
                                                          

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA DE MÚSICA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MÚSICA

Mazurkas Op. 50, 1 a 4 para piano de K. Szymanowski: Um estudo analítico e
interpretativo. 

PAULO CÉSAR BEZERRA VITOR

NATAL-RN
 2016



1

                                    PAULO CÉSAR BEZERRA VITOR                                                         
                                                       

Mazurkas Op. 50, 1 a 4 para piano de K. Szymanowski: Um estudo analítico e
interpretativo. 

                                                         
Trabalho  conclusivo  em  forma  de
artigo apresentado ao Programa de
Pós  –  Graduação  em  Música  da
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte, na linha de pesquisa –
Processos  e  dimensões da  produ-
ção artística, como requisito parcial
para a obtenção do título de Mestre
em Música. 

Orientador: Prof. Dr. Durval Cesetti 

NATAL-RN
2016



2



3

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de estudar e fazer música.

À Minha família, em especial aos meus pais, Márcia e Onório, meus irmãos Isabela

e Paulo e meu filho Davi, que me apoiam e me fazem evoluir como músico e como pes-

soa.

A minha companheira Igara, que tanto me ajudou nessa caminhada, com o seu in-

centivo diário me fazendo acreditar que é possível. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Durval Cesetti e os membros da banca, Prof. Dr André

Muniz e Prof. Dr Vladimir Silva pelas preciosas informações e atenção.

A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRN e to-

dos os funcionários e colegas da Escola de Música da UFRN. 



4

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo desenvolver uma proposta de análise e interpre-

tação de quatro das 20  Mazurkas Op.  50 do compositor  polonês Karol  Szymanowski

(1882-1937). As Mazurkas Op. 50 foram escritas durante o período nacionalista do com-

positor, que teve início com a publicação do ciclo de canções Slopiewnie Op. 46. A pesqui-

sa se desenvolve a partir dos trabalhos de autores como KOSAKOWSKI (1980), SAM-

SON (1990), PALMER (1983), CHYLINSKA (1993), PERKINS (1996), WIGHTMAN (1999),

CHAE (2010),  CESETTI  (2009),  LIU (2012),  CADRIN & DOWNES (2015).  O trabalho

apresenta um resumo biográfico do compositor, oferecendo um panorama da sua obra, as

particularidades do período criativo com base no nacionalismo do seu país e um estudo

das Mazurkas Op.50 n° 1, 2, 3 e 4 sob a ótica analítica e interpretativa. O artigo se justifi-

ca por se tratar de uma abordagem voltada à execução do repertório pianístico do século

XX ainda pouco difundido no Brasil, buscando oferecer uma base teórico estrutural, aju-

dando a suprir necessidades didáticas e ampliando as possibilidades na escolha de reper-

tório a alunos e professores de piano. 

Palavras-chave: Piano, Mazurka, Interpretação, Análise, Século XX
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ABSTRACT

This article aims to develop a analysis and interpretation of four of the 20 Mazurkas Op. 50

of the Polish composer Karol Szymanowski (1882-1937). The Mazurkas Op. 50 were writ-

ten during the nationalist period of the composer, which began with the publication of Slo-

piewnie song cycle Op. 46. The research is developed from the work of authors such as

Kosakowski (1980) SAMSON (1990) Palmer (1983), CHYLINSKA (1993) Perkins (1996),

WIGHTMAN (1999), CHAE (2010), Cesetti (2009), Liu (2012), Cadrin & DOWNES (2015).

The work presents a biographical sketch of the composer offering an overview of his work,

the peculiarities of the creative period based on the nationalism of his country and a study

of the Mazurkas Op.50 No. 1, 2, 3 and 4 in the analytical perspective and interpretive. Arti-

cle is justified because it is a focused approach to the implementation of the piano reper-

toire of the twentieth century still not widespread in Brazil, seeking to offer a theoretical

and structural basis, helping to meet educational needs and expanding the possibilities in

the repertoire of choice for students and teachers piano.

Keywords: Piano, Mazurka, Interpretation, Analysis, 20th Century music
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1 INTRODUÇÃO 

   A  música  do  século  XX  oferece  uma  variedade  notável  de  técnicas  e

procedimentos  composicionais,  com  diversas  inovações  nas  estruturas  harmônicas,

texturais, melódicas, tímbricas e formais. Compositores como Debussy, Bartok, Prokofiev

e Ravel exploraram em suas composições sonoridades criadas por meio da combinação

desses elementos, com a utilização de escalas exóticas, acordes dissonantes, estruturas

fraseológicas  irregulares,  entre  outros  elementos.  Karol  Szymanowski  (1882-1937),

compositor polonês que  não obteve o mesmo grau de reconhecimento póstumo, esteve

em sintonia com as inovações da sua época, tendo criado obras de grande complexidade

e  beleza,  certamente  merecedoras  de  maior  estudo  e  apreciação  (CESETTI  2009).

Szymanowski  dialogou  em  suas  composições  com  elementos  oriundos  de  diversas

culturas musicais ao redor do mundo, ao mesmo tempo revelando o seu interesse em

colocar a música polonesa em um patamar de evidência perante os centros artísticos

mais desenvolvidos na Europa. Sua carreira teve três períodos distintos bem definidos: 

 A obra de Szymanowski foi dividida em três períodos criativos: o Vienense (1899-
1913), quando foi influenciado por Chopin, Skryabin e outros românticos tardios; o
impressionista (1914-18), quando foi influenciado por suas viagens a Itália e norte
da África, bem como pela música de Stravinsky; e o nacionalista (1921-33) quando
foi influenciado principalmente pela cultura popular polonesa e a obra de Bartók e
Kodaly (PERKINS, 1996, p.6).1

 As Mazurkas Op. 50, objeto de estudo deste artigo, foram escritas entre 1924 e

1926, durante o período nacionalista do compositor, que teve início com a publicação do

ciclo de canções Slopiewnie Op. 46. O opus 50,  composto por vinte Mazurkas e o opus

62, composto por duas Mazurkas, foram as únicas obras para piano solo escritas nesta

fase composicional. 

 Perkins (1996) afirma que as  Mazurkas Op. 50 caracterizam-se pela similaridade

textural, organização formal e conteúdo, construídas com material melódico modal e um

centro tonal estabelecido. Tipos de harmonização compreendem o uso de paralelismo,

escrita bitonal, e acompanhamento com quartas e segundas. Chae (2010) diz que a obra

mantém preservados elementos típicos da Mazurka tradicional, como a forma ternária,

métrica tripartida e ritmos característicos. No entanto, são introduzidos novos elementos

1 No original: “The works of Szymanowski have been dividided into trhee creative periods: the Viennese (1899-1913),
when he was influenced by Chopin, Skryabin, and the music of late Romantic composers; the impressionistic (1914-18),
when he was influenced by his travels to Paris, Italy, and north Africa, as well as by the music of Stravinsky; and the
Nationalistic (1921-33), during which he was mainly influenced by Polish folk culture and the work of Bartók and Kodaly.”
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como  o  modo  Phodalean,  caracterizado  por  acordes  de  quarta  aumentada  e  sétima

menor, além de perfil fraseológico assimétrico e texturas polirrítmicas. 

