

,,Y sobre el tejido de melodias y arminias, flota una súplica como de canción castiza, donde á la sexualidad en  

fiesta y á los amores del color en la música, se junta la negrura de ojos de la Maja-Nación, negrura de clérigos en 

callejuelas sin sol, y de tribunals secretos, y auto da fe en plazas sombreadas por conventos, y procesiones de 

Semana Santa y manicomios convulsivos y brujas nocturnas.” 

 
576

  G. ALOMAR,  Las Goyescas, «El poble catalá», 25 de Septiembre de 1910. ⸺⸺  ,,nadie como el me ha 

hecho sentir el alma musical de España. [Goyescas es]como  una mezcla de las tres artes, pintura, música, 

poesía, delante de un mismo modelo: España, la Maja eterna.” 

 
577

  B. BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa: PWN, 2014, s. 363. ⸺⸺ „la base del 

patriotismo es la geografía. No amaremos a nuestro país, no le amaremos bien, si no lo conocemos.” 

 
578

  B. BACZYŃSKA, Historia literatury hiszpańskiej, Warszawa: PWN, 2014, s. 362. 
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Ogród jako element pejzażu był częścią wyobrażeń regionalnych i źródłem inspiracji 

literackich, malarskich i muzycznych. Jawił się inspiracją  malarstwa artystów epoki takich 

jak Dario de Regoyos (1857-1913), Joaquin Sorolla (1868-1923), Ramon de las Casas (1866-

1932), Ignacio Zuolaga (1870-1845), Julio Romero de Torres (1874-1930) czy Santiago 

Rusiñol y Prat (1861-1931), którego opublikowane w Barcelonie (1903) Jardines de España, 

zawierające poemat Al jardín abandonado (Do opuszczonego ogrodu) korespondujący z 

obrazem Jardín abandonado en Granada (1898), stały się  centralnym tematem 

hiszpańskiego malarskiego symbolizmu ujętego literacko: 

 

„Marzyciele ziemi, nie zostawiajmy samych opuszczonych ogrodów! Przyjdźcie zanim 

ostatnie wspomnienia, które wciąż się gnieżdżą, zostaną wymazane, zanim drzewa umrą i 

glorietty opadną, zanim rozpadną się marmury i bluszcz zakryje kamienie, zanim dzienne 

ptaki odlecą i nocne ptaki przylecą. Przyjdźcie, podczas gdy cyprysy i równo przycięty 

bukszpan nadal stoją; podczas gdy można odczytać imiona wygrawerowane przez pary na 

pniu drzew; tak długo jak żyją ruiny i oazy poezji. Przyjdźcie, by wasze serce cieszyło się 

liryzmem wielkich linii zapisanych pociągnięciami pędzla; poczujesz aromat z dekadencką 

mgiełką słabych esencji; otrzymasz pocieszenie i spokój dzieła już aksamitnego ze względu na 

słodycz czasu i pieczęć jego szlachetności, oraz głębokie wrażenie, które inspiruje samotność 

ścieżek wyjaśniających historię strofami dojrzałej poezji.”
579

 

 

Nie był to tylko język artystyczny czy ekspresja artystyczna. Tym, co w istocie  inspirowało 

twórców, była wieczność i nieprzemijalność ogrodu, jego symbolika, „jego zdolność do 

gromadzenia czasu, do zatrzymania namacalnej esencji historii […], esencji, która jak biblijny 

ogród, strzeże zdolności dawania życia i jego odnawiania”
580

. 

                                                           
579

  L. LABAJOS, L. RAMÓN-LACA, Jardinería tradicional en Madrid, Madrid: Real Jardín Botánico (CSIC) 

y Ediciones la Librería, 2007, s. 34-35. Dotychczas nie udało mi się ustalić autora. Tekst cytuję. za: L. SANZ 

GARCÍA, Jardines soñados, jardines recreados. La búsqueda de las esencias, [w:] M. NAGORE, L. 

SÁNCHEZ DE ANDRÉS, E. TORRES (eds), Música y cultura en la Edad de Plata 1915-1939, Colección 

Música Hispana. Textos Estudios, Madrid: Ediciones del ICCMU, 2009, s. 121-122. ⸺⸺ „¡Soñadores de la 

tierra, no dejemos solos a los jardines abandonados!Venid antes de que se borren los últimos recuerdos que aún 

anidan, antes de que los árboles se mueran y las glorietas se hundan, antes de que se caidan los mármoles y la 

hiedra cubra las piedras, antes que los pájaros huyan y las aves de la  noche entren.Venid, mientras queden en pie 

los ciprises y el boj alineado; mientras se puedan leer los nombres grabados por parejas en el tronco de los 

árboles; mientras sean ruinas vivas y oasis de poesía. Venid, que vuestro corazón gozará del lirismo de las líneas 

grandiosas escritas en pinceladas solemnes; sentirá el aroma marchito con vaguedades decadentes de tenues 

esencias; recibirá el consuelo y el reposo de la obra ya aterciopelada por la dulzura del tiempo y el sello de su 

nobleza, y la honda impresión que inspira la soledad de los caminos que explican historia con estrofas de madura 

poesía.” 

 
580

  JORGE  DE PERSIA, Jardín, paisaje y música en el pensamiento artístico en tiempo de Rusiñol, [w:] 

Música y jardines, A. ARACIL (ed.), Granada: Archivo Manuel de Falla, 2003, s. 159.  ⸺⸺ „su capacidad para 

almacenar el tiempo, para guardar esencias tangibles de la historia […] esencias que, como el jardín bíblico, 

guarda la capacidad de dar vida, de renovarla.” 
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Motyw ogrodu jako wyraz miłości ojczyzny (amor de Patria) i zwrotu ku historii, zajął 

centralne miejsce w muzyce epoki. Granados poświęcił ogrodom Katalonii utwory 

fortepianowe El jardí d’Elisenda (1912) pełne późnoromantycznej intymności, En el jardín – 

część Libro de Horos (1913) oraz pieśń na głos i fortepian La diosa en el jardín (1915). 

  Najwybitniejszym dziełem, dedykowanym ogrodom hiszpańsko-arabskim regionu 

Andaluzji, jawią się trzy utwory orkiestrowe Manuela de Falla Noches en los jardines de 

España ( Noce w ogrodach Hiszpanii), o podtytule nocturnes: 1) En el Generalife, 2) Danza 

lejana, 3) En los jardines de la Sierra de Córdoba. Skomponowane w drugiej połowie 1915 

roku podczas pobytu kompozytora w katalońskim miasteczku Sitges, w «Cau Ferrat», domu 

malarza Santiago Rusiñola, inspirowane były jego malarstwem i publikowaną korespondencją 

Cartas de Andalucía
581

 (Listy z Andaluzji). Henri Collet, przyjaciel de Falli, wskazywał także 

na poemat Francisa Jammesa, jako źródło inspiracji dla Noches
582

. Nie bez wpływu na 

kompozycję utworów prawdopodobnie pozostawała także publikacja Granada (Guía 

emocional) Martineza Sierra (1910), a szczególnie rozdział zatytułowany En el Generalife, 

który pomógł de Falli sprecyzować muzyczną wizję trzech orkiestrowych Nocturnos, 

będących impresjonistycznym hołdem złożonym pięknu i historii andaluzyjskiej Granady. 

Geograficzne położenie trzech ogrodów w kompozycji de Falli jest bardzo wyraźnie 

określone. Pierwszy utwór oddaje Ogrody Generalife ulokowane na wzgórzu Cerro del Sol, o 

kilkadziesiąt metrów wyżej niż Alhambra, pochodzące z XIV wieku, założone za panowania 

Ismaila I (1315-1325). Ich  nazwa „Generalife” stanowi zniekształcenie arabskiego określenia 

Dżannat-al-Arif oznaczającego „Ogród Architekta” lub „Najszlachetniejszy z Ogrodów”
583

. 

Obejmują one zespół patio czyli dziedzińców z ogrodami piętrzącymi się na tarasach, 

powiązanymi systemem przejść i schodów, z których najważniejszym jest Patio de la 

Acequia. Tytuł trzeciego orkiestrowego nocturno – En los jardines de la Sierra de Córdoba – 

również dokładnie precyzuje miejsce położenia ogrodów. Jednakże tytuł drugiego utworu, 

Danza lejana, pozostaje w sferze spekulacji. Juan Alfonso García cytuje samego 

kompozytora: „jest jak tamten [ogród] z Los Mártires, dźwięczy tańcem i jest stąd 

                                                           
581

   Zob. A. SAWICKA, Paryż – Barcelona – Sitges: modernistyczny ‘Genius loci’ w Katalonii z perspektywy 

Santiago Rusiñola, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003. 

 
582

  S. DEMARQUEZ, Manuel de Falla, Paris: Flammarion, 1963, s. 85. 

 
583

   L. MAJDECKI, Historia, ogrodów, t.1. Od starożytności po barok, Warszawa: PWN, 2009, s. 97. Szersze 

omówienie ogrodów islamu w Hiszpanii zob. P. HOBHOUSE, Historia ogrodów [ The Story of Gardening], 

tłum. B. Mierzejewska et altri, Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2005.  
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słyszalny”
584

 (stąd, czyli z Antequerela, miejsca zamieszkania Falli w Granadzie). 

Prawdopodobnie chodzi o patio ogrodu Carmen de los Mártires, zakonu Karmelitów, 

mających jeden ze swych konwentów w Los Mártires, z którym muzyk pozostawał w ścisłej 

relacji
585

. Owy taniec wspomniany przez Fallę to zambra gitana, wywodząca się od arabskiej 

sâmira lub zamara, oznaczającej nocną zabawę z muzyką i tańcami, towarzyszącą obchodom 

Bożego Ciała, zabroniona przez Filipa II, która jednak rozprzestrzeniała się w Andaluzji 

poprzez Cyganów
586

. 

Falla wracając do źródeł hiszpańskości poprzez muzykę, a raczej utożsamiając to, co 

hiszpańskie z hispano-arabską Granadą, bliski był francuskiemu impresjonizmowi 

Debussy’ego (Soirée dans Grenade, Les parfums de la nuit), którego wspomniane utwory 

razem z Noches en los jardines de España de Falli tworzą specyficzną triadę noche-música-

jardín (noc-muzyka-ogród), uznaną już przez Gustavo Adolfo Bécquera za trzy elementy 

silnie zjednoczone z hiszpańskością
587

. Ewokacja egzotyki ogrodów Granady pełnych gry 

świateł, zapachów i wody, wyrażona środkami muzycznymi jak arpeggia, skale modalne, 

orkiestracja, oddaje impresjonizm mistyki hispano-arabskiej. Wywołuje także silne 

skojarzenie podobieństwa estetyki oraz ekspresji klimatu ogrodu Rusiñola i de Falli, co 

niezwykle trafnie dostrzega również Yvan Nommick pisząc: 

 

„ Przed Noches [en los jardines de España] Falli, przed niektórymi Jardines Rusiñola, trzeba 

wyostrzyć ucho, wzrok, a nawet węch, śledzić pomruki natury, powąchać perfumy ogrodów 

otoczonych fontannami. Ponieważ wszystko jest rozmyte w mglistej ciemności, w ciszy i 

spokoju. A co jest magicznego, jeśli nie zdolność przywołania muzyki i malarstwa, które 

budzą i tworzą naszą wyobraźnię?”
588

 

 

                                                           
584

  J. ALFONSO GARCÍA, Falla y Granada, [w:] Falla y Granada y otros escritos, Granada: Centro de 

Documentación Musical de Andalucía, 1991, s. 13. ⸺⸺ „ es como si ahí en los Mártires sonara una danza y la 

escuchamos desde aquí.” 

 
585

   Zob. Y. NOMMICK, Noches en los jardines de España: génesis y composición de una obra, [w:] Jardines 

de España. De Santiago Rusiñol a Manuel de Falla, Granada: Archivo Manuel de Falla, 1996, s. 16.  

 
586

  S. DEMARQUEZ, Manuel de Falla, op. cit., s. 88-89. 

 
587

   Zob. A. GALLEGO, Noche, música  y jardín. Sonidos y parfumes nocturnos en las lecturas de Manuel de 

Falla, [w:] Música y jardines, A. Aracil (ed.), Granada: Archivo Manuel de Falla, 2003, s. 112.  

 
588

   Y. NOMMICK, Noches en los jardines de España: génesis y composición de una obra, op. cit., s. 11.  ⸺⸺ 

„ Ante las Noches de Falla, ante algunos Jardines de Rusiñol, hay que aguzar el oído, la vista e incluso el olfato, 

acechar los murmullos  de la naturaleza, husmear los parfumes de los jardines bordeados de fuentes. Porque todo 

se diluiyendo en las tinieblas, en la quietud, en la serenidad. ¿Y qué es mágico si no esta capacidad de evocación 

de una música y de una pintura que despiertan, que existan nuestra imaginación?” 
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Jednakże nie jest to tylko wspólna estetyka muzyczno-malarska, lecz zespół wrażeń z 

przeszłości historyczno-legendarnej, tworzących tożsamość zbiorową (identidad colectiva), 

jaką zamykają w sobie ogrody przywołane przez obu artystów.  