Karol Szymanowiski é conhecido como o mais importante compositor de Mazurkas

depois  de  Chopin.  Durante  um  período  de  quase  cem  anos,  entre  a  publicação  da

primeira  Mazurka de  F.  Chopin  e  o  opus  50  de  Szymanowski,  poucas  peças

representativas  nesse  estilo  alcançaram  repercussão  internacional,  apesar  da

popularidade desta tipo de composição. 

Diante disto, o presente artigo pretende expor um panorama do nacionalismo na

obra  do  compositor,  explorar  a  linguagem  melódica,  rítmica  e  harmônica  das  quatro

primeiras  Mazurkas que compõe o opus 50, fornecendo um cabedal de conhecimentos

indispensáveis a uma interpretação estilisticamente embasada. 

O capítulo subsequente inclui uma visão geral da biografia do compositor, além de

destacar sua produção composicional geral e pianística. O capítulo 3 trata dos períodos

de produção musical de Szymanowski, mais especificamente o período nacionalista, no

qual foram compostas as  Mazurkas Op. 50. O capítulo 4 contém uma análise estrutural

das  cinco  primeiras  peças  do  opus,  enfatizando  peculiaridades  das  inovações  na

linguagem  musical  do  século  XX,  estabelecendo  um  diálogo  entre  obras  do  mesmo

período que compartilham das mesmas convicções estilísticas.  O capítulo  5 trata das

sugestões para a performance. Serão abordados os aspectos idiomáticos do instrumento,

revelando as possibilidades técnicas e interpretativas através de um estudo descritivo. 

A pesquisa se justifica por se tratar de uma abordagem voltada à execução de

quatro peças do opus 50 de Karol Szymanowski, repertório pianístico do século XX ainda

pouco difundido no Brasil,  buscando oferecer uma base teórico estrutural,  ajudando a

suprir necessidades didáticas e ampliando as possibilidades na escolha de repertório a

alunos e professores de piano. 
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2 DADOS BIOGRÁFICOS DO COMPOSITOR

Karol Szymanowski nasceu em 6 de outubro de 1882, em Tymoszowka, Ucrânia.

Nascido  em  uma  família  musical,  recebeu  as  primeiras  lições  do  seu  pai,  Stanislaw

Korwin-Szymanowski, talentoso violoncelista e pianista amador, e da sua mãe, Baronesa

Anna  Taube,  que  era  linguista  de  profissão  e  também  pianista.  Posteriormente,  em

Elisavetgrad,  estudou  na  escola  de  música  daquela  cidade,  onde  foi  apresentado  a

música de Chopin e Scriabin. Mudou-se, em 1901, para Varsóvia, passando a ter aulas de

harmonia com Marek Zawirski e composição e contraponto com Zygmunt Moskowski.    

Formou em 1905, em companhia dos compositores Fitelberg, Rozycki e Szeluto, o

“Young  Poland  in  Music”  com  o  objetivo  de  atualizar  a  música  polonesa.  Esses

compositores tinham pouco em comum e permaneceram juntos por um curto período de

tempo. O príncipe Władysław Lubomirski, compositor amador, financiou o projeto. Embora

o grupo tenha trabalhado junto por pouco tempo, foi através do Young Poland in Music, e

com  o  apoio  financeiro  do  príncipe,  que  a  música  de  Szymanowski  foi  realizada  e

publicada na Polônia e Alemanha entre 1905 e 1912. 

Nos anos que antecederam o início da primeira guerra mundial,  Szymanowski,

procurando expandir  seus horizontes  intelectuais  e  seu conhecimento  a  respeito  das

novas tendências musicais, viajou para a Itália, França e Inglaterra, onde conheceu de

perto o trabalho dos compositores Ravel, Debussy e Stravinsky. Também visitou o Norte

da África, onde teve contato com a cultura islâmica. Nos anos seguintes, Szymanowski

começou a explorar a música folclórica polonesa e sua música passou a ter um sabor

mais nacionalista. Uma indicação dessa nova tendência é o ciclo de canções Slopiewnie,

conjunto de poemas do poeta polonês Julian Tuwim. Szymanowski continuou a viajar,

apresentando-se como pianista e estreando obras em Paris e Londres, e fez sua primeira

visita  a  Nova Iorque em companhia  de Rubinstein  e Kochanski,  visitando também o

estado norte-americano da Florida e Cuba, onde ficou encantado com a cultura latina.

Em 1922, permaneceu nas montanhas Tatra na Polônia,  observando a música

Góral2. Essa experiência com a música polonesa nativa forneceu materiais musicais que

foram usados  nas  suas  Mazurkas Op.  50,  objeto  de  estudo  deste  artigo.  Em 1926,

assumiu o cargo de diretor do Conservatório de Varsóvia após recusar um convite para

dirigir  o  Conservatório  do Cairo,  apesar  deste  ser  mais  lucrativo financeiramente.  Ao

2 Góral é a designação dada ao grupo étnico que habita a região que abrange do sul da Polônia, e norte 
da Eslováquia.    
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assumir  o  cargo,  propôs drásticas mudanças na educação musical.  Essas propostas

visavam deixar a Polônia em sintonia com as práticas adotadas na Europa como um

todo. A rejeição a seus métodos foi grande e o stress decorrente da nova função debilitou

sua saúde,  vindo a receber  tratamento no sanatório  em Edlach,  onde passou vários

meses. Szymanowski demitiu-se do conservatório de Varsóvia em 1929 e transferiu-se

para a New State Academy of Music em Varsóvia, onde ocupou o cargo de reitor, mas foi

demitido pouco tempo depois de sua nomeação. Faleceu de tuberculose em 29 de março

de 1937 deixando uma obra que propiciou o desenvolvimento da escola composicional

polonesa  moderna  que  têm  em  Witold  Lutosławski  e  Krzysztof  Penderecki  papel

proeminente.  A obra  de  Szymanowski  emerge   após  meio  século  de  esquecimento,

especialmente as partituras do período impressionista, dotadas de originalidade que são

peculiares à sua escrita (TRANCHEFORT, 2002, p. 827). 

 Szymanowski  compôs  música  de  diversos  gêneros;  suas  240  composições

incluem 6 obras para grandes formações, 5 cantatas, 7 sinfonias e concertos, 6 canções

com acompanhamento orquestral, 2 quartetos de cordas, 16 peças para piano, 6 peças

para violino e piano, 21 peças para voz e piano e uma peça para coro a capella.

Dentre  as  obras  para  grandes  formações,  a  ópera  King  Roger,  op.  46  é

provavelmente a mais conhecida. Szymanowski terminou King Roger e o Stabat Mater no

mesmo ano  (1926).  Não  por  coincidência,  as  duas  obras  revelam uma  orquestração

refinada, harmonia provocativa e textura exuberante. A ópera foi estreada em 9 de junho

de 1926 no Grand Theater em Varsóvia, Polônia, e teve como regente Emil Młynarski. No

elenco original estava a soprano Stanisława Korwin-Szymanowska, irmã do compositor,

no papel de Roxana. O Ballet Harnasie, Op. 55 é a obra que mais identifica Szymanowski

como um compositor nacionalista, que é a forma de realização da busca do compositor

em promover a música folclórica polonesa e popularizá-la nos demais países europeus

(LIU 2012).

Szymanowski  compôs  grande  número  de  peças  vocais,  porém  essas  obras

permanecem desconhecidas fora da Polônia, exceto na Alemanha pelo fato de que várias

foram traduzidas para o alemão. Dentre as canções mais populares se destacam:  The

Swan (Łabędź) Op. 7, para voz e piano que foi dedicada a sua mãe, Anne Taube; Zuleika

Op. 13 para piano e orquestra. 

No  campo  da  música  instrumental,  destacam-se  as  quatro  sinfonias,  as  duas

primeiras executadas na Europa sob a regência de Grzegorz Fitelberg. A Sinfonia N° 3,

para  tenor  solista,  coro  misto  e  orquestra,  pertence  ao  período  central  do  conjunto
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composicional  de  Szymanowski,  que  ilustra  seu  interesse  nas  culturas  orientais,

estimuladas  por  suas  viagens  à  Sicília  e  Norte  da  África  e  intensificado  pelos  seus

estudos pela cultura grega e árabe. As melodias do violino e da voz, da primeira parte,

soam como melodia acompanhada pairando por sobre harmonias dissonantes, afluindo

para momentos de clímax textural. A seção intermediária,  vivace scherzando, por outro

lado, caracteriza-se pelo caráter rítmico, que funciona como expressão contrastante à

primeira e terceira partes pontuadas pelo lirismo e flexibilidade cromática. 

Na Sinfonia N° 4 (Symphonie Concertante), cujo subtítulo revela que se trata mais

de um concerto para piano que uma sinfonia,  o piano atua como instrumento solista,

acompanhado pelo corpo orquestral  que é tratado de maneira igualmente concertante. 

A música para piano contempla sonatas, fantasias, mazurkas, prelúdios e fugas. A

Sonata em Do menor Op. 8 (1903-1904) é considerada como a composição mais madura

do  seu  período  Romântico,  marcado  por  seus  estudos  com  Zygmunt  Noskowski

(SAMSON, 1980). Pode-se perceber, nesta obra, de um lado, sua fascinação pela música

de Chopin e Scriabin e, de outro, a influência do neorromantismo germânico personificado

por Richad Wagner, Richard Strauss e Max Reger. A peça inicia com um tema cordal, em

Allegro-Moderato, reminiscente das sonatas tardias de Chopin (FIG. 1).  Em 1910,  ele

apresentou esta composição no Concurso Chopin para compositores, em Lvov, concurso

organizado  na  ocasião  do  aniversário  de  cem  anos  de  nascimento  do  compositor,

recebendo o primeiro prêmio (CESETTI, 2009).

Figura 1 – Szymanoski, Sonata para Piano Op. 8, c. 1-4

Fonte: Szymanowski, Polskie Wydawn,1968

Uma  obra  representativa  para  piano  é  o  ciclo  Métopes, que  é  resultado  da

inclinação de Szymanowski pela descoberta de novos impulsos artísticos, demonstrada

http://imslp.org/wiki/Polskie_Wydawnictwo_Muzyczne
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em suas quatro viagens à Itália realizadas entre os anos 1908 e 1914.  Durante uma

destas  viagens,  o  compositor  contemplou  em  Palermo  algumas  construções  da

arquitetura grega nas quais observou representações de cenas mitológicas esculpidas

nas métopas3 (FIG. 2).

FIGURA 2 – Representação das construções gregas antigas

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9topa 

         Os três movimentos da obra – L'île des Sirènes, Calypso, Nausicaa –  descrevem

musicalmente  métopas  imaginárias,  representando  três  personagens  encontrados  por

Ulisses em seu retorno a Ithaca – como narrado na Odisséia de Homero (CESETTI 2012).

A influência de Debussy e Ravel é óbvia tanto na textura pianística como na linguagem

harmônica  utilizada,  com  utilização  de  escalas  de  tons  inteiros,  escalas  octatônicas,

acordes de sexta francesa, superimposição de teclas brancas e pretas (FIG. 3) e motivos

pentatônicos (FIG. 4).

Figura 3 – Szymanoski, Métopes Op.29 – Calypso, c. 1

Fonte: Szymanowski, Universal edition, 1926

3 A métopa é um espaço existente entre dois tríglifos de um friso dórico; inicialmente este costumava ser 

liso, sendo que depois passou a receber ornamentações. Também conhecida como ditríglifo e métope.

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9topa
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 Figura 4 – Szymanoski, Métopes Op.29 – Calypso, c. 3-4

Fonte: Szymanowski, Universal edition, 1922

Métopes  enquadra-se perfeitamente no estilo impressionista,  no qual  o material

composicional  é  tratado  de  forma  livre,  desvinculado  dos  esquemas  clássicos  e

românticos  cultivados  nas  obras  para  piano  de  períodos  anteriores,  demonstrando

originalidade  nas  cores  harmônicas  geradas  a  partir  da  ausência  do  centro  tonal

preestabelecido.  Métopes,  além  de  demarcar  um  ponto  de  convergência  no  estilo

composicional,  afirma a inserção das obras de Szymanowski  na mesma categoria  do

trabalho dos seus contemporâneos, os principais representantes da música de vanguarda

na  época,  tais  como  Claude  Debussy,  Maurice  Ravel,  Arnald  Schöenberg  e  Igor

Stravinsky (CADRIN & DOWNES 2015).  As figuras 5, 6 e 7 apresentam os primeiros

compassos de cada peça do ciclo. 

Figura 5 – Szymanoski, Métopes Op.29 – L'île des Sirènes, c. 1-3

Fonte: Szymanowski, Universal edition, 1922



17

          Figura 6 – Szymanoski, Métopes Op.29 – Calypso , c. 1-2

 Fonte: Szymanowski, Universal edition, 1922

Figura 7 – Szymanoski, Métopes Op.29 – Nausicaa, c. 1-3

Fonte: Szymanowski, Universal edition, 1922

Do repertório pianístico, destacam-se também os 4 Etudes Op. 4,  12 Etudes Op.

33, Fantasy Op. 14, 3 Masques Op. 34 além das sonatas para piano N° 2 Op. 21, N°3 Op.

36. O apêndice A apresenta a lista completa das obras de Szymanowski.
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 3 O NACIONALISMO NA OBRA DE KAROL SZYMANOWSKI

 

O movimento nacionalista se desenvolveu em meados do século XIX e defendia a

incorporação de elementos relativos à identidade musical  de um povo.  No entanto,  a

expressão  da  nacionalidade  em  música  remonta  a  séculos  anteriores;  teóricos  e

compositores dos séculos XVII e XVIII, por exemplo, tinham consciência dos aspectos de

sua música que refletiam nacionalidade e os identificavam como pertencentes  a uma

determinada comunidade musical. O propósito do movimento nacionalista do século XIX

era uma tentava mais racional de afirmar a tradição nacional, expandindo-se por entre os

centros musicais europeus como, por exemplo, na Espanha com Albeniz e Granados, no

norte da Europa com Grieg e Sibelius; e na Inglaterra com Vaughan Williams e Holst, sem

deixar de mencionar o papel da Alemanha, que teve sua canção folclórica colocada em

evidência na obra de Brahms e a França, onde Debussy mostrava-se propenso a criar

uma música nacional (SADIE, 1994, p. 641). 