Muzyczny impresjonistyczny obraz ogrodów de Falli pozostawał w silnym związku ze 

sztukami plastycznymi i literackimi okresu Restauracji. Kompozytorskie odniesienie do 

pejzażu regionu Andaluzji i jej historii (Granada hispano-arabska), ewidentnie 

odzwierciedlało świadomość esencji i źródeł hiszpańskiej muzyki. Owa świadomość de Falli 

bardzo wyraźnie wpisywała się w doktrynę Pedrella, w regionalną i krajową debatę wokół 

tożsamości i podmiotowości narodowej, oraz proces jej redefinicji. Falla podnosząc (obok 

Sorolli, Rusiñola, Machado i innych twórców epoki) motyw andaluzyjskiego ogrodu, 

stworzył swoisty idiom ogrodu hiszpańskiego, jako elementu konstrukcji podmiotowości 

narodowej końca XIX i początku XX wieku. Ogród jako „koncepcja wyposażona w 

uniwersalne i transcendentalne znaczenie, będąca całościową ideą otaczającej 

rzeczywistości”
589

, był potraktowany przez Fallę jako miejsce mistycznej refleksji o 

tajemnicy życia, śmierci i nieśmiertelności – o pierwszej i ostatniej rzeczywistości, o 

praprzyczynie, którą nazywamy Bogiem. 

 

2. Religijność i mistycyzm  

 

 

Mistycyzm, obecny w twórczości de Falli w  orientalistycznej wizji ogrodu andaluzyjskiego, 

dostrzec można, choć w innej postaci, w dorobku Pedrella. Zwrot kompozytora ku 

andaluzyjskiej mistyce hiszpańskiego Złotego Wieku wypływał nie tylko z osobistej 

religijności, ale z pobudek ideologicznych i uwarunkowań politycznych w relacji państwo-

Kościół, oraz reformy liturgicznej Kościoła katolickiego, mającej wpływ na proces 

regeneracionismo w muzyce hiszpańskiej. 

 

2.1. Reforma kościelna muzyki religijnej  

 

 

Wiek XIX jawił się trudnym stuleciem dla Kościoła, który stanął w obliczu skutków 

Rewolucji  Francuskiej, oraz nasilających się tendencji ateizmu i materializmu
590

. W 

                                                           
589

  Muzyka w ogrodzie - ogród w muzyce. Studia pod redakcją S. Żerańskiej-Kominek, Gdańsk: Słowo /obraz 

/terytoria, 2010,  s. 5-6.  

 
590

  M. BANASZAK,  Historia Kościoła katolickiego, T.3*. Czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa: Akademia 

Teologii Katolickiej, 1991, s. 362. 
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odpowiedzi na zagrożenia zainicjowano odnowę opartą na przestrzeganiu tradycji katolickiej 

według nauczania Magisterium Ecclesiae (Urzędu Nauczycielskiego Kościoła) i ścisłych 

norm liturgicznych. W duchu „powrotu do korzeni” zwracano się do tradycji i przeszłości 

Kościoła poprzez rozwój nauk historycznych, badań nad jego początkami i liturgią. Właśnie 

w niej zaczęto ponownie dostrzegać istotę praktyk chrześcijańskich i poszukiwać regeneracji i  

czystości duchowej
591

. 

          W wyniku opublikowanego przez Kongregację Obrzędów 24 grudnia 1884 roku 

dekretu o nadużyciach w muzyce religijnej
592

, lokalne kościelne jurysdykcje wprowadzały 

zmiany niezależnie od polityki Watykanu. W 1888 roku biskup Mantui, późniejszy Pius X, 

usunął kobiety z chórów kościelnych, a kilka lat później, jako patriarcha Wenecji ustanowił 

niedzielne nieszpory śpiewane przez chór męski. W 1895 roku, gdy ówczesny papież Leon 

XIII rozważał wydanie wskazówek dotyczących muzyki liturgicznej, przyszły Pius X ogłosił 

projekt reformy (list pasterski De Musica Sacra), którą sam wprowadził w 1903 roku 

zasiadając na stolicy apostolskiej.  

         W swym jedenastoletnim (1903-1914) pontyfikacie Pius X, zgodnie z mottem 

Instaurare omnia in Christo (Urządzić wszystko w Chrystusie)
593

 czyniącym Chrystusa 

jedyną zasadą odnowy życia człowieka we wszystkich jego wymiarach, podkreślił rolę liturgii 

jako źródła duchowego chrześcijańskiego życia. Powyższa papieska dewiza oznaczała 

postulat podjęcia wielu reform, w tym reformy liturgii kościelnej – świętego misterium 

uroczystej modlitwy Kościoła. Pius X deklarował: 

„jest naszym najgorętszym pragnieniem, aby prawdziwy duch chrześcijański na nowo 

rozkwitł na wszelki sposób i ogarnął wszystkich wiernych. Jest więc rzeczą konieczną 

zatroszczyć się przede wszystkim o świętość i godność świątyni, gdzie wierni się gromadzą 

właśnie, aby szukać owego ducha chrześcijańskiego w jego pierwszym i niezastąpionym 

źródle, to znaczy w czynnym udziale w Świętych Misteriach oraz publicznej i uroczystej 

modlitwie Kościoła.”
594

 

                                                           
591

  Por. L. BEAUDUIN, Modlitwa Kościoła [Piété de l’Église], przekł. i wprowadz. S. Koperek, Kraków: 

Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1987, s. 53. 

 
592

  Nadużycia zdaniem Watykanu wynikały z wpływu sztuki świeckiej i teatralnej obecnej w kościołach, oraz  

niewłaściwych ludzkich przyzwyczajeń. Zob. G. MIZGALSKI, Pius X, [w:] Podręczna Encyklopedia  Muzyki 

Kościelnej, oprac. G. Mizgalski, Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1959, s. 378. 

 
593

  Z. ZIELIŃSKI, Papiestwo i papieże dwóch ostatnich wieków, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007, 

s.178. 

 
594

 L. BEAUDUIN, Modlitwa Kościoła [Piété de l’Église], przekł. i wprow. S. Koperek, Kraków: Polskie 

Towarzystwo Teologiczne, 1987, s. 84. Zob. tłum. [w:] G. M. SUÑOL, Zasady śpiewu gregoriańskiego, przeł. F. 

M. Koziura, Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1957, s. 216. 
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Działania zostały skoncentrowane na odnowie śpiewu i muzyki religijnej (motu proprio Inter 

sollicitudines pastoralis officiii - Tra le sollecitudini, z 22 listopada 1903 roku),  zachęcie 

częstego przyjmowania Komunii świętej (dekret Sacra Tridentina Synodus z 20 grudnia 1905 

roku), dopuszczeniu dzieci do pierwszej komunii świętej (dekret Quam singularis Christus 

amore z 8 sierpnia 1910 roku), oraz na reformie brewiarza czyli officium divinum (motu 

proprio Divino afflatu spiritu z 11 listopada 1911 roku)
595

. Za pośrednictwem rzymskiej 

Komisji ds. Muzyki Sakralnej (utworzonej w 1901), ogłoszono dokument Motu proprio Tra 

le sollecitudini (Wśród obaw)
596

 22 listopada 1903 roku jako Ustawę prawomocną o muzyce 

kościelnej
597

. 

       We Wstępie Pius X zdefiniował cel wydania instrukcji Tra le sollecitudini - „utrzymania i 

podniesienia uroku Domu Bożego […], w którym lud wierny się zgromadza aby dostąpić łask 

sakramentalnych, uczestniczyć w świętej ofierze Ołtarza, uczcić Przenajświętszy Sakrament 

Ciała Pańskiego”
598

. Motu proprio potwierdzało prymat chorału gregoriańskiego, będącego 

„śpiewem właściwym Kościoła Rzymskiego, odziedziczonym po ojcach dawnych”, którego 

[Kościół] z zazdrością strzegł przez długie wieki w swych księgach liturgicznych”, i który 

„najnowsze studia tak szczęśliwie przywróciły do pierwotnej nieskazitelności i czystości”
599

. 

Motu proprio sankcjonowało wyższość renesansowej polifonii, zwłaszcza Giovanniego 

Pierluigi da Palestriny (1525-1594) nad muzyką polifoniczną późniejszych epok. 

Dopuszczało niektóre ówczesne współczesne kompozycje do liturgii, jednakże pozostające 

wolne od motywów teatralnych. Teksty zmiennych i wspólnych części liturgii miały być 

wykonywane zawsze po łacinie, bez zmian i odwrócenia słów. W obsadzie wykonawczej 

zakazywało wykorzystywania głosów żeńskich, oraz innych niż organy instrumentów 

(kwintetu smyczkowego, fortepianu, perkusji, instrumentów dętych blaszanych i 

                                                           
595

   A. HAQUIN, Les décrets eucharistiques de Pie X. Entre mouvement eucharistique et mouvement liturgique, 

«La Maison Dieu» 203 (1995), 1995, s. 61-82. 

 
596

  Motu proprio (łac. z własnej  inicjatywy) oznacza zarządzenie wydane przez papieża, niekiedy bez 

osobliwych formalności. Zob. A. JOUGAN, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań: Księgarnia św. 

Wojciecha, 1958, s. 433. 

 
597

    G. M. SUÑOL, Zasady śpiewu gregoriańskiego, op. cit., s. 213 i s. 225. 

 
598

   PIUS X, Motu proprio Tra le sollecitudini, Archivo Vaticana, http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_ 

proprio/documentshf_p-x_motu-proprio-19031122_sollecitudini.html [20 V 2019].  Zob. tłum. pol. [w:] G. M. 

SUÑOL, Zasady śpiewu gregoriańskiego, Poznań-Warszawa-Lublin: Księgarnia św. Wojciecha, 1957, s. 214. 

 
599

  PIUS X, Motu proprio Tra le sollecitudini. Instrukcja o muzyce kościelnej. II. Rodzaje muzyki kościelnej, 

pkt.3., [w:] G. M. SUÑOL, Zasady śpiewu gregoriańskiego, op. cit., s. 217. 

 

http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_%20proprio/documentshf_p-x_motu-proprio-19031122_sollecitudini.html%20%5b20
http://w2.vatican.va/content/pius-x/es/motu_%20proprio/documentshf_p-x_motu-proprio-19031122_sollecitudini.html%20%5b20
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drewnianych)
600

. Niedopuszczenie powyższego instrumentarium wykluczało w praktyce 

najwybitniejsze dzieła wokalno-instrumentalne europejskiej muzyki, począwszy od Jana 

Sebastiana Bacha poprzez klasyków wiedeńskich, twórczość romantyków i neoromantyków. 

Odbiór motu proprio wywołał w europejskim środowisku muzycznym sprzeciw i 

konsternację. W Belgii został nazwany „martwą literą”, a we Francji na czele przeciwników 

papieskiego dokumentu stanął kompozytor Camille Saint-Saëns. 

 

 

2.2. Muzyka religijna Felipe Pedrella - implikacje mistycyzmu 

 

 

W powyższe reformy wpisuje się kolejny aspekt działalności Pedrella. Już w 1876 roku 

kompozytor odbył podróż do Włoch w celach naukowo-badawczych
601

. W archiwach 

biblioteki Watykanu studiował XVI-wieczne dokumenty kościelne, zgłębiał dzieła 

historyczne, filozoficzne, teologiczne, dzieła z dziedziny estetyki muzyki i literatury 

europejskiej, co zaowocowało później jego pracami.  Jak sam wspominał w Jornadas de Arte: 

 

„Kiedy przybyłem po raz drugi do Rzymu zamknąłem się w bibliotekach […]. Opracowując 

mój plan studiowania z piórem w ręku, studiowałem główne literatury europejskie, historię i 

estetykę muzyki, głównie monografie poświęcone tym gałęziom nauki, dzieła muzyczne 

wszystkich epok – mając pod ręką świetną dokumentację z Biblioteki Watykanu zatrzymały 

mnie bardzo te z XVI wieku; zajmowały mnie także badania międzynarodowego folkloru 

muzycznego, ponieważ nie mogłem wcześniej ich przeprowadzić. Skończone godziny 

studiowania w bibliotekach, rozszerzałem w pamięci w domu robiąc notatki redakcyjne, a 

miałem jeszcze czas poświęcić się lekturze dzieł historycznych lub czysto literackich 

zdobytych w punktach ze starymi książkami. Zadziwia liczba notatek, które przyszło mi 

zebrać. Ich różnorodność i ilość była taka, że dziwi mnie teraz obsesja pracy, którą miałem w 

tamtym czasie.”
602

 

                                                           
600

  PIUS X, Motu proprio Tra le sollecitudini. Instrukcja o muzyce kościelnej:I. Zasady ogólne, II.Rodzaje 

muzyki kościelnej, III.Tekst liturgiczny, IV. Forma zewnętrzna kompozycji kościelnych, V. Śpiewacy, VI. Organy 

i instrumenty, VII. Rozmiary kompozycji liturgicznych, VIII.Główne środki, IX. Zakończenie. Zob. G. M. 

SUÑOL, Zasady śpiewu gregoriańskiego, op. cit., s. 216-225. 