Com o fim da primeira guerra mundial, a Polônia readiquiriu unidade e estabilidade

política, social e econômica após mais de um século de domínio da Rússia, Prússia e do

império  Austro-húngaro.  Esta  nova  Polônia,  envolta  em  um  ambiente  nacionalista,

despertou o interesse de Szymanowski em construir um idioma musical com raízes na

música polonesa original, principalmente a proveniente da região de Podhale onde está

localizado o conjunto de montanhas Tatra. Samson (1980) relata aspectos da importância

da cidade de Zakopane, localizada no vale das montanhas Tatra: 

Zakopane  tornou-se amplamente conhecida como uma estância de saúde, graças

a atuação do Dr. Tytus Chalubinski, em meados do século XIX, porém, foi com a chegada da

linha ferroviária à cidade, em 1899, que esta floreceu como centro de turismo nas montanhas

e um dos locais prediletos dos artistas. 4 ( Samson, 1980, p. 166)

 

Szymanowski  acreditava que a manifestação artística daquela região carregava

valores importantes que ele descreve como “fixos e imutáveis, que transcendem os limites

da história, sendo a mais direta expressão do espírito de uma raça” (CADRIN & DOWNES

2015, p.90). A declaração do compositor ressalta o reconhecimento da contribuição da

cultura  tradicional  às modernas formas de arte  polonesas e não se  limita  somente  à

4 No  original: Zakopane  first  became  widely  known  as  health  resort  due  to  the  activity  of  Dr  Tytus
Chalubinski in the mid-ninetenth century, but it was only after railway line reached the town in 1899 that it
flourished as a centre of montain tourism and a favoured haunt of artists. SAMSON, Jim. 1980
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música:  dança,  arquitetura  e  poesia  tendo  papel  fundamental  na  consolidação  dessa

identidade cultural. Esta expressão artística, em consonância com o novo cenário político

que  estimulou  o  desenvolvimento  da  ideia  moderna  de  estado-nação,  tornou-se  um

referencial criativo,  combinado aos conceitos estéticos da música de concerto do século

XX,  que  estavam  relacionados  às  ideias  de  originalidade,  autenticidade  e  inovação

técnica (SAMSON, 1980).  

A música  dos  Tatras  é  bastante  diferente  da  produzida  em outras  regiões  da

Polônia, tendo aspectos em comum com a música de povos não poloneses que coabitam

a macrorregião onde se localiza  o conjunto  de montanhas Tatra.  É caracterizada por

vários  tipos  de  polifonias  cantadas  por  vozes  agudas  masculinas  e  vozes  graves

femininas,  incluindo paralelismo evidenciado pelo uso do baixo pedal  e harmonização

com  acordes  de  quinta  justa,  emprego  de  segundas  menores  ou  ainda  heterofonia

desenvolvida por dois violinos sobre uma linha de baixo simples. O repertório de canções

é bastante reduzido e o resultado interpretativo depende da qualidade da improvisação

baseada  na  harmonia  destas  canções.  Há  uma  tendência  a  utilização  de  padrões

melódicos no modo lídio e predomínio de motivos descendentes (SAMSON, 1980). 

Em 1924 Szymanowski escreveu um ensaio intitulado “Sobre a Música Góral”, no

qual o compositor expõe as limitações das antigas coletâneas de canções organizadas

por  Kolberg  e  Kleczynski  e  aponta  as  diferenças  essenciais  entre  a  música  das

montanhas e a música polonesa praticada nas regiões centrais do país. No referido texto

o compositor trata de dissipar a idéia de que os habitantes das regiões montanhosas não

possuiam musicalidade e relata a descoberta, sob uma perspectiva pessoal, da beleza

essencial da música, dança e arquitetura Góral. Samson (1980) relata: 

Sem dúvida, o fascínio do compositor com a música Góral na década de

1920 teve tanto a ver com o momento da sua descoberta como também com a

natureza da sua própria música. (...) Sua “vida interior” tinha sido alimentada sobre

o  mundo  do  exotismo  e  para  o  compositor  a  música  Góral,  em  grande  parte

desconhecida, com a sua dissonância  e efeitos heterofônicos fascinantes, era em

um sentido outra forma de exotismo, com a mesma energia primitiva e "harmonias"

arcaicas as quais apelou Stravinski na música camponesa russa.5

5 No original: Undoubtely the composer's fascination with Góral music in the 1920s had as much to do with
the timing of his discovery as with the nature of the music itself. (...) His 'inner life' had been nurtured on
the world of exoticism and for the composer the largely unfamiliar goral music, with its harsh dissonance
and fascinating heterophonic  effects,  was in  a  sense yet  another  form of  exoticism,  with  the same
primitive energy and 'archaic" harmonies which appealed to Stravinski in some Russian peasant music.
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A experiência  crucial  do  compositor  com a  genuína  manifestação  musical  das

montanhas se deu ao ouvir a banda Bartek Obroctha's, que segundo ele possuía vigor e

uma  “selvageria  original”  (CADRIN  &  DOWNES  2015).  O  sentido  desta  expressão

artística era discordante a presente nas coletâneas de canções polonesas do século XIX,

dentre  as  quais  podemos  destacar  o  álbum  Canções  do  Folclore  Polonês  de  1857

organizada  por  Oskar  Kolberg.  Szymanowski  classificou  como  “domesticadas”  e

“sentimentais”,  atribuindo  a  esses  registros  particularidades  pouco  representativas  do

fazer musical ao qual fora exposto. Outros elementos estilísticos que atraíram o interesse

de Szymanowski foram a improvisação espontânea, que frequentemente criava texturas

harmônicas  atípicas,  controladas  por  um  padrão  rítmico  específico,  que  geralmente

remete ao da Mazurka. 

O  material  musical  de  natureza  folclórica  já  tinha  sido  aplicado  de  maneira

ocasional nas obras iniciais de Szymanowski. O estilo de Mazurka aparece na peça Three

Fragments from the poems of Jan Kasprowicz,  Op. 5 e nas  Variations  Op. 3.  Na obra

Variations on a Polish Folk Tune,  Op.  10 percebe-se claramente o estilo  de variação

desenvolvido por Brahms e revela certa falta de afinidade com os elementos da música

folclórica polonesa. 

Em obras posteriores o compositor afastou-se dos modelos musicais germânicos,

buscando na música russa e francesa a inspiração que pode ser relatada como uma

dilatação das suas aspirações artísticas em direção a temas e estilos nacionais presentes

no simbolismo polonês. 

O ciclo de canções  Slopiewnie,  Op. 46bis  é a primeira a retratar com nitidez a

inclinação de Szymanoswki à música folclórica polonesa. A terceira canção, intitulada St.

Francis, inicia com uma versão das melodias atribuídas a Jan Krzeptowski Sabała (1810

-1894), personagem relevante no universo folclórico polonês. Szymanowski incorpora em

muitas outras obras esse perfil motívico que ele considerava um dos arquétipos melódicos

mais  representativos  da  herança  musical  dos  habitantes  das  montanhas.  Nas  obras

seguintes  como,  por  exemplo,  nas  Mazurkas  Op.  50  ou  no  Stabat  Mater  Op.  53,

Szymanowski  continua  a  desenvolver  um  estilo  harmônico  derivado  do  modalismo

folclórico, dissonâncias ao estilo de Stravinski, explorando elementos politonais, enquanto

que a paleta de cores harmônicas e outros traços presentes nas peças compostas nas

fases composicionais anteriores não foram completamente desprezados, criando então

uma síntese única e de alto poder expressivo. 

O material musical folclórico foi explorado em obras maiores compostas no final
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dos anos 1920 e início dos anos 1930. O quarteto de cordas Op. 56 tem um final em estilo

fugato  com motivo  melódico  derivado  de  canções  folclóricas;  o  último  movimento  da

Symphonie Concertante, Op. 60 que evoca um caráter semelhante ao movimento rápido

da Mazurka; a cantata Veni Creator, Op. 57, uma obra grandiosa para tenor solista, coro e

orquestra,  inicia  com  uma  menção  da  melodia  Sabała  em  forma  descendente;  e  o

segundo concerto para violino Op. 61 é celebrado como o tributo final de Szymanowski à

cultura musical folclórica. 
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4 ANÁLISE ESTRUTURAL DAS MAZURKAS OP. 50, 1 a 4

Análise é entendida como o processo de decomposição em partes dos elementos

que  integram um todo.  Esse  fracionamento  tem como  objetivo  permitir  o  estudo  em

separado desses elementos constituintes,  possibilitando entender  quais são,  como se

articulam e como foram conectados de modo a gerar o todo de que fazem parte. No caso

da música, o processo pode ser compreendido em duas etapas básicas: identificação dos

materiais que compõe a obra em questão e definição da maneira como eles interagem

fazendo a obra “funcionar” (CORRÊA, 2006). 

De acordo com Madeira (2013), a análise musical pós-estruturalista, que visa à

performance,  evidencia  elementos  (sejam  eles  idiomáticos,  do  discurso  musical,

estruturais, entre outros) e expõe suas relativas importâncias no contexto da obra, sendo

uma ferramenta eficiente para embasar,  assim, soluções interpretativas.  Considerando

que  a  análise  e  a  performance  devem  ser  vistos  como  modos  entrelaçados  de

conhecimento musical, a análise pode ser considerada como um caminho por meio do

qual são geradas perguntas, e não como simplesmente uma fonte de respostas.

Sob a ótica formal, o estilo mazurka se desenovolve na forma ternária simples (a-b-

a'). Esta forma é derivada do antigo rondó, em que interlúdios eram inseridos entre as

repetições do refrão. A repetição satisfaz o desejo de ouvir novamente o que se ouviu na

primeira escuta, o que auxilia na assimação do discurso. Todavia, o contraste é útil na

tentativa de evitar a possibilidade de monotonia. Schoenberg descreve:

    

 Uma  porcentagem  esmagadora  de  formas  musicais  é  composta

estruturalmente de três partes. A terceira parte é, por vezes, uma repetição

exata da primeira (recapitulação), mas frequentemente aparece sob a forma

de uma repetição modificada (SCHOENBERG 1990, p. 152). 

A  construção  formal  das  mazurkas  de  Szymanowski  é  baseada  no  modelo

desenvolvido por Chopin, na qual a terceira parte é por vezes, uma repetição exata da

primeira.  Em  Szymanowski,  a  repetição  evidencia  o  interesse  na  variação,  que  é

caracterzada pelo uso habitual de dispositivos de desenvolvimento, mais frequentemente

na seção intermediária e coda. 

Apesar  de  ser  um  gênero  tipicamente  polonês,  compositores  de  outras

nacionalidades também  escreveram mazurkas. Na Republica Tcheca, Dvořák compôs um
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conjunto de seis mazurkas para piano e uma Mazurka para violino e orquestra; na França,

Debussy escreveu a Mazurka em Fa sustenido menor de 1890 e Ravel inseriu uma peça

do  gênero  na  suite  La  Parade  (1896). Existem  ainda  as  situações  onde  a  Mazurka

aparece como parte  de  obras  maiores  como,  por  exemplo,  no  caso dos balés  Gaîté

Parisienne de  Offenbach  e  Coppélia  de  Delibes.  Alexander  Scriabin  escreveu  25

mazurkas, sendo provavelmente o compositor russo que mais se dedicou ao gênero. As

10 Mazurkas Op. 3 (1889) pertencem ao período inicial da produção de Scriabin, período

em que o compositor era influênciado mais diretamente pela obra de Chopin. Tchaikovisky

também explorou este gênero de dança nos seus trabalhos mais relevantes como nos

balés O Lago dos Cisnes e A Bela Adormecida. No repertório pianístico, o opus 9 contém

3 peças para piano compostas em 1870 e apresenta a terceira peça da obra a Mazurka

de salon, e o opus 72, que é composto por 18 peças para piano contém a peça Mazurka

pour danser, peça escrita e 1893, que, assim como no caso de Scriabin, demonstra forte

influência de Chopin. 

É notório o fato de que a vasta difusão da música de Chopin ao redor do mundo

influênciou compositores também nas Américas.  Podem ser citados como exemplos o

compositor  Ernesto  Lecuona  (1895-1963)  escreveu  a  Mazurka  Glissando. No  Brasil

Ernesto Nazareth (1863-1934)  escreveu a peça  Mercedes,  que apresenta o sub-titulo

Mazurka de expressão.  Tanto em  Lecuona quanto em Nazareth o estilo chopiniano é

identificado com facilidade. A Mazurka-Choro é parte da Suíte Popular Brasileira de Heitor

Villa-Lobos,  escrita  para  violão  solo,  a  peça  realça  a  combinação  do  estilo  polonês

tradicional com as linhas melódicas provenientes do choro. 

O Dicionário Grove de Música define o termo Mazurka: 

“Dança polonesa da Mazóvia, região de Varsóvia. Seus três tipos

regionais,  masur,  obertas  e  kujawiak, são em compasso ternário,

com acentos rápidos no segundo ou terceiro tempo. Geralmente

dançada  por  quatro,  oito  ou  doze  casais.  Era  originalmente

acompanhada por uma gaita de foles. Durante os séculos XVIII e

XIX,  esteve  em  voga  em  muitas  capitais  européias,  e  sua

potencialidade pode ser  observada nas mazurkas para piano de

Chopin. (SADIE, 1994 p. 587)

As Mazurkas  Op.  50,  de  Karol  Szymanowski,  objeto  de  estudo  deste  artigo,

https://en.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%AEt%C3%A9_Parisienne
https://en.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%AEt%C3%A9_Parisienne
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começaram  a  ser  escritas  em  1924  e,  segundo  Chylinska  (1993)  foram  compostas

enquanto o compositor trabalhava na instrumentação do terceiro ato da ópera King Roger,

como que para contrabalançar a dificuldade em finalizar a ópera, sendo publicadas em

cinco conjuntos de quatro peças, em 1930.  