 
601

    Papież Leon XIII otworzył archiwa watykańskie dla badaczy wszystkich dyscyplin. 

 
602

    F. PEDRELL, Jornadas de Arte (1841-1891), Paris: Éditions Garnier Chartres, Librería P. Ollendorf, 1911, 

s. 103-104. ⸺⸺ „Al llegar por segunda vez a Roma me encerré en las bibliotecas [...]. Trazando mi plan  de  

estudios que [...] realizaba con la pluma en mano, estudió las principales literaturas europeas, la historia y la 

estética de la música, principalmente la ilustración monográfica consagrada a estas ramas cientificas, las 

creaciones musicales de todas las épocas, deteniéndome mucho en las del siglo XVI, teniendo como tenía a 

mano gran documentación en la Biblioteca Vaticana; preocupábame, también, el folklore popular internacional, 

que no pude realizar mis que someramente, porque no habia tomado entonces tal estudio los vuelos que tomó 

después. Terminadas las horas de estudio en las bibliotecas, ampliaba de memoria en casa las notas redactadas a 

la vista del libro, y todavia me sobraba tiempo para dedicarme a la lectura de obras históricas o puramente 
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Pod wpływem kwerend w watykańskich archiwach Pedrell przeszedł transformację. Kolejne 

działania zmierzające do podźwignięcia i regeneracji muzyki hiszpańskiej skierował w stronę 

obszaru muzyki religijnej. Jego dążenia do reformy wynikały z osobistej fascynacji chorałem 

gregoriańskim (w dzieciństwie śpiewał w chórze katedry w Tortosa) i inspiracji papieskich. 

Zgodnie z nimi, własnym kompozycjom religijnym często nadawał formę motetu, mszy, 

stosując wyłącznie obsadę wykonawczą głosów solowych z akompaniamentem organów, lub 

chór a capella (np. Missa de Requiem, motet Christus factus est, antyfona  Antífona de la 

Santisima Virgen, Ave Regina caelorum). 

Już w 1882 roku Pedrell przygotował Salterio sacro-hispano (Psałterz hiszpański), 

wznowiony w 1904 roku jako Publicación continua de Música Religiosa Litúrgica, antigua y 

moderna, conforme al Decreto Urbis et Orbis, de la Sagrada Congregación de Ritos y al 

Motu Proprio de S.S. Pio X, fundada y dirigada por el Maestro Felipe Pedrell. [Psałterz 

hiszpański. Publikacja ciągła religijnej Muzyki Liturgicznej, dawnej i współczesnej, zgodnie z 

dekretem Urbis et Orbis, świętej Kongregacji Rytów i Motu proprio S.S. Piusa X, pod 

dyrekcją maestro Felipe Pedrella] – zbiór kompozycji dawnych mistrzów, o których wyrażał 

się z podziwem: „jaką zasłużoną sławą cieszą się […] nasi nauczyciele, poprzednicy, 

współcześni i kontynuatorzy nieśmiertelnego Palestriny! Ile skarbów jeszcze zapomnianych 

[pozostaje] w rękach osób prywatnych i w archiwach naszych katedr!”
603

. Publikacja 

zawierająca wiele cennych kompozycji odnalezionych przez Pedrella w hiszpańskich 

kościelnych archiwach, stanowi po dzień dzisiejszy skarbnicę hiszpańskiej muzyki dawnej. 

Po ogłoszeniu Motu proprio Piusa X , w prologu do  reedycji dzieła napisano: 

 

„Odkąd nasz czcigodny Papież, jego Świątobliwość Pius X, wydał swój Dekret aby ulepszyć 

rządzenie światem katolickim, który odnosi się do śpiewu liturgicznego i jedynej muzyki , 

która musi być wykorzystywana w kościołach, nieustanną troską tego Wydawnictwa i jego 

ciągłej pracy jest przygotowanie kolekcji prac wybitnych hiszpańskich kompozytorów, 

dawnych i współczesnych, w których się szczęśliwie odradza chorał gregoriański i 

polifoniczna muzyka klasyczna znakomitej dawnej szkoły hiszpańskiej według zaleceń 

kanonu i zwyczajów naszego Świętego Kościoła. Aby dać solidną podstawę do realizacji 

naszego wysiłku, wydawnictwo zapewniło współpracę wybitnego znawcy Felipe Pedrella, 

                                                                                                                                                                                     
literarias que habia adquirido en los puestos de libro vejeros. Espanta de número de anotaciones que llegué a 

reunir. Fue tal la veridad y la cantidad, que yo mismo me maravillo, ahora de la obsesión en el trabajo a que me 

entregué durante toda aquella época.” 
 
603

  F. PEDRELL, Jornadas de Arte (1841-1891), op. cit., s. 175-176.  ⸺⸺ „Cuán merecido alto renombre 

gozan en ellas nuestros maestros, los predecesores, contemporáneos y continuadores del inmortal Palestrina! 

Cuántos tesoros yacen olvidados todavia entre  manos de particulares y en los archivos  de nuestras catedrales!.” 
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jednego z pierwszych promotorów reformy muzyki religijnej w Hiszpanii, który w podobnych 

publikacjach i pracach badawczych i popularyzujących dawną cudowną muzykę polifoniczną 

kompozytorów tj. Morales, Victoria, Guerrero, Peñalosa, Rivafrecha, Escobar, Navarro, Pérez, 

Anchieta, Cotes, etc. udowodnił swą przydatność jako muzykolog o głębokiej wiedzy i 

kompozytor tego wysokiego gatunku muzyki.”
604

 

 

Działania Pedrella wpisywały się także w sytuację relacji państwo-Kościół okresu 

Restauracji, i politykę konstruowania tożsamości narodowej poprzez zintegrowanie 

katolicyzmu z ideą narodu, czemu sprzyjały liczne rocznice. W kwietniu 1882 roku odbyły się 

obchody dwustulecia śmierci Bartolomé Murillo (1616-1682), którego twórczość malarską 

przedstawiano jako ultrakatolicką w połączeniu z ogłoszonym dogmatem o Niepokalanym 

Poczęciu Najświętszej Marii Panny (1854). W El Siglo Futuro pisano: „Murillo był syntezą 

tego co hiszpańskie, katolicyzm, Niepokalana, sztuka chrześcijańska i papież król, jak 

demonstrowały trzy koktajle ideologiczne, które zasilały zawołanie sewilskie: Niech żyje 

Niepokalane Poczęcie Panny Maryi! Niech żyje Pontyfikat Niepokalanej! Chwała 

hiszpańskiej sztuce chrześcijańskiej!”
605

 

Niezwykle uroczyście obchodzono też w 1882 roku rocznicę św. Teresy z Ávila, 

której kanonizację El Siglo Futuro postrzegało jako „honor Kościoła i Hiszpanii” oraz 

„przykład fortecy przeciw Maurom, schizmatykom i heretykom”
606

. Celebrowane w 1889 

roku tysiąc trzechsetlecie przejścia Rekkareda na katolicyzm było świętem wybitnie 

                                                           
604

   F. PEDRELL,  Prologo, [w:] Salterio sacro-hispano. Publicación continua de Música Religiosa Litúrgica, 

antigua y moderna, conforme al Decreto Urbis et Orbis, de la Sagrada Congregación de Ritos y al Motu 

Proprio de S.S. Pio X, fundada y dirigada por el Maestro Felipe Pedrell., b.m: Editores: Vidal Llimona y 

Boceta, 1882. ⸺⸺ „desde que nuestro venerable Pontifice, Su Santidad Pio X, expidió su sapientisimo Decreto 

para el mejor regimen y gobierno el mundo católico en lo que  se refiere al canto litúrgico y a la música única 

que debe emplearse  en las iglesias, ha sido la preocupación constante de esta casa y su labor preferente preparar 

una gran colección de obras debidas a la inspiración de renombrados compositores y emitentes maestros 

españoles, antiguos y modernos, en que se restituyen felizmente el venerable canto gregoriano y la música 

clásica polifónica de la célebre escuela antigua española, segun las  prescripciones de lo canones y la primitiva 

disciplina y costumbre de nuestra Santa Iglesia. Para dar cumplimiento y sólida base a la realización de nuestro 

empeño, esta Casa se ha asegurado el concurso del insigne maestro D. Felipe Pedrell, uno de los primeros 

promovedores de la reforma de la música religiosa en España, que en publicaciones similares y obras de 

investigación y vulgarización de la antigua y admirable música polifónica, la música de los Morales, Victoria, 

Guerrero, Peñalosa, Rivafrecha, Escobar, Navarro, Pérez, Anchieta, Cotes, etc., ha probado su idoneidad como 

musicógrafo de profundos conocimientos y como compositor en este genero elevado de música.” 

605
  Centenario de Murillo, «El Siglo Futuro», 3 IV 1882.; Cyt. za: J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La 

idea de España en el siglo XIX, Madrid: Taurus Santillana, 2001, s. 449. ⸺⸺ „Murillo, pues, era la síntesis de 

lo español, el catolicismo, la Inmaculada, el arte cristiano y el papa rey, como demonstraban los tres cócteles 

ideológicos que serraban el llamamiento sevillano:¡Viva la Inmaculada Concepción de la Virgen María!,¡Viva el 

Pontífice de la Inmaculada!,¡Gloria al arte cristiano español!” 

 
606

   J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, op. cit., s. 450. ⸺⸺ „honor de 

la Iglesia y de España”, ,,ejemplo de fortaleza contra moros, cismáticos y herejes”. 
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religijnym, państwowym i zarazem patriotycznym, gdyż Rekkared „zrealizował zjednoczenie, 

nie tylko polityczne i religijne, ale także społeczne i rasowe, bowiem sformował z 

nieprzyjaznych i wrogich ras jedyny i spoisty lud”
607

. Natomiast kult Najświętszego Serca 

Jezusowego, akt poświęcenia mu Hiszpanii (13 V 1919) miał ogromny oddźwięk w prasie 

katolickiej, gdzie publikowano następującą modlitwę: 

 

 „Wszechmogący i litościwy Boże, jako że król nasz katolicki Rekkared i Ojcowie Soboru 

toledańskiego odrzucili od naszej ojczyzny dobroć ariańską; spraw abyśmy […] pracowali z 

zapałem dla odbudowy naszej Jedności Katolickiej i imperium społecznego twego 

Jednorodzonego Syna […] Serce Jezusa, króluj w naszej Hiszpanii!”
608

  

 

Niebagatelny wpływ na Pedrella mógł mieć prawdopodobnie sam Menéndez Pelayo, którego 

praca Heterodoxos españoles
609

 opublikowana przy okazji wyżej wspomnianych wielkich 

rocznic, reasumowała jego tezy konserwatywnego katolickiego nacjonalizmu: ,,nie przez 

naturalność ziemi jaką zamieszkujemy, nie przez rasę, ani przez charakter zdajemy się być 

przeznaczeni do formowania wielkiego narodu – pisał Menéndez Pelayo – […] dzięki 

Rzymowi nabyła Hiszpania jedność w języku, sztuce i  w prawie. […]. Ale zabrakło innej 

jedności: wiary. […] Tą jedność da Hiszpanii chrześcijaństwo. Kościół […] dla niego 

będziemy narodem, wielkim narodem. […] Hiszpania, ewangelizatorka połowy świata; 

Hiszpania, męczennica herezji, światło Trentu, szpada Rzymu, kolebka św. Ignacego, oto 

nasza wielkość i nasza jedność. Nie mamy innej”
610

. 

 

                                                           
607

  J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, op. cit., s. 451. ⸺⸺ „había 

realizar la unidad, no solo política y religiosa, sino tambien  social y racial, pues formó con hostiles y enemigas 

raza un solo y compacto pueblo.” 

 
608

  J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, op. cit., s. 452. ⸺⸺ 

„Omnipotente y piadoso Dios, que por el católico rey nuestro Recaredo y Los Padres del Concilio toledano 

arrojasteis de nuestro patria la pravedad arriana; concededonos que [...] trabajemos con ardor por la restauración 

de nuestra Unidad Católica y del imperio social de vuestro Unigénito Hijo [...] ¡Corazón de Jesús, reinad en 

nuestra España!” 

 
609

 M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, vols. I-III, Madrid: Raycar S.A 

Impresores,  C.S.I.C. [Consejo de Investigaciones Científicas], 1992. 