Para Wightman (1999) as  Mazurkas representam a continuidade do processo de

cristalização dos elementos da cultura polonesa, na forma de peças para piano com perfil

melódico que demonstra o nível de como as influências folclóricas foram absorvidas pelo

compositor. Samson (1980) relata que com o ressurgimento da Mazurka Szymanowski

estava enfatizando tanto  a  sua dependência  em relação a tradição musical  polonesa

presente na música de Chopin, quanto a sua independência a esta. O autor  declara que

estas  mazurkas  são  os  únicos  exemplos  importantes  do  gênero  que  não  são  meras

imitações daquelas compostas por Chopin, e que, com elas, Szymanoswki reivindicava o

direito de ser considerado como criador de um estilo musical polaco do século XX.    

Durante o período nacionalista do compositor, que teve início com a publicação do

ciclo de canções Slopiewnie Op. 46, o opus 50, que contém vinte mazurkas, e o opus 62,

composto por duas mazurkas, foram as únicas obras para piano solo escritas nesta fase

composicional.  

 Serão estudadas, neste artigo, as mazurkas N° 1, 2, 3, 4 do opus 50. 
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4.1 Mazurka Op. 50 N° 1

A primeira Mazurka do Op. 50 foi escrita a partir do centro tonal Mi e em compasso

ternário. Perkins (1996) afirma que a estrutura formal  pode ser expressa como A B C B B¹

A, conforme mostra o quadro a seguir:

Quadro 1 – Mazurka Op. 50 N°1, estrutura formal

Seção A B C B B¹ A

Compassos 1 – 16 17-24 25-32 33-37 37-44 45-53
                                      

Chae  (2010)  discorda  desta  afirmação,  defendendo  que  os  compassos  17-44

podem ser considerados sessão  B,  proporção semelhante a maioria das mazurkas de

Chopin. 

As características  melódicas da seção  A  apresentam um caráter  improvisatório

construído a partir da escala Phodalean: 

                     Figura 8 – Escala Phodalean

                     Fonte: Produzido pelo autor do artigo

Fraseologicamente, a seção A é formada por quatro períodos de quatro compassos

cada. O tema principal se desenvolve a partir de uma melodia descendente que inicia e

finaliza na tônica (Mi).  Cada frase sucessiva introduz uma forma ornamental e rítmica

mais elaborada. A harmonia desta seção é desenvolvida a partir de um acorde de dois

sons (Mi e Si), no registro grave, afirmando o centro tonal da peça. A harmonia prossegue

com acordes de três sons na primeira e na segunda inversão. A figura 9 exibe a primeira

frase da seção A:
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 Figura 9  – Szymanoski, Mazurka Op. 50 n° 1, c. 1-4 

 Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

 Nota-se  influência de  Bartók na construção de uma sonoridade proveniente de

escalas  exóticas,  evidenciada  nos  compassos  iniciais  desta  Mazurka.  O  terceiro

movimento (Pê-loc) da peça Romanian Folk Dances   (1915) é construído a partir de uma

configuração escalar não convencional, assim como na Mazurka n°1 (FIG.10).

 Figura 10 – Bartók, Danças Romenas Sz 56 n° 3, c. 1-6

 Fonte: Bartók, Universal Edition, 1918

    A seção B apresenta melodia com perfil polifônico na mão direita, em modo menor,

e  está  dividido  em  quatro  frases  de  dois  compassos  cada.  O  acompanhamento  é

realizado através de acordes de dois sons (Mi e Si),  que se repetem ao longo dos 8

compassos da seção. A construção harmônica presente na música de Bartók é observada

na  maneira  como Szymanowski  articula  e  distribui  as  notas  dos acordes  de modo a

soarem como gaita de foles. Além dos compassos iniciais das danças romenas, o primeiro
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movimento da Sonatina (1915) Sz 55 primeiro movimento – Bagpipes -  exemplifica (FIG.

11). O exemplo da figura 12 apresenta a frase da seção B.

Figura 11 – Bartók, Sonatina Sz 55 I movimento, c. 1-5

Fonte: Piano Music of Béla Bartók, 1919

                                        Figura 12  – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N°1, c. 17-18

                                       Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

 

O  ritmo  característico  da  mazurka  (FIG.13),  é  exibido  com  clareza  entre  os

compassos 25-32, com textura homofônica. Perkings (1996) aponta uma ambiguidade

tonal ao observar a inserção no compasso 26 do acorde formado pelas notas Ré bemol,

Mi bemol, Si bemol, o que para a autora é representação do quarto grau do modo lídio

(FIG. 14).
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                                       Figura 13  – Um dos padrões rítmicos que caracteriza a Mazurka.

                                                 Fonte: Produzido pelo autor do artigo

                                     Figura 14 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N°1, c. 25-26

                                      Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

O período que compreende os compassos 37-44 prepara o retorno a sessão A. A

harmonia predominante no trecho é resumida a progressão IV-V-I, definida pela linha do

baixo. A disposição das notas dos acordes nesta progressão é de natureza triádica e tem

como alicerce tríades dos acordes Sol maior, Fa sustenido maior e Sol sustenido menor.

(FIG.15).

                                     Figura 15  – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N°1, c. 37-39

                                  Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A melodia principal é retomada no compasso 45, desenvolvida em dois períodos de

4  compassos.  Importante  notar  a  reorganização  de  entes  motívicos  utilizados  nos

compassos iniciais nas duas frases finais da peça. Chae (2010) afirma que a primeira
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Mazurka, o período frasal, melodia, textura, e os ritmos característicos da mazurka são

heranças das mazurkas de Chopin. 
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4.2 Mazurka Op. 50 N° 2

A forma  do  Op.  50  N°2  pode  ser  interpretada  de  várias  maneiras  diferentes

(PERKINS, 1996).  Esta Mazurka é dividida em seções distintas, cada uma delas com

características tonais, texturais e materiais temáticos específicos. Uma análise, usando

essas três considerações resultam no plano formal expresso no quadro abaixo:

Quadro 2 – Mazurka Op. 50 N° 2, estrutura formal

Seção A B A C D B A CODA

Compasso 1-8 9-28  29-36 37-52 53-60 61-80 81-88 89-106

A  segunda  Mazurka contém  mais  harmonias  dissonantes,  figuras  rítmicas

elaboradas  e  estruturas  mais  complexas  do  que  a  primeira.  O  início  da  seção  A,

compasso  1-8,  tem escrita  polimétrica,  combinação  de  métricas  duplas  e  triplas  com

ligaduras por sobre as barras de compasso, gerando assentos a cada dois tempos. A mão

esquerda  executa  o  baixo,  acordes de  quinta  justa,  articuladas  no  terceiro  tempo do

compasso (FIG.16).