 
610

  M. MENÉNDEZ PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles. Vol. II. Epílogo, Madrid: Raycar S.A 

Impresores, C.S.I.C. [Consejo de Investigaciones Científicas], 1992, s.1421, 1422, 1424. ⸺⸺ „Ni por la 

naturaleza del suelo que habitamos, ni por la raza, ni por el carácter, pareceríamos destinados a formar una gran 

nación  [...] gracias a Roma adquirió España unidad en la lengua, en el arte, en el derecho [...] Pero faltaba otra 

unidad más profunda: la creencia. [...] Esta unidad se la dio a España el cristianismo. La Iglesia [...] por ella 

fuimos nación, y gran nación. [...] España, evangelisadora de la mitad del orbe; España martillo de herejes, luz 

de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio, esa es nuestra grandeza y nuestra unidad. No tenemos otra.” 
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Motywowany celem odbudowania poczucia świadomości wielkości religijnej muzyki 

hiszpańskiej i chęcią wprowadzenia jej do europejskiego obiegu wykonawczego, w duchu 

XIX-wiecznego historyzmu cechującego prąd regeneracionismo, Pedrell poszukiwał źródeł 

inspiracji w dziełach mistrzów poprzednich epok. „Charakter prawdziwie narodowej muzyki 

nie występuje tylko w pieśniach ludowych, ale odbija się w genialnych i mistrzowskiech 

dziełach wielkich wieków sztuki” – mawiał
611

. W myśl stwierdzenia stworzył zbiór 

kompozycji hiszpańskiej muzyki sakralnej Hispaniae Schola Música Sacra (1894-1898), w 

którym skompilował utwory polifoniczne XVI-wiecznych kompozytorów, reprezentantów 

escuela andaluza (szkoła andaluzyjska) takich jak: Francesco Guerrero (1528-1599)
612

, 

Cristobal Morales (1500-1553)
613

, Antonio de Cabezón (1510-1566)
614

, Tomás de Santa 

Maria (1510-1570)
615

, Juan Ginés Pérez (1548-1600)
616

, Tomás Luis de Victoria (1548-

1611)
617

. Ośmiotomowa Música Sacra miała na celu ukazanie dorobku kompozytorów 

                                                           
611

  O. MAYER-SERRA, Falla’s Musical Nationalism, «The Musical Quarterly», vol. 29, nr 1, 1943, s. 8. 

 
612

   Francisco Guerrero (ur. Sevilla, 1528 – zm. Sevilla, 1599) – kompozytor, kapelmistrz i organista w 

katedrach w Jaén, Sewilli i Maladze. Autor muzyki religijnej – 18 mszy, ok. 150 motetów, 100 pieśni i  innych 

form do tekstów łacińskich. Jego twórczość pozostaje w stylistyce G. P. da Palestriny. Zob. P. POŹNIAK, 

Guerrero Francisco, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, t. 3., red. E. Dziębowska, Kraków: PWM, 1987, s. 

504-505. 

 
613

   Cristobal de Morales (ur. Sevilla, 1500- zm. Madrid, 1553) - kapelmistrz katedry w Ávila (1526), Plasencia 

(1528-1531). W latach 1535-1545 kantor papieża Pawła III, a następnie w kaplicach Toledo (1545-1547) i 

Málaga (1548-51). Zob. J. M
a 

LLORENS CISTERO, Morales, Crisóbal de, [w:] Diccionario de la Música 

Española e Hispanoamericana, dir. E. Casares Rodicio et alt., t. 7., Madrid: Sociedad General de Autores y 

Editores, 2002, s. 761-769. 

 
614

   Antonio de Cabezón (ur. Castrillo de Matajudíos, Burgos, 1510 – zm. Madrid, 1566), organista królowej 

Izabeli Portugalskiej, a następnie króla Filipa II. Do śmierci przebywał na dworze królewskim w Madrycie. 

Jeden z najwybitniejszych reprezentantów XVI- wiecznej hiszpańskiej i europejskiej muzyki organowej. Mistrz 

fugi, kontrapunktu i wariacji. Miał wielki wpływ na wirginalistów angielskich, i innych organistów jak np. 

Swelinck w Holandii. Zob. M. PÉREZ, Diccionario de la Música y los Músicos, t. 1., Madrid: Ediciones Istmo, 

[1985], s. 222-223. 

 
615

  Tomás de Santa Maria (ur. Madrid, 1510 - zm. Ribdavia, płn. Hiszpania, 1570) – hiszpański teoretyk, 

kompozytor i organista w klasztorach dominikańskich w Kastylii. Autor traktatu Arte de teñer fantasía 

(Valladolid, 1565) o technice gry na klawikordzie. 

 
616

   Juan Gines Pérez (ur. Orihuela, Alicante, 1548 – zm. Orihuela, 1600) – właśc. nazwisko Ginés Pérez de la 

Parra . Kompozytor i organista. W 1636 r. Kolekcja jego utworów została odnaleziona w katedrze w Orihuela, 

lecz zaginęła w 1727 r. 

 
617

 Tomás Luis de Victoria (ur. Ávila, 1548 – zm. Madrid, 1611), kompozytor i organista, jeden z 

najwybitniejszych epoki hiszpańskiego renesansu. W 1575 r. przyjął święcenia kapłańskie w Rzymie, gdzie w 

latach 1583-1584 sprawował urząd wizytatora chorych i ubogich Hiszpanów. W 1587 r. mianowany przez hiszp. 

króla Filipa II kapelanem jego siostry, cesarzowej wdowy Marii, mieszkajacej w klasztorze Santa Clara –

Monasterio de las Descalazas Reales w Madrycie. Stanowisko to pełnił do śmierci. Zob. A. PATALAS, Victoria, 

Tomás Luis de, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, t. 11., red. E. Dziębowska, Kraków: PWM, 2009, s. 267-

269. 
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poprzednich epok, ich ponowne odkrycie i przywrócenie im należnego miejsca w historii 

europejskiej muzyki klasycznej. Twórczość wielu z nich postrzegał Pedrell na równi z 

geniuszami włoskimi czy niemieckimi; przykładowo, Antonio de Cabezóna nazywał XVI-

wiecznym Janem Sebastianem Bachem, hiszpańskim talentem, w którego dziełach można 

odnaleźć zalążki muzyki instrumentalnej przechodząc od Frescobaldiego do Haydna
618

. 

       Pedrellowski powrót do twórczości XVI-wiecznych kompozytorów hiszpańskich mógł 

prawdopodobnie implikować zwrot ku mistycyzmowi, a przynajmniej dostrzeżenie, czy 

ponowne odkrycie, mistyki hiszpańskiego Siglo de Oro, której sublimacja objawiła się w 

mistyce Karmelu, w tym św. Teresy od Jezusa (św. Teresa z Ávila). Do słynnej pieśni Veante 

mi ojos przypisywanej świętej, Pedrell skomponował muzykę i zatytułował utwór Estrofas de 

Santa Teresa.  

        Według tradycji pisanej i ustnej Karmelu, dwie pieśni zawsze były ściśle związane z 

jego historią: popularne cantarcillo Veante mi ojos ( Niech ujrzą Cię me oczy) i  poemat Vivo 

sin vivir en mí (Żyję już w sobie  nie żyjąc).  

Veante mis ojos to coplilla profana skierowana do Boga. Mimo, iż św.Teresa nie była 

jej autorką, ta popularna pieśń powiązana jest z jednym z najbardziej znanych i 

udokumentowanych doświadczeń mistycznych, mających miejsce 15 kwietnia 1571 roku, w 

klasztorze w Salamance
619

 podczas Wielkiego Tygodnia. W Niedzielę Wielkanocną, po 

usłyszeniu młodej nowicjuszki Isabel de Jesús śpiewającej tę pieśń, Teresa weszła w głęboką 

ekstazę. Owocem owego mistycznego doświadczenia stał się wiersz Vivo sin vivir en mí. Jak 

Święta zanotowała w Cuenta de Conciencia nº 15: 

 

,,Przez cały dzień wczoraj byłam w wielkiej samotności [...] Ostatniej nocy, będąc ze 

wszystkimi, zaśpiewaliśmy piosneczkę o tym, jak trudno jest cierpieć żyjąc bez Boga. Jako że 

byłam w bólu, działanie, które mnie dotknęło było tak wielkie, że moje dłonie zaczęły 

drętwieć; i nie było wystarczającego oporu, ale kiedy wychodzę z siebie przez zachwyt 

zadowolenia, w ten sam sposób dusza zostaje zawieszona z przeogromnym bólem, który jest 

wyobcowany.”
620

 

                                                           
618

  G. CHASE, The music of Spain, New York: Dover Publications Inc., 1959, s. 64-65. 

 
619

  Dom w Salamance, w którym mieszkała św. Teresa, i gdzie miała miejsce ekstaza, jest nadal zachowany,  

należy do Zgromadzenia Sług Świętego Józefa. Tablica umieszczona w 1876 roku upamiętnia tamto wydarzenie. 

Napis brzmi: „El día 15 de abril de 1571, domingo de Pascua de Resurrección, tuvo aquí un éxtasis doloroso que 

al día siguiente le inspiró la celebrada glosa: Vivo sin vivir en mí.” (,,15 kwietnia 1571 r., W Wielkanocną 

Niedzielę Zmartwychwstania, miała tutaj bolesną ekstazę, która zainspirowała następnego dnia sławną glosę 

Żyję, już w sobie nie żyjąc.”). 

 
620

  TERESA DE JESÚS, Cuenta de Conciencia nº15, [w:] Obras de Santa Teresa, vol. II. Relaciones 

Espirituales, Biblioteca Mística Carmelitana (BMC), Burgos: Tipografía de «El Monte Carmelo», 1915, s. 47-
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W procesach beatyfikacji i kanonizacji świętej Teresy, mniszka Isabel de Jesús dwukrotnie 

pozostawiła bezpośredni zapis tego wydarzenia. Po raz pierwszy oświadczyła: 

,,Innym razem, słuchając świadka, śpiewającego coplillas, oddających uczucie braku Boga, 

popadła [św. Teresa] w takie zachwycenie, że po bardzo długiej chwili zobaczyłam ją 

podtrzymywaną z dwóch stron, prawie tak samo jak waga, i niesioną do jej celi. To, co się tam 

wydarzyło, nie widziałam jako że jestem nowicjuszką, i była w tym wielka skromność;  

(Deklaracja Isabel de Jesus, Salamanca, 3 stycznia 1592 r. ).”
621

 

W późniejszym drugim świadectwie, Isabel de Jesús (mająca wówczas siedemdziesiąt jeden 

lat) ponownie opisywała ekstazę Teresy po usłyszeniu pieśni śpiewanej w klasztorze, i 

stanowczo powtarzała, że to „jest prawdą, publicznym głosem i sławą oraz powszechną 

opinią wszystkich ludzi, którzy mieli i mają tego wieść, dlatego świadek uważa je za pewne i 

prawdziwe. (Deklaracja Isabel de Jesus, 20 lipca 1610)”
622

. Również inna Karmelitka, Juana 

de Jesús, świadek wydarzenia, także wspominała w swoim oświadczeniu
623

 o wpływie 

muzyki na proces mistycznych objawień Teresy. Poniższy tekst
624

 zapisany w Antiguo codexo 

de Carmelitas Descalzas de Cuerva (dawny kodeks Karmelitów Bosych w Cuerva), 

wykorzystał Pedrell w swoim utworze Estrofas de Santa Teresa: 

 

                                                                                                                                                                                     
48. ⸺⸺ ,,Todo ayer me hallé en gran soledad [...] Anoche, estando con todas, dijeron un cantarcillo de cómo era 

recio de sufrir vivir sin Dios. Como estaba ya con pena, fue tanta la operación que me hizo, que se me 

comenzaron a entumecer las manos; y no bastó resistencia, sino que como salgo de mí por los arrobamientos de 

contento, de la misma manera se suspende el alma con la grandísima pena, que queda enajenada.”  

 
621

  ISABEL DE JESÚS, Declaración de Isabel de Jesús, Salamanca, 3 de enero de 1592. Procesos de  

Beatificación y Canonización de Santa Teresa de Jesús, vol. III, Biblioteca Mística Carmelitana (BMC), Burgos: 

Tipografía de «El Monte Carmelo», 1915, t. 20., s. 120. ⸺⸺ ,,Otra vez, oyendo cantar a esta testigo 

unas coplillas que trataban del sentimiento de la ausencia de Dios, se quedó de tal manera arrobada, que al cabo 

de muy gran rato la vio llevar esta testigo a algunas asida de entrambas partes, casi como en peso, a su celda. Lo 

que allá pasó no vio por ser entonces novicia, y había en esto gran recato.” 

 
622

   ISABEL DE JESÚS, Declaración de Isabel de Jesús de 20 de julio de 1610. Procesos de Beatificación y 

Canonización de Santa Teresa de Jesús, vol. III, Biblioteca Mística Carmelitana (BMC) , Burgos: Tipografía de 

«El Monte Carmelo, 1915, t. 20., s. 133. ⸺⸺  ,, lo cual es así verdad, pública voz y fama y común opinión 

acerca de todas las personas que de ello han tenido y tienen noticia, por lo cual esta testigo tien por cierto y 

verdadero.” 

 
623

   Zob. JUANA DE JESÚS, Declaración de Juana de Jesús, Salamanca 3 de enero de 1592. Procesos de 

Beatificación y Canonización de Santa Teresa de Jesús, vol. I, Biblioteca Mística Carmelitana (BMC), Burgos: 

Tipografía de «El Monte Carmelo», 1915, t. 18., s. 57.  
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   TERESA DE JESÚS Sta, [w:] Obras de Santa Teresa, vol. II. Relaciones Espirituales, Biblioteca Mística 

Carmelitana (BMC), Burgos: Tipografía de «El Monte Carmelo», 1915, s. 48. 
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VÉANTE MIS OJOS 

 
Véante mis ojos, dulce Jesús bueno,  Niech ujrzą cię me oczy, słodki dobry Jezu, 

Véante mis ojos, muérame yo luego.  Niech ujrzą cię me oczy, niech umrę potem. 

Vea quien quisiere rosas y jazmin                Zobacz kto pragnie róż i jaśminu 

Que si yo os viere, veré mil jardines;  Że jeśli cię zobaczy, ujrzy tysiąc ogrodów; 

Flor de Serafines, Jesús Nazareno,                Kwiecie Serafinów, Jezu Nazareński, 

Véante mis ojos, muérame yo luego.  Niech ujrzą cię me oczy, niech umrę potem. 

Véome cautivo sin tal compañia   Widzę siebie w niewoli bez takiego towarzystwa 

Muerte es la que vivo sin vos, vida mía.  Umieraniem jest to, że żyję bez ciebie, moje życie. 

¿Cuándo vendrá el día que alcéis mi destierro? Kiedy przyjdzie dzień, że przerwiesz moje wygnanie? 

Véante mis ojos, muérame yo luego.  Niech ujrzą cię me oczy, niech umrę potem. 

No quiero contento, mi Jesús ausente,  Nie chcę szczęścia, mój nieobecny Jezu, 

Que todo es tormento a quien est siente;   Wszystko jest udręką dla tego, kto to czuje; 

Sólo me sustente tu amor y deseo;   Tylko mnie podtrzymuje Twa miłość i łaska: 

Véante mis ojos, dulce Jesús bueno.  Niech ujrzą cię me oczy, słodki doby Jezu. 

Véante mis ojos, muérame yo luego.  Niech ujrzą cię me oczy, niech umrę potem.
625

 

 

Niekwestionowaną inspiracją dla Pedrella jawi się związany z powyższym wiersz Vivo sin 

vivir en mi, zachowany w rękopisie 525 w bibliotece prowincji Toledo (Biblioteca Provincial 

de Toledo), przez inne kodeksy nazywany boskim więzieniem - Aquesta divina prisión. Jego 

głębię trafnie oddaje poniższy przekład:  

 

VIVO SIN VIVIR EN MI  ŻYJĘ, JUŻ W SOBIE NIE ŻYJĄC 
626

   

Vivo sin vivir en mí,   Żyję, już w sobie nie żyjąc, 

Y tan alta vida espero,   tak życia w górze spragniona, 

Que muero porque no muero.[...]  że konam, skoro nie konam.[...] 

 

Aquesta divina unión    W boskim zamknięciu miłości, 

Del amor en que yo vivo                 gdzie mam swój dom tymi czasy, 

Ha hecho a Dios mi cautivo  sam Bóg się oddał w mój jasyr, 

Y libre mi corazón.   a moje serce wyzwolił. 

Y causa en mí tal pasión                 Mieć Boga w swojej niewoli 

Ver a Dios mi prisionero,                tak mnie do głębi rozognia, 

Que muero porque no muero.   że konam, skoro nie konam. 

 

¡Ay qué larga es esta vida!,  Jak wolno dni moje płyną! 

¡Qué duros estos destierros,  i los wygnańca surowy, 

Esta cárcel, estos hierros,                a bezlitosne okowy 

En que el alma está metida!               więzienie w duszy mej czynią! 

Sólo esperar la salida   Więc czekam, by stąd wypłynąć 

Me causa  dolor tan fiero,                udręką tak przepełniona, 

Que muero porque no muero.[...]  że konam, skoro nie konam.[...] 

 

Mira que el amor es fuerte:  O, jak potężna jest miłość: 

Vida, no me seas molesta;                czemu mnie, życie, uciskasz; 

Mira que sólo te resta,   wszak życie wtedy się zyska, 

Para ganarte, perderte.   Gdy się je najpierw straciło.. 

                                                           
625

    Tłumaczenie tekstu pochodzi od autorki. 

 
626

  TERESA OD JEZUSA, Poezje [Poesías], przekł.. M. Szafrańska-Brandt, Kraków: Wydawnictwo OO. 

Karmelitów Bosych, 2015, s. 8-13. 
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Venga ya la dulce muerte,                 Niechby skończenie już przyszło, 

Venga el morir muy ligero,  niech lekko życia dokonam, 

Que muero porque no muero.  Bo konam, skoro nie konam. 

 

Aquella vida de arriba,    Onego życia na górze, 

Que es la vida verdadera,                 które jest jednym prawdziwym - 

Hasta que esta vida muera,   nie poznasz, dopókiś żywy, 

No se goza estando viva.                 dopóki to nie obumrze. 

Muerte, no me seas esquiva;                Więc, śmierci, nie dręcz mnie dłużej; 

Viva muriendo primero,                 życie i śmierć – najpierw ona, 

Que muero porque no muero.   bo konam, skoro nie konam. 

 

 

Niezwykle prawdopodobnym jest, że Pedrell dotarł do dokumentów beatyfikacji świętej 

Teresy w czasie swoich kwerend naukowych w archiwum Watykanu. Hipotezą wielce 

prawdopodobną pozostaje również, iż znał jej dzieło Libro de la Vida (Księga mego życia),w 

którym pióro Teresy daje dokładny opis doświadczenia mistycznego: „nieoczekiwanie 

pojawiło się we mnie tak silne odczucie obecności Boga, że w żaden sposób nie mogłam 

wątpić, że On jest wewnątrz mnie, albo ja zatopiona w Nim”
627

. Teresa opisuje w niej także 

radość duszy w ekstazie: „gdy dusza dotrze tutaj, ma już w sobie nie tylko pragnienie życia 

dla Boga, [ale] Jego Majestat daje jej siłę dla wprowadzenia ich w czyn. Nie ma takiej rzeczy, 

która nasunęłaby się jej na [myśl] – w czym uzna, że służy Jemu ‒ na co nie porwałaby się. I 

nie dokonuje tu niczego wielkiego, gdyż – jak mówię – widzi wyraźnie, że wszystko jest 

niczym, za wyjątkiem zadowolenia Boga”
628

. Teresa ziemskie życie postrzega jako niewolę, 

więzienie, i podkreśla dobitnie, jak dusza wychodząca z ciała w uniesieniach, jest wyzwolona 

i dostrzega prawdziwe życie: 

 „Och!, co [przeżywa] dusza, która znajdzie się tutaj, musząc powrócić do relacji ze 

wszystkimi, do przyglądania się i oglądania owej farsy tego życia tak źle uporządkowanego, 

do marnowania czasu na spełnianie [potrzeb] ciała, spania i jedzenia! Wszystko ją nuży, nie 

wie, jak uciec, czuje się zniewolona i pojmana. Wówczas bardziej prawdziwie odczuwa swą 

niewolę, której podlegamy na skutek [naszych] ciał, oraz nędzę tego życia. […]  gdybyśmy 

nie byli w nic uwikłani, ani nie pokładali naszego zadowolenia w żadnej rzeczy tej ziemi, 

jakże ta udręka, którą nam sprawia to ciągłe życie bez Niego, złagodziłaby ten lęk przed 

śmiercią poprzez pragnienie cieszenia się prawdziwym życiem!” (Księga mego życia, 21,6.)
629
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  TERESA od JEZUSA, Księga mego życia (autobiografia)10,1., wprowadzenie, przypisy i marginalia T. 

Álvarez OCD et alt.,  Poznań: Flos Carmeli, 2010, s. 129. 

 
628

   TERESA od JEZUSA, Księga mego życia (autobiografia) 21,5., op. cit., s. 235-236. 

 
629

  TERESA DE JESÚS Sta,  Libro de mi Vida, 21, 6., [w:] Obras de Sta Teresa de Jesus, edición antigua, de 

los años 1915 a 1924, a cargo del P. Silverio de Santa Teresa en la Tipografía de El Monte Carmelo de Burgos, 
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Mistycyzm Pedrella widoczny w innych pieśniach takich jak lo Santo Nombre de Jesús 

(Święte Imię Jezus), Le cinq roses idilio mistico (Pięć róż, idylla mistyczna), Al Corazón de 

Jesús canto mistico (Do Serca Jezusa, pieśń mistyczna), Suspiros idilio mistico 

(Westchnienia, idylla mistyczna), miał wielką inspirację w mistycyzmie świętej Teresy, 

niezwykle głęboko zakorzenionym w mistyce Andaluzji (zob. rozdz. I.4.2.).  

Teresa pozostawała w silnej formacji Barabasza de Palma (1469-1530) i jego modlitwy 

kontemplacyjnej. Tercer abecedario espiritual Francisco de Osuny (1492-1540), kluczowe 

dzieło o życiu duchowym będące podstawą całej XVI-wiecznej mistyki hiszpańskiej, 

odegrało w jej duchowym rozwoju ogromną rolę. Jak sama podkreślała, wiele mu 

zawdzięczała, gdyż w nim zapoznała się z modlitwą skupienia i przybliżyła do 

psychologicznej analizy stanów mistycznych. Libro de oración y meditación Luisa de 

Granada (1504-1588) uformowało jej medytację. Czwarte abecadło Osuny, czyli Ley de amor 

santo (Prawo świętej miłości), Tratado de amor de Dios (Traktat o miłości Bożej) Juana de 

Ávila zwanego apostołem Andaluzji (1499-1569), oraz dzieła jego uczniów ze szkoły w 

Baeza – Diego Péreza de Valdivia (1520-1589) i Augustína de Esbarroya (1495?-1554) – 

centralizowały najwyższe ludzkie wartości na miłości Boga, czyniąc mistykę andaluzyjską 

całkowicie opartą na miłości; wskazującą, że życie duchowe jest zjednoczeniem duszy z 

Miłością Wiekuistą - Bogiem - na wieczność i w wieczności. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Biblioteca Mística Carmelitana BMC, s. 161, https://delaruecaalapluma.wordpress.com/2013/04/08/obras-de-

teresa-de-jesus-de-la-biblioteca-mistica-carmelitana/ archive.org  [21 I 2019]. ⸺⸺ ¡Oh; qué es un alma que se 

ve aquí haber de tornar a tratar con todos, a mirar y ver esta farsa de esta vida tan mal concertada, a gastar el 

tiempo en cumplir con el cuerpo, durmiendo y comiendo!, todo la cansa, no sabe cómo huir, 

vése encadenada y presa. [...]¡Oh; si no estuviésemos asidos a nada, ni tuviésemos puesto nuestro contento en 

cosa de la tierra, cómo la pena que nos daría vivir siempre sin él templaría el miedo de la muerte con el deseo de 

gozar de la vida verdadera!”. Tłum. pol. [w:] TERESA od JEZUSA, Księga mego życia (autobiografia), 

wprowadzenie, przypisy i marginalia T. Álavarez OCD et alt.,  Poznań: Flos Carmeli, 2010, s. 237-238. 
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PODSUMOWANIE 

 

Zagadnienie podmiotowości i tożsamości jawi się obecnie centralnym obszarem 

zainteresowań naukowych w szeroko pojętej humanistyce, siegając do korzeni XIX wieku. 

Dzieło kompozytorów  hiszpańskich doby Restauracji – Felipe Pedrella, Isaaca Albéniza, 

Enrique Granadosa, Manuela de Falla –  obecne w sferze zagranicznych badań, w Polsce 

pozostaje wciąż na uboczu naukowych zainteresowań, implikując brak jakichkolwiek 

publikacji w tym obszarze. Luka ta jest symptomatyczna, gdyż twórczość tę i postawę całej 

grupy kompozytorskiej winno się rozpatrywać w ścisłym związku z historią polityczną i 

historią kultury Hiszpanii przełomu XIX i XX wieku. 

 Na tle narastających tendencji narodowych w Europie w dziewiętnastym stuleciu 

obecnych w polityce, kulturze i sztuce, ruchy etniczno-regionalne w Hiszpanii (kataloński, 

baskijski, andaluzyjski) bazujące na samoświadomości tożsamości własnej ludu, wpisywały 

się w dążenia ówczesnych europejskich społeczeństw. Heglowska ideologia ducha, w 

połączeniu z głównie niemiecką myślą filozoficzno-historyczną, nie pozostawały bez wpływu 

na elity intelektualno-artystyczne Hiszpanii. Tendencje narodowościowe i kierunki narodowe 

nierozerwalnie wiązały się z psychologiczną kwestią tożsamości i podmiotowości jednostki, 

narodu i państwa, czyniąc kulturę, w tym muzykę, narzędziem ideologiczno-politycznym. 

 W problematykę powyższą wpisuje się twórczość grupy kompozytorów określanych 

jako «hiszpańska szkoła narodowa». Swą tożsamość artystyczną oparli oni na czterech 

filarach historyczno-kulturowych regionu Andaluzji. Urodzeni w Katalonii, bądź z nią 

związani, stroniąc od zaangażowania politycznego, czy wręcz odżegnując się od ówczesnego 

katalońskiego ruchu regionalnego, muzyczne korzenie odnaleźli w Andaluzji. Wyjaśnienie i 

interpretację owego paradoksu implikują uwarunkowania, idea, psychologia i pragmatyzm. 