Figura 16 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 1-7

 Fonte: Szymanowski, Universal Edition 1926-1931 

Nos compassos 9-20, o intervalo de segunda menor na mão esquerda e os trítonos

produzidos  pelas  notas  Sol  bemol  no  baixo  e  a  nota  Do  na  voz  superior  criam

dissonâncias. A figura 8 exibe os cinco primeiros compassos do trecho:
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Figura 17 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 9-13

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

     Na próxima passagem (compassos 21-28), as quatro frases de dois compassos

são apresentadas com dinâmica expandida, com acentos em cada tempo, melodia na

região aguda e ampliação do âmbito. Nos dois primeiros compassos da frase, a melodia é

produzida pela voz intermediária, enquanto a voz superior mantém uma nota pedal (Sol),

técnica que geralmente é empregada a mão esquerda (FIG.18).

 Figura 18 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 20-31

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

   Szymanowski utiliza-se de um modelo de harmonização utilizado por Stravinski, na

obra  Firebird  (1910),  Bartók,  na  Suíte  para  Piano  Op.  14  (1916),  entre  outros,  que

consiste  na  articulação  de  acordes  de  dois  sons  em  intervalos  de  segunda.  Nas
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Mazurkas, os intervalos são de segunda maior (c. 23, por exemplo), enquanto que na

suíte de Stravinski, esses intervalos são em sua maioria de segunda menor (FIG.19 e 20).

                    Figura 19 – Stravinski, Firebirb Op. 105, Capture of Firebird by Prince Ivan c. 1-3

                   Fonte: Stravinski, Muzyka, 1964

                           

 Figura 20 – Bartók, Suíte para piano Op. 105, II movimento, c. 40-46

Fonte: Bartók, Muzyka, 1977

Nos  compassos  26-28,  a  peça  alcança  o  nível  de  dinâmica  mais  elevado,

enriquecida pela adição do trítono em cada tempo na mão esquerda. Na obra Firebird,  a

harmonização através de acordes formados por trítonos é recorrente, principalmente no

movimento  Appearance of the Firebird,  que compartilha do mesmo sentido harmônico

presente na Mazurka (FIG. 21). 

                                    Figura 21 – Stravinski, Firebirb Op. 105, Appearance of the Firebird c. 24-25

                                    Fonte:  Stravinski, Muzyka, 1964
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 Nos compassos 29-36, o tema principal é apresentado na oitava superior com

dinâmica  forte.  Na  passagem  subsequente  (c.  37-41),  cada  semicolcheia  da  mão

esquerda é enfatizada pela indicação do sforzando com tenuto, conectando ritmicamente

ao acorde do próximo compasso. Nos compassos 49-52, a seção  A termina com uma

cadência melódica com trítonos na mão esquerda. 

Assim como na primeira Mazurka, a seção B (c. 53-60) está localizada exatamente

no  meio  da  peça.  Esta  seção  é  composta  por  duas  frases  de  quatro  compassos,

apresentam uma melodia de caráter lírico,  repetida com variações na oitava superior,

meio tom abaixo. (FIG. 22) 

         Figura 22 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 53-64 

         Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

     O retorno a seção A (c. 61) tem a indicação de tempo Sub. Tempo I.  O segundo

tema apresentado no compasso 9 é também usado na passagem que aponta o retorno à

seção A. Material composicional idêntico ao utilizado nos compassos 21-28 é usado nesta

passagem.  Finalmente,  o  primeiro  tema  aparece  compasso  81,  expandido  em  sua

dinâmica e com a melodia dobrada, seguido por duas linhas melódicas independentes,

movendo-se contrapontisticamente. 



34

4.3 Mazurka Op. 50 N° 3

Perkins  (1996)  afirma que  esta  Mazuka  é  mais  uma expressão  de  um estado

emocional que uma dança. Colocada entre a agitada Op. 50 N°2 e a rítmica Op. 50 N°4, o

efeito desta Mazurka é análogo ao movimento lento de sonata. 

A forma do Op. 50 N°3 é expressa no quadro abaixo:

Quadro 3 – Mazurka Op. 50 N°3, estrutura formal

Seção A B A C A B CODA

Compasso 1-9 10-23   24-29  30-52 53-59 60-69 70-77

A terceira mazurka do opus 50 inicia com duas linhas melódicas independentes em

textura polifônica. O tema inicial (c. 1-9) evidencia a bitonalidade com o centro tonal Do#

menor,  na voz inferior  e La menor na voz superior.   Essa dualidade tonal  é similar a

textura  maior-menor, evidenciado por Bèla Bartók N° 59 na obra Mikrokosmos (ver FIG.

23) e em Stravinski Firebird (FIG 24 ). A tonalidade é estabilizada em Do# menor após a

inserção da nota Sol# na voz superior no compasso 10. (FIG. 25)

Figura 23 – Bartok, Mikrokosmos, N° 59, c. 1-5

Fonte: Bartók, Muzyka, 1980

                                        Figura 24 – Stravinski, Firebird Op. 105, Magic Carillon c. 28-29

                                       Fonte: Stravinski, Muzyka, 1964
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   Figura 25 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 1-12

   Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A sessão B pode ser dividida em duas sub-sessões, a primeira compreende os

compassos 10-12 e 17-19, fornece expressão lírica na tonalidade, Dó# maior, enquanto a

segunda, que abrange os compassos 13-16 e 21-23, introduz uma representação rítmica

mais acentuada, com ostinato rítmico-melódico,  nas vozes internas  (Dó# - Sol#) definin-

do o  centro tonal de trecho. Na figura 26 ostinato é destacado:      

          Figura 26 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 13-16

          Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A sessão central da peça (C), que compreende os compassos 30 a 52, é subdividi-

da a partir de ênfases tonais distintas. Sem qualquer preparação, a tonalidade parte de

Dó# menor, da sessão B, para um ambiente harmônico predominantemente bitonal (FIG.

27). Perkins (2010) afirma que o estilo dessa escrita bitonal é semelhante a utilizada por

Bèla Batók no Quarteto de Cordas N°2, onde a relação melodia-harmonia atua separada-

mente (FIG. 28).
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                 Figura 27 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 30-32

                   Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

                   Figura 28 – Bartók, Quarteto de Cordas N° 2, c. 151-154

                  Fonte: Bartók, Universal edition, 1920

Segundo Chae (2010), o material aplicado nos compassos 55-59 tem configuração

harmônica semelhante ao aplicado no tema inicial, porém com a melodia da voz superior

com perfil melódico diferente. 

Szymanowski prepara o final da peça revisitando os compassos iniciais da seção B

no compasso 60. Os compassos 60-69 apresentam uma repetição abreviada dos com-

passos 10-20 e precedem a Coda que é iniciada no compasso 70 e compreende os últi-

mos 8 compassos da peça.   