Życie i główna twórczość analizowanych kompozytorów przypada na okres 

Restauracji, naznaczonej katastrofą roku 1898, będącej finałem licznych kryzysów 

politycznych epoki. Na fali krytyki rządu i kryzysu wartości, rozwijający się prąd krausismo i 

regeneracionismo postulował odbudowę wartości, zwrot ku historii regionów i ku korzeniom. 

Idee regeneracji nie ominęły dziedziny muzyki. Podjął je Felipe Pedrell, konstruując teorię 

stworzenia hiszpańskiej szkoły narodowej celem przywrócenia dorobku rodzimej twórczości 
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kompozytorskiej do historii europejskiej muzyki, a tym samym upodmiotowienia Hiszpanii 

na arenie międzynarodowej poprzez sztukę muzyczną. 

Doktrynę swą oparł na syntezie unamunowskiej intrahistorii i zwrotowi ku 

regionalizmom w poszukiwaniu rdzennych korzeni, które ponownie dostrzegł i odkrył przede 

wszystkim w historii i kulturze ludowej regionu Andaluzji. Własne koncepcje przekazał 

uczniom – Granadosowi, Albénizowi, de Falli – które każdy z nich, w indywidualnej 

twórczości kompozytorskiej, realizował własnymi środkami muzycznymi, jednakże w imię 

łączącego grupę motta: hacer música española con acento universal. 

Zwrot omawianej grupy kompozytorskiej ku źródłom (w tym ludowi mającemu status 

źródła historycznego), historii regionu andaluzyjskiego, i muzyce – głównie flamenco – 

wplatał się w ówczesny proces krystalizacji tożsamości Andaluzji i działania jej elit 

polityczno-intelektualno-kulturowych, dążących do ustanowienia politycznej podmiotowości 

regionu. Kluczową okazała się praca Blas Infante Peréza Ideal Andaluz, swoisty manifest 

ideologiczno-polityczny, definiująca tzw. ideał andaluzyjski (ideal andaluz). 

Równolegle podjęte zostały badania historyczno-antropologiczne mające na celu 

sprecyzowanie indywidualnych wyjątkowych cech tierra andaluza i jej ludu, tzw. esencia 

andaluza, określających jego tożsamość etniczno-regionalną. Rdzennym elementem okazała 

się muzyka flamenco, w powiązaniu z historią regionu oraz esencjonalnymi czynnikami-

filarami takimi jak: religia/mistycyzm, doświadczenie cierpienia i śmierci oraz miłości. 

Flamenco w 2 połowie XIX wieku było odnoszone do procesu formowania się 

tożsamości andaluzyjskiej (identidad andaluza). Podczas gdy w Katalonii etniczny 

nacjonalizm opierał się na zbiorowej tożsamości ludności, która odzwierciedlała wysoki 

poziom społeczno-ekonomiczny, tradycje kulturowe i wspólne poczucie niezależności, to 

uwarunkowanie  społeczno-gospodarcze Andaluzji (zacofanie) wymagało wysiłków na rzecz 

zbudowania własnej podmiotowości poprzez pamięć historyczną, reaktywację niektórych 

wartości i elementów tradycyjnej kultury, niemal zanikłych już w XIX wieku. 

Interpretując fenomen flamenco i cante jondo z historycznego punktu widzenia 

(Antonio Machado y Álavarez Demófilo, Blas Infante) postrzegano je jako syntezę poetycko-

muzyczno-rasową gitanos i andaluzes. W 1922 roku dzięki wysiłkom de Falli (Concurso de 

Cante Jondo) podjęto próbę reewaluacji cante jondo jako środka, jednego z wielu, do 

regeneracji i upodmiotowienia Hiszpanii poprzez kulturę regionu Andaluzji. Broniąc 

konkursu w Granadzie pisano, że był on pierwszym krokiem do ponownego odkrycia tego, co 

ignorowane w Andaluzji, odnowieniem jej ducha zdemontowanego przez hispanizujący 



ANNA BŁAŻEJCZYK                                                                TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA... 
__________________________________________________________________________________ 

237 
 

europeizm, „który nie jest ani europejski ani hiszpański”
630

. Konkurs jawił się 

przedsięwzięciem kreującym andaluzyjskiego ducha, a zarazem broniącym przed zgaszeniem 

andaluzyjskich wibracji. Dla społeczeństwa był przydaniem „soku naszym pokarmom, wodą 

dla naszego pragnienia i intymnym ciepłem naszego domowego ogniska”, a przede 

wszystkim „ponownym oparciem zdemolowanej Andaluzji na starych fundamentach”
631

. 

Czystość muzyki flamenco odnosiła się nie tylko do proweniencji Cyganów (Gitanos), 

ale do esencji osobowościowej ludu andaluzyjskiego, utrzymywanej przez stulecia, a nawet 

tysiąclecia, zdefiniowanej w Ideal Andaluz. Mimo, iż sama praca była dziełem o 

fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju samoświadomości andaluzyjskiej, nie sposób nie 

zauważyć, iż większość argumentów i stwierdzeń w niej zawartych ma charakter 

ahistoryczny, i pozostaje raczej w sferze ideologiczno-psychologicznej
632

. Zgodnie z 

koncepcją Infante Peréza lud andaluzyjski był ludem o określonym geniuszu, którego ciągłość 

była respektowana przez Historię. Takie ujęcie wpisywało się w europejskie tendencje 

nacjonalistyczne przełomu XIX i XX wieku, które także afirmowały tzw. permanentne cechy 

narodu w państwach narodowych. Zdaniem historyków andaluzyjskich (w tym I. Moreno 

Navarro), Infante postrzegał Tartessos, La Baetica czy Al-Andalus jako twory obejmujące ten 

sam naród, a nie jako wielkie wyjątkowe cywilizacje podlegające procesowi ewolucji, które – 

łącząc własne elementy kulturowe z tymi, pochodzącymi z innych cywilizacji, w 

szczególności chrześcijaństwa wczesnośredniowiecznego – uformowały dzisiejszą 

Andaluzję
633

. Jednakże współczesna ocena pozostaje niewspółmierna do ówczesnego punktu 

widzenia. 

Odniesienia do historii i historii kultury Andaluzji, jawnie obecne w dziełach 

muzycznych Albéniza (Iberia), de Falli (Fantasía Bética), Granadosa (Tonadillas, Goyescas), 

potwierdzają historyzm każdego kompozytora z osobna, jak i całej grupy. Obecność 

wyszczególnionych powyżej czynników esencjonalnych splata ich dzieła z andaluzyjskim 

regionalizmem, a jednoczesnie z hiszpańską ideą narodową, nadając im wymiar uniwersalny. 

                                                           
630

   F. GRANDE, Memoria del flamenco, Barcelona: Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, 1995, s. 328.⸺⸺ 

„ese europeísmo españolizado [...] que ni es europeo ni es español.” 

 
631

   Ibidem, s. 328. ⸺⸺ „es dar más jugo a nuestros alimientos, agua a nuestra sed y calor íntimo a nuestro 

hogar. Es crear nuestro espíritu con nuestro propio cultivo. Es ir rehaciendo Andalucía sobre los viejos cimientos 

de la Andaucía derruida.” 

 
632

  Podobne stanowisko zajmuje historyk Isidoro Moreno Navarro, Por. MORENO NAVARRO I., La nueva 

busqueda de la identidad, [w:] Historia de Andalucía, T. VIII, dir. A. Domínguez Ortíz, Madrid: Cupsa/ 

Barcelona: Planeta, 1981, s. 258. 

 
633

  Ibidem, s. 258. 
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W aspekcie psychologii i pragmatyzmu, kompozytorzy w oparciu o idee Pedrella 

kształtowali własny styl artystyczny. Pragnienie bycia kimś, stworzenie wartości 

odróżniających ich od innych twórców determinowało walkę o indywidualną podmiotowość. 

W działaniach twórczych wierzyli, że zależy ona od nich samych, doskonale zatem rozpoznali 

psychologiczny czynnik sprawstwa. Dokonali świadomych założeń i wyborów, świadomej 

introspekcji i autorefleksji, celem zdefiniowania siebie-artysty wobec narodu, kraju, Europy i 

świata. Prawykonania dzieł, zagraniczna działalność koncertowa, organizacja  pierwszego 

Concurso de Cante Jondo, badania etnomuzykologiczne (Pedrell), wszystkie te działania 

służyły jednemu celowi: określeniu własnej artystycznej podmiotowości, pokazaniu nie tylko 

siebie jako artysty, lecz promocji muzyki hiszpańskiej w świecie oraz przywróceniu jej 

należnego miejsca. 

I cel ten osiągnięto. W okresie Restauracji zawiera się najwartościowszy dorobek 

Pedrella, który sam nie będąc muzykologiem, wiedziony pasją i talentem naukowym, potrafił 

stworzyć podstawy tej dyscypliny nauki w Hiszpanii. Dzięki wyjątkowej pracowitości 

zapoczątkował badania źródłowe, zgromadził materiały muzyki dawnej, stworzył i wydał 

jedno z pierwszych wydawnictw źródłowych w Hiszpanii  (Hispaniae Schola Música Sacra). 

Zapoczątkował nowoczesne piśmiennictwo z zakresu historii muzyki, a jako autor studiów i 

rozpraw historyczno-muzycznych rozwinął muzyczną krytykę publicystyczną
634

. Pozostając 

w związkach z ILE (Instituto Libre de Enseñanza) w swej ideologii regeneracionismo i 

krausismo, pretenduje dzisiaj Pedrell do ideału sztuki uniwersalnej, szanującej różnorodność 

regionalną. A postulując powrót do muzycznych źródeł folkloru i historyczno-kulturowego 

dziedzictwa, jawi pomostem między tradycją i postępem, historią i współczesnością.  

Granados, składając muzyczny hołd Goyi – gigantowi hiszpańskiego malarstwa, oraz 

kosmopolita Albéniz, transformując piękną acz bolesną historię Andaluzji w muzyce, 

wyznaczyli ścieżkę następnym pokoleniom.  

W latach 1874-1923 powstały wszystkie najwybitniejsze dzieła kompozytorów grupy, 

prawdziwe chefs d’oeuvre każdego z nich, kamienie milowe w historii hiszpańskiej muzyki 

klasycznej, warunkujące jej dalszy rozwój w XX wieku. Goyescas Granadosa, Iberia 

Albéniza, El Amor brujo, La Vida breve, El sombrero de tres picos, czy Fantasía Bética de 

Falli, ukazały tierra andaluza como maja dolorosa,  i utrwaliły idiom andaluzyjski, 

podnosząc go do ikony narodowej. 

                                                           
634

  K. MORAWSKA, Pedrell Felipe, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM, t. 8., red. E. Dziębowska, Kraków: 

PWM, 2004, s. 3-4. 
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Jak brzmi zatem odpowiedź na ostatnie, postawione we wstępie pytanie? czy jest 

zasadna nazwa wobec grupy «hiszpańska szkoła narodowa» w świetle hiszpańskich ruchów 

regionalnych, procesu kształtowania się poczucia tożsamości (Katalonia) lub budzenia 

tożsamościowej samoświadomości (Andaluzja) na przełomie XIX i XX wieku? Jak 

najbardziej, tak. 

Chociaż stworzenie jednolitego (etnicznie) narodu jest w Hiszpanii niemożliwe – jak 

słusznie zauważa Ewa Kulak
635

 – regionalizm andaluzyjski, tak jak i kataloński, nie 

wykluczał odrzucenia idei kraju i współistnienia z Kastylią. W ciągu XIX wieku i w 

początkach XX, na mocy idei centralistycznych Madrytu obecnych w kregach intelektualno-

kulturowych, zawłaszczono rdzenne elementy kultury Andaluzji, i podniesiono je do symbolu 

narodowego, symbolu Hiszpanii.  

Cierpienie ziemi andaluzyjskiej obecne na przestrzeni wieków, a szczególnie 

dotkniętej bólem w całym XIX stuleciu (wojna napoleońska, rewolucja 1868, głębokie 

problemy społeczne okresu Restauracji), zasymilowano i włączono w zbiorowy ból oraz 

doświadczenie całego kraju utożsamianego z Mater Dolorosa
636

. Cierpienie dzieci, czyli 

Narodu-Maji Dolorosa, wpleciono w cierpienie ojczyzny matki-Mater Dolorosa stojącej pod 

krzyżem.  W zbiorowej świadomości, Hiszpania, a zwłaszcza Andaluzja, na przestrzeni 

wieków niejednokrotnie dźwigały swój krzyż, z niego ucząc się – w wymiarze jednostkowym 

jak i zbiorowym (naród) – lekcji życia i śmierci
637

. Krzyż stał się w tej kulturze esencją życia 

i śmierci, co przetransformowała muzyka. Zatem w kontekście narodu – jego historii, kultury, 

folkloru, religii, czyli determinantów tożsamości zbiorowej (identidad colectiva) – winno się 

postrzegać całą kompozytorską grupę, słusznie określaną przymiotnikiem ‘narodowa’.  

Nazwa ‘szkoła’ również jest zasadna. Wykreowana przez Pedrella, człowieka z wizją i 

koncepcją, wykuwała swoje miejsce w świecie przez każdego z kompozytorów, będących 

ukształtowanymi ręką mistrza według tych samych zasad, idei i wartości. Kreacja szkoły 

narodowej nie była zatem artystyczną utopią czy mrzonką, lecz świadomie wspieranym przez 

Granadosa, Albéniza, de Fallę, długofalowym projektem. Projektem wpisującym się w  ducha 

                                                           
635

  E. KULAK, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu 

odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w.- początek XX w), op. cit., s. 579. 

 
636

  Zob. J. ÁLVAREZ JUNCO, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Madrid: Taurus Santillana, 

2001. 

 
637

  J. LUIZ DE LANZAGORTA, Andaluzja w Ciele i Krwi. Poszukiwanie Boga w poezji andaluzyjskiej 

[Andalucía en Cuerpo y Sangre. La búsqueda de Dios en la poesía andaluza], przeł. W. Wolny, Katowice: 

Księgarnia św. Jacka, 1995, s. 17.  
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refleksji Pokolenia’98, w postulat szeroko pojętego regeneracjonizmu, koncepcje wiecznej 

Hiszpanii, unamunowskiej intra-historii w opozycji do myśli Ramóna Menendeza Palayo z 

jednej strony, a z drugiej wpisującym w tzw. problem dwóch Hiszpanii. 

W końcowym spojrzeniu na grupę – wychodząc od Pedrella, i na Pedrellu kończąc – 

odnaleźć można zasadę koła hermeneutycznego. Przyjmując porównanie do dwóch punktów 

na kole: zenitu (w górze) i nadiru
638

 (w dole), widać, począwszy od Pedrella (punkt nadir), 

stopniowy ideowo-muzyczny rozwój grupy w górę, poprzez twórczość Albéniza, Granadosa, 

aż do de Falli (punkt zenit), by następnie dostrzec zniżanie się każdego z kompozytorów w 

swym historyzmie do korzeni (punktu nadir, czyli idei Pedrella) w odwrotnym porządku 

chronologicznym: Granados – przełom XIX/XVIII wieku; Albéniz – epoka nowożytna, Al-

Andalus; Falla – starożytność i protohistoria Andaluzji. Ujrzeć zatem można prawidłowość 

kolistego ruchu procesu formowania i rozwoju, poprzez zejście do korzeni, ku dalszemu 

rozwojowi. 

Poruszana w niniejszym studium tematyka wymaga dalszego zgłębiania. W 

perspektywie badawczej należałoby się przyjrzeć wpływowi niemieckiej myśli historyczno-

polityczno-filozoficznej na badanych kompozytorów w kontekście procesu autoświadomości 

tożsamości andaluzyjskiej. Z przedstawionego materiału wyłania się nieoczekiwanie pewien 

sylogizm: widać bowiem, iż tożsamość badanej grupy kompozytorów, jak i tożsamość 

Andaluzji, oparte są na niemieckiej koncepcji narodu (cztery elementy definiujące naród to 

historia/ kultura, religia, język, rasa). Warta zbadania pozostaje kwestia świadomości owej 

koncepcji wśród andaluzyjskich elit, jak i wśród omawianych muzyków. Kolejnym ciekawym 

wątkiem jawi się wpływ muzyki i myśli Richarda Wagnera, a także percepcja wagneryzmu 

wśród hiszpańskich elit intelektualno-artystycznych doby Restauracji. 

Na obecnym etapie badań ujęcie omawianej grupy kompozytorskiej w zestawieniu z 

historią andaluzyjskiego regionu i całego kraju, dążeniami ówczesnych intelektualistów, 

publicystyką Pokolenia 1898, pozwala ujrzeć i zrozumieć, jak na przestrzeni lat, w określonej 

sytuacji historyczno-polityczno-kulturowej, ta muzyczna „formacja historyczna uzyskała 

fundament, pogłębiała się i kształtowała w swym stawaniu się i wzrastaniu, wytwarzając 

zarazem swój geniusz”
639

. 

 

 

                                                           
638

   nadir  (z j. arabskiego - przeciwieństwo), w astronomii punkt na sferze niebieskiej położony dokładnie 

naprzeciw zenitu. 

 
639

   G. DROYSEN, Zarys historyki, op. cit., s. 51. 
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WYKAZ SKRÓTÓW: 

 

AHN   –    Archivo Histórico Nacional 

BC      –    Biblioteca de Catalunya 

BILE   –    Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 

BMC   –    Biblioteca Mística Carmelitana 

BOE    –    Boletín Oficial del Estado 

CNT    –    Confederación Nacional de Trabajo 

CSIC  –   Consejo de Investigaciones Científicas 

DRAE  –   Diccionario de la Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española 

FTRE   –   Federación de Trabajadores de la Región Española 

ICCMU –  Instituto Complutense de Ciencias Musicales 

il. –     ilustracja 

ILE      –    Institución Libre de Enseñanza 

IRS      –    Instituto de Reformas Sociales 

JAE     –    Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas 

KV  –    Köchel-Verzeichnis  (kompletny katalog dzieł W. A. Mozarta) 

MM     –    Museo de la Música 

PSOE   –    Partido Socialista de Obreros Españoles 

PWM   –    Polskie Wydawnictwo Muzyczne 

PWN   –    Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

SGAE  –    Societe General de Autores y Editores 

SIM     –    Société Internationale de Musicologie 

UGT    –    Unión General de Trabajadores 

UNED  –    Universidad Nacional de Educación a Distancia 

WIMA  –   Werner Icking Music Archive 
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16. Francisco de Goya y Lucientes,  Mujeres atacadas por soldados (Kobiety zaatakowane przez 

żołnierzy), 1808-1812,  Städel Museum, Frankfurt. 
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17. Francisco de Goya y Lucientes, Escena del rapto y asasinato (Scena gwałtu i zabójstwa), 

1808-1812, Städel Museum, Frankfurt. 

 

 

 

18. Francisco de Goya y Lucientes, Bandido asesinando a una mujer (Bandyta mordujący 

kobietę), Colección Marqués de la Romana, Madrid. 
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19. Francisco de Goya y Lucientes, Bandido desnudando a una mujer (Bandyta obnażający 

kobietę), Colección Marqués de la Romana, Madrid. 

 

 

20. Francisco de Goya y Lucientes, Fabricación de las balas en la Sierra de Tardienta 

(Produkcja kul w  Sierra de Tardienta), 1810-1812, Palacio de la Zarzuela, Madrid. 
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21. Francisco de Goya y Lucientes, Fabricación de la pólvora en la Sierra de Tardienta 

(Produkcja prochu  w Sierra de Tardienta), 1810-1812, Palacio de la Zarzuela, Madrid. 

 

 

 

22. Francisco de Goya y Lucientes, Fusilamiento en un campo militar (Rozstrzelanie w obozie 

wojskowym), Colección Marqués de la Romana, Madrid. 
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23. Antonio Gisbert Pérez (1843-1902), Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas 

de Málaga (Rozstrzelanie Torrijosa i jego towarzyszy na plażach Malagi), 1888, Museo 

Nacional del Prado, Madrid. 

 

 

 

 

24. Francisco de Goya y Lucientes, Maja y celestina en un balcón, (Maja i rajfurka na 

balkonie), 1808-1814, kolekcja prywatna Bartolomé March, Palma de Mallorca. 
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25. Francisco de Goya y Lucientes,  Majas en un balcón (Majas na balkonie), 1808-1814,  

kolekcja prywatna Bartolomé March, Palma de Mallorca. 

 

26. Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 5 Tal para qual (Jedno 

warte drugiego), Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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27. Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 7  Ni así la distingue (I 

tak jej nie pozna ), Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 

 

28. Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 10 El amor y la muerte 

(Miłość i śmierć), Museo Nacional del Prado, Madrid. 
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29. Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 15  Bellos consejos 

(Piękne rady), Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 

30.  Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 16  Dios la perdone, Y 

era su madre (Niech Bóg jej wybaczy, to byla jej matka), Museo Nacional del Prado, 

Madrid. 
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31. Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos (Kaprysy), rycina nr 20 Ya van desplumados 

(Już są oskubani), Museo Nacional del Prado, Madrid. 

 

 

32. Francisco de Goya y Lucientes, El pelele (Kukła), 1791-1792, Museo Nacional del Prado, 

Madrid. 
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Streszczenie rozprawy doktorskiej 

 

TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA. O PODMIOTOWOŚCI 

KOMPOZYTORÓW HISZPAŃSKICH DOBY RESTAURACJI 

(PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA). 

 

 

Niniejsza dysertacja prezentuje interdyscyplinarne ujęcie tematu. Celem rozprawy jest 

synteza wiedzy różnych dyscyplin (historii, historii kultury, iberystyki, muzykologii) 

pozwalająca rozwiązać główny problem badawczy – paradoks tożsamości grupy hiszpańskich 

kompozytorów doby Restauracji (1874-1923), określanych terminem hiszpańskiej szkoły 

narodowej: Felipe Pedrella (1841-1922), Isaaca Albéniza (1860-1909), Enrique Granadosa 

(1867-1916) i Manuela de Falla (1876-1946). Proces badania dotyczy określenia 

determinantów pozwalających wyjaśnić podmiotowość i tożsamość artystyczną grupy w 

relacji regionalizm – narodowość.  

Podmiotem pracy doktorskiej jest grupa kompozytorów muzyki klasycznej – 

kompozytorów urodzonych i działających w Katalonii w okresie Restauracji, którzy poprzez 

własną twórczość, podmiotowość swą określili i  związali z dziedzictwem kulturowym 

regionu Andaluzji. Pozornym wyjątkiem jawi się  Manuel de Falla, urodzony wprawdzie w 

Kadyksie (Andaluzja), jednak od wczesnych lat szkolnych kształcony, wychowywany i 

ostatecznie muzycznie ukształtowany w obcym środowisku (Madryt, Barcelona, Paryż). 

Przedmiotem i tematem badania są zatem zjawiska, procesy (polityczne, społeczne, 

ideologiczne) kształtujące motywacje i postawę artystów, w oparciu o ich biografie oraz 

dorobek twórczy, w wymiarze indywidualnym, jak i całej grupy.  

Jest to prezentacja narracyjna w formie monograficznej, pokazująca w jaki sposób 

pewna formacja historyczna uzyskuje fundament, wzrasta i wytwarza swój geniusz.  

W niniejszym studium zastosowana została własna metoda autorki, integrująca metodę 

historyczno-filozoficzno-muzykologiczną. Łączy ona w sobie trzy metodologie ściśle ze sobą 

powiązane: metodologię Johanna Gustava Droysena oraz krąg hermeneutyczny Friedricha 

Schleiermachera w ujęciu Hansa-Georga Gadamera. Krytyczną analizę filologiczną źródeł 

oraz elementy muzykologicznej metodologii systematycznej traktowane są jako nauki 

pomocnicze. 
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Praca ma charakter syntezy strukturalno-genetycznej. Składa się ze wstępu, dwóch 

części A i B, podzielonych na cztery rozdziały i podrozdziały, oraz podsumowania. 

Część A stanowi tło historyczno-kulturowe tematu; poświęcona jest dziejom 

Andaluzji oraz andaluzyjskiemu ruchowi kulturalno-narodowemu do 1923 roku. Zawiera 

zarys historii regionu od starożytności do 1874 roku, oraz historyczną charakterystykę okresu 

Restauracji w Hiszpanii (1874-1923). 

Rozdział pierwszy przedstawia uwarunkowania polityczno-społeczno-gospodarcze 

Andaluzji w królestwie Hiszpanii doby Restauracji. Kreśli obraz i teorie dotyczące jej 

historyczno-społecznego wizerunku. Następnie przedstawia proces poszukiwania i 

krystalizacji tożsamości historycznej i etnicznej regionu, aż do uzyskania jego politycznej 

podmiotowości. Porusza problem utożsamienia Andaluzji z Hiszpanią. W oparciu o prace 

czołowych intelektualistów i ideologów andaluzyjskich epoki oraz spostrzeżenia historyków 

hiszpańskich, definiuje cztery esencjonalne czynniki stanowiące filary kulturowo-etnicznej 

tożsamości andaluzyjskiej. 

Część B prezentuje cztery filary podmiotowości kompozytorów hiszpańskich doby 

Restauracji - Pedrella, Albéniza, Granadosa, de Falli. Na bazie rysu historycznego XIX-

wiecznej muzyki hiszpańskiej, ukazuje w twórczości poszczególnych kompozytorów cztery, 

zdefiniowane w części A, elementy tożsamości regionu. 

Rozdział drugi analizuje pierwszy czynnik – zagadnienie muzyki flamenco w 

kontekście regeneracjonizmu hiszpańskiego. Przedstawia muzyczną teorię Pedrella oraz jej 

wpływ na pozostałych kompozytorów grupy. Ukazuje najwybitniejsze dzieło Albéniza Iberia 

w kontekście historii Andaluzji. Zawiera rys historyczny Cyganów i ich muzyki w Hiszpanii, 

omawia teorie pochodzenia flamenco oraz wiążące się z nim zagadnienie cante jondo i 

duende w twórczości de Falli.  

Rozdział trzeci przedstawia niespotykane w literaturze przedmiotu spojrzenie na 

dzieło Granadosa, starając się wykazać historyzm kompozytora. W odniesieniu do malarstwa 

Francisco Goyi de Lucientes naświetla pojęcie maja i majismo, podważając utarte naukowe 

poglądy związane z odniesieniami Granadosa do XVIII-wiecznego Madrytu. Ukazuje 

granadosowskie trzy pieśni La Maja Dolorosa i cykl Tonadillas w kontekście La Guerra de la 

Independencia w Andaluzji (1808-1812) okresu wojen napoleońskich. Przedstawia m.in. 

nieobecną w historycznych badaniach w Polsce kwestię udziału kobiet andaluzyjskich w 

walkach o wyzwolenie regionu. 

W rozdziale  czwartym analizowane są  kolejne czynniki andaluzyjskiej tożsamości 

wymienione w tytule rozdziału. Rozpatrywane jest największe dzieło Granadosa Goyescas, 
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przedstawiona jego narodowa percepcja i wykreowanie idiomu Maji-Narodu (Maja-Nación). 

Zawarta polemika, a nawet pewnego rodzaju kontestacja poglądów badaczy amerykańskich 

zasługuje na uwagę czytelnika. Związany z hiszpańskim regeneracionismo aspekt miłości 

ojczyzny, ukazany jest w muzyce de Falli. Tytułowe czynniki omawiane są także w 

kontekście muzyki religijnej Pedrella i jej implikacji mistyki Karmelu, mającej swe korzenie 

w andaluzyjskiej mistycyzmie XVI-wiecznego Siglo de Oro. 

Pracę zamykają wnioski przedstawione zgodnie z przyjętą metodologią. Rozprawę 

wzbogaca aneks obejmujący reprodukcje przytaczanych źródeł ikonograficznych wraz ze 

spisem ilustracji i tablicą kompozytorów. Bibliografia zawiera wykaz archiwów, publikacji 

źródłowych i opracowań. 

 

Słowa kluczowe: 

historia Hiszpanii XIX-XX w., historia Andaluzji, muzyka hiszpańska XIX-XX w., Pedrell, 

Albéniz, Granados, Falla, podmiotowość, tożsamość narodowa. 
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Summary of doctoral thesis 

 

TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA. ON THE SUBJECTIVITY OF 

SPANISH COMPOSERS OF THE RESTORATION PERIOD  

(PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA). 

 

 

The dissertation presents an interdisciplinary approach to the topic. The aim of this work is 

the synthesis and knowledge of various disciplines (history, history of culture, Spanish 

philology, musicology) that allows to solve the main research problem – an identity paradox 

of a Spanish composers group of the Restoration period (1874-1923), named the Spanish 

national school: Felipe Pedrell (1841-1922), Isaac Albéniz (1860-1909), Enrique Granados 

(1867-1916) and Manuel de Falla (1876-1946). The research process is defining determinants 

to explain the subjectivity and artistic identity of the group in the relationship regionalism –  

nationality. 

The subject of the doctoral thesis is a group of classical music composers – musicians 

born and active in Catalonia during the Restoration period, who through an artistic creativity, 

their own subjectivity defined and associated with the cultural heritage of the Andalusian 

region. A seeming exception is Manuel de Falla, born in Cádiz (Andalusia), but educated and 

musically shaped in an alien environment from early school years (Madrid, Barcelona, Paris). 

The subject and object of the research are phenomena and processes (political, social, 

ideological) modeling the motivations and attitude of composers, based on their biographies 

and creative achievements, both individually and for the whole group. 

It is a narrative presentation in monographic form, which shows how a certain 

historical formation gets its foundation, grows and produces its genius. 

In this study, the author's own method is used, which integrates the historical-

philosophical-musicological method. It combines three closely related methodologies: the 

methodology of Johann Gustav Droysen and the hermeneutic circle of Friedrich 

Schleiermacher in the view of Hans-Georg Gadamer. Critical philological analysis of sources 

and elements of musicological methodology are treated as auxiliary sciences. 

The work has a character of structural-genetic synthesis. It consists of an introduction, 

two parts A and B, divided into four chapters and subsections, and a recapitulation. 
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Part A - a historical and cultural background of the topic - is devoted to the history of 

Andalusia and the Andalusian cultural and national movement until 1923. It contains an 

outline of the history of the region from antiquity to 1874, and the historical characteristics of 

the Restoration period in Spain (1874-1923). 

Chapter I presents the political, socio-economic conditions of the Andalusian region in 

the Kingdom of Spain during the Restoration. It draws a picture and theories about his 

historical and social image. Then, the chapter presents the process of seeking and crystallizing 

the historical and ethnic identity of the region until it obtains its political subjectivity. It deals 

with the problem of identifying Andalusia with Spain. Based on the works of Andalusian 

ideologists and the insights of Spanish historians, it defines four essential factors that are the 

pillars of Andalusian cultural and ethnic identity. 

Part B analyzes four pillars of Spanish composers’ subjectivity in the Restoration 

period (Pedrell, Albéniz, Granados, Falla). Based on the historical outline of nineteenth-

century Spanish music, it reveals four elements of the Andalusian region's identity - defined 

in Part A - in the work of individual composers. 

Chapter II examines the first factor - the issue of flamenco music in the context of 

Spanish regenerationism. It presents Pedrell's musical theory and its influence on the other 

composers - Albéniz, Granados and Falla. The most outstanding work of Albéniz Iberia is 

considered in the aspect of  the history of Andalusia. The chapter contains the historical 

outline of Gypsies and their music in Spain, discusses the theories of flamenco origin and the 

related issue of cante jondo and duende in  Falla's work. 

Chapter III presents an unprecedented look in the literature on the work of Granados, 

trying to show the composer's historicism. In relation to painting of Francisco Goya de 

Lucientes, this chapter illuminates the notion of maja and majismo, undermining the accepted 

scientific views related to Granados' references to 18th century Madrid. It presents three songs 

La Maja Dolorosa from Tonadillas cycle by Granados in the context of La Guerra de la 

Independencia in Andalusia (1808-1812) during the Napoleonic Wars. An issue of the 

participation of Andalusian women in the struggles for the liberation of the region – an absent 

subject in historical research in Poland – is also described. 

In chapter IV, the further factors of the Andalusian identity listed in the title are 

analyzed. The greatest work of Granados Goyescas is considered, its national perception and 

creation of the Maja-Nation (Maja-Nación) idiom are presented. The polemic and even a kind 

of contestation of American researchers' views deserves the reader's attention. Related to the 

Spanish regeneracionismo, the aspect of love for the homeland is depicted in the music of  
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Falla. The titled factors are also discussed in the context of Pedrell religious music related to 

the mysticism of Carmel, which has the roots in the Andalusian mysticism of the 16th-century 

Siglo de Oro. 

The work ends with the conclusions presented in accordance with the adopted 

methodology. The dissertation is enriched by an annex comprising reproductions of the 

iconographic sources cited, together with a list of illustrations and a table of composers. The 

bibliography contains a list of archives, source publications and studies. 

 

Keywords: 

history of Spain 19th/20th centuries, history of Andalusia, Spanish music 19th/20th centuries, 

Pedrell, Albéniz, Granados, Falla, subjectivity, national identity. 
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Resumen de tesis doctoral 

 

TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA. DE LA SUBJETIVIDAD DE LOS 

COMPOSITORES ESPAÑOLES DE LA EPOCA DE RESTAURACIÓN 

 (PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA). 

 

 

La disertación presenta un enfoque interdisciplinario del tema. El objetivo de este trabajo es la 

síntesis del conocimiento de diversas disciplinas (historia, historia de cultura, filología 

musicología) que permite resolver el principal problema de investigación: la paradoja de la 

identidad de un grupo de compositores españoles de la Restauración (1874-1923), 

denominado «escuela nacional» española: Felipe Pedrell (1841-1922), Isaac Albéniz (1860-

1909), Enrique Granados (1867-1916) y Manuel de Falla (1876-1946). El proceso de 

investigación se refiere a la determinación de factores para explicar la subjetividad y la 

identidad artística del grupo en la relación regionalismo - nacionalidad. 

El tema de tesis doctoral es un grupo de compositores de música clásica, compositores 

nacidos y activos en Cataluña durante el período de Restauración, que a través de su propia 

creatividad y subjetividad definieron y asociaron el patrimonio cultural de la región de 

Andalucía. Una aparente excepción es el compositor Manuel de Falla, nacido en Cádiz 

(Andalucía), pero educado, criado y formado musicalmente en un ambiente extraño desde los 

primeros años escolares (Madrid, Barcelona, París). El objeto y el tema de la investigación 

son, por lo tanto, fenómenos  y procesos (políticos, sociales, ideológicos) que configuran las 

motivaciones y la actitud de los compositores, en función de sus biografías y logros creativos, 

tanto individualmente como para todo el grupo. 

Es una presentación narrativa en forma monográfica, que muestra cómo cierta 

formación histórica obtiene su fundamento, crece y produce su genio. 

En este estudio se utiliza el propio método de la autora, que integra el método 

histórico-filosófico-musicológico. Combina tres metodologías estrechamente relacionadas: la 

metodología de Johann Gustav Droysen y el círculo hermenéutico de Friedrich 

Schleiermacher en opinión de Hans-Georg Gadamer. El análisis filológico de las fuentes y los 

elementos de la metodología sistemática musicológica se tratan como ciencias auxiliares. 

Este trabajo tiene el carácter de síntesis estructural-genética. Consiste en una 

introducción, dos partes A y B, divididas en cuatro capítulos y subsecciones, y un sumario. 
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Parte A presenta antecedentes históricos y culturales del tema; está dedicado a la 

historia de Andalucía y al movimiento cultural y nacional andaluz hasta 1923. Contiene un 

resumen de la historia de la región desde la antigüedad hasta 1874, y las características 

históricas del período de la Restauración en España (1874-1923). 

Capítulo I monstra las condiciones políticas y socioeconómicas de la región de 

Andalucía en el Reino de España durante la Restauración. Dibuja teorías sobre su imagen 

histórica y social. Luego presenta el proceso de buscar y cristalizar la identidad histórica y 

étnica de la región hasta que obtenga su subjetividad política. Trata el problema de identificar 

Andalucía con España. Basado en el trabajo y las ideas de los principales ideólogos andaluces 

de la epoca y  historiadores españoles, define cuatro factores esenciales que son los pilares de 

la identidad cultural y étnica andaluza. 

Parte B analiza cuatro pilares de la subjetividad de los compositores españoles de la 

Restauración: Pedrell, Albéniz, Granados, Falla, basando en el esquema histórico de la 

música española del siglo XIX; revela cuatro elementos de la identidad de la región, definidos 

en la Parte A, en las obras de compositores individuales. 

Capítulo II examina el primer factor: el tema de la música flamenca en el contexto del 

regeneracionismo español. Presenta la teoría musical de Pedrell y su influencia en los otros 

compositores Albéniz, Granados y de Falla. Capítulo presenta también la obra más destacada 

de Albéniz Iberia en el aspecto de la historia de Andalucía. Contiene el esbozo histórico de 

los gitanos y su música en España; discute las teorías del origen flamenco y el tema 

relacionado del cante jondo y el duende en la obra de Falla. 

Capítulo III presenta una mirada sin precedentes en la literatura sobre la obra de 

Granados, tratando de mostrar el historicismo del compositor. En relación con la pintura de 

Francisco Goya de Lucientes, ilumina la noción de maja y majismo, socavando los puntos de 

vista científicos bien establecidos relacionados con las referencias de Granados a Madrid del 

siglo XVIII. Discute las tres canciones La Maja Dolorosa de Granados y el ciclo de 

Tonadillas en el contexto de La Guerra de la Independencia en Andalucía (1808-1812) 

durante las guerras napoleónicas. Presenta, entre otros, ausente en la investigación histórica en 

Polonia, el tema de la participación de las mujeres andaluzas en las luchas por la liberación de 

la región. 

En el capítulo IV  se analizan otros factores de la identidad andaluza enumerados en el 

título del capítulo. Se considera la mayor obra de Granados Goyescas, su percepción nacional 

y la creación del idioma Maja-Nación. La polémica e incluso una especie de contestación de 

las opiniones de los investigadores estadounidenses merece la atención del lector. 
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Relacionado con el regeneracionismo español, el aspecto del amor por la patria se representa 

en la música de Falla. Los factores del título también se discuten en el contexto de la música 

religiosa de Pedrell y sus implicaciones para el misticismo del Carmelo, que tiene sus raíces 

en el misticismo andaluz del Siglo de Oro.  

El documento termina con las conclusiones presentadas de acuerdo con la metodología 

adoptada. La disertación se enriquece con un anexo que contiene reproducciones de las 

fuentes iconográficas citadas, junto con una lista de ilustraciones y una tabla de compositores. 

La bibliografía contiene una lista de archivos, publicaciones de fuentes y estudios. 

 

Palabras claves: 

historia de España de los siglos XIX y XX, historia de Andalucía, música española de los 

siglos XIX y XX, Pedrell, Albéniz, Granados, Falla, subjetividad, identidad nacional. 

 