A principal característica rítmica a ser observada na Coda é o padrão de acompa-

nhamento que se articula de maneira aleatória. Perkins (1996) afirma que a ausência de

um padrão rítmico definido, aliado à marcação de dinâmica (pianíssimo seguida por de-

crescendo), sugere um caráter etéreo e de finalização que culmina no acorde final, Dó#

Maior. A figura 29 ilustra:
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Figura 29 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 72-77

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 
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4.4 Mazurka Op. 50 N° 4

A quarta Mazurka do ciclo é uma forma rondó expandida, pontuada por harmonia

em blocos que funcionam como pontos de repouso entre uma seção formal e outra ou en-

tre duas áreas tonais distintas. A peça se apresenta mais longa que as três primeiras do

Opus 50, com textura densa e relações tonais mais complexas. Perkins (1996) apresenta

a seguinte estrutura formal:

Quadro 4– Mazurka Op. 50 N°4, estrutura formal

Seção A B A¹ C A² B A³ CODA
Compasso 1 – 16 17-28  29-34  35-68 69-84 85-96 97-106 107-115

Esta Mazurka se desenvolve através da relação entre materiais contrastantes. Um

é representado pelo tema da seção A, complementado por ritmos enfáticos e sforzandos,

bem como pelo nível de dinâmica que abrange o mezzo forte e fortissimo. A seção B tem

material com caráter lírico e dinâmica que contrasta com a seção A. A mudança de cará-

ter entre as seções é brusca e a diferença entre os textos é notória. As figuras 30 e 31

oferecem um panorama desse contraste:

      Figura 30 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 1-7

      Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 
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   Figura 31 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 19-24

  Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A politonalidade da seção B é estabelecida pela realização simultânea das tonali-

dades Dó maior e Mi maior (compasso 15); Lá maior e Dó# maior (compasso 21) e Fá#

maior e Sib maior (compasso 27). Esses conjuntos de duas tonalidades se desenvolvem

em ciclos de seis compassos, e apresentam material semelhante, mantendo as relações

intervalares, variando o ritmo em alguns momentos. O exemplo da figura 32 apresenta a

relação entre Fá# e Sib:

              Figura 32 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 27-30

             Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A seção C (compassos 35-68) é similar as mazurkas de Chopin (CHAE, 2010, p.

15). O que difere é a sonoridade dissonante, criada pelos trítonos nos acordes da mão es-

querda. A melodia da mão direta é caracterizada pelo uso de figuras rítmicas simples com

acompanhamento estruturado com padrão baseado em semínimas (FIG. 33).



40

                                           Figura 33 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 35-36

                                            Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

Ainda falando sobre a seção C, no compasso 65 a melodia da mão direita é repeti-

da em oitavas. Além desse dobramento melódico, observa-se a inclusão de notas na regi-

ão contralto. Percebe-se algumas variações no padrão de acompanhamento, que realiza

saltos de décima posicionados no segundo tempo do compasso. A figura 34 demonstra:

                      Figura 34 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 65-68

                     Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

A partir do compasso 99, se observa a inclusão de um novo material que é com-

posto de configurações harmônicas formadas de intervalos de quinta que se movem para-

lelamente à distância de um tom. A distribuição das notas da mão direita definem a tonali -

dade (Solb maior) e ao mesmo tempo estabelece o perfil melódico. Do compasso 107 em

diante ocorre estabilização da tonalidade Sib maior (tom principal), com fragmentos mo-

tívicos derivados da seção B, acompanhado por ostinato rítmico construído com semíni-

mas e colcheias (FIG. 35).
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Figura 35 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 103-115

 Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 
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5 ASPECTOS INTERPRETATIVOS DAS MAZURKAS OP. 50, 1-4

Em seu período nacionalista, Szymanowski não teve a pretensão etnográfica de

colecionar e utilizar melodias folclóricas reais que ele tivesse ouvido em suas incursões

pelas  montanhas  Tatra.  Ele  procurou  sobretudo  recriar  o  espírito  folclórico  daquela

música,  mesmo se combinado com outros elementos,  oriundos de Chopin ou de sua

própria bagagem composicional, alimentada por diversas fontes durante seus períodos

anteriores (WIGHTMAN, 1999).  Da mesma forma que Szymanowski  desejou recriar  o

espírito  desta  música,  o  intérprete  das  Mazurkas  necessita  compreender  o  caráter

improvisatório que o compositor procurou evocar,  assim como a alternância constante

entre elementos sensuais, de caráter mais livre, com elementos dançantes e pulsantes,

recriando desta forma o espírito do que Szymanowski ouvira nas tavernas das montanhas

Tatra (CESETTI, 2009). 

A Mazurka n. 1, por exemplo, apresenta uma melodia que é repetida 6 vezes nas

seções A, com ornamentos diversos e alterações mínimas, como se o intérprete estivesse

de  fato  improvisando  no  momento.  Isso  cria  primeiramente  uma  dificuldade  de

memorização desta  ornamentação,  ao  mesmo tempo em que existe  o perigo  que as

improvisações soem rígidas e petrificadas, o que seria contrário ao espírito da obra. Para

evitar  isso,  o  intérprete  precisa  procurar  uma  liberdade  rítmica  na  realização  desta

melodia,  percebendo  que  os  valores  rítmicos  são  uma  aproximação  desse  ideal  de

liberdade e que o acompanhamento deve responder às alterações melódicas, como se

estivesse sendo feito por um grupo de músicos acompanhando um cantor ou instrumento

solista. O acompanhamento desta melodia é realizado por tríades, que devem ao mesmo

tempo, fornecer base harmônica e melodias suplementares que são percebidas na linha

melódica  gerada  pelas  notas  superiores  de  cada  acorde  (FIG.  36).  Para  se  obter  o

destaque dessas notas superiores, o pianista pode procurar uma gradação de dinâmica

menor para as duas notas inferiores dos acordes, mantendo uma articulação mais precisa

para a nota superior. Essa condução harmônica e melódica, realizada pela movimentação

das tríades na mão esquerda, é precedida por intervalos de quinta justa (Mi e Si). Esses

acordes têm a função de evidenciar o centro tonal da seção, contribuindo assim para a

melhor compreensão do que representa cada ponto de tensão/resolução presente nas

variações melódicas. 



43

   Figura 36 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 1, c. 1-5

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

Enquanto  a  seção   A  tem  a  marcação  Sostenuto, Molto  rubato,  a  seção  B

apresenta  a  marcação  avivando  e  non  rubato. Portanto,  o intérprete  necessita  sair

imediatamente do ambiente etéreo anterior para iniciar a dança com precisão rítmica,

enfatizando também o contraponto melódico (mostrado na Figura 9). 

O caráter rítmico da B seção é evidenciado pela articulação dos intervalos na mão

esquerda, que trazem a indicação poco marcato e dinâmica pianissimo (FIG. 37).  Essas

indicações têm por finalidade orientar o intérprete a evitar uma possível  inclinação na

direção de um toque pesado e excessivamente marcado. Essas marcações somam-se

ainda a indicação da figura de articulação tenuto em cada acorde que abrange grupos de

três  acordes,  salientando assim a  delicadeza com que se  deve tratar  essa figura  de

acompanhamento.

Figura 37 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 1, c. 17-22

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

 A textura realizada pela mão direita é composta por duas linhas melódicas e a

dificuldade de realização reside na correta articulação de melodias diferentes, escritas

para  uma  só  mão.  Uma  sugestão  para  o  estudo  do  trecho  é  tocar  cada  melodia

separadamente com o dedilhado que será utilizado quando tocada junto, com a finalidade

de  clarificar  a  condução  melódica  de  cada  linha  e,  ao  mesmo  tempo  consolidar,  o

aprendizado do dedilhado correto do trecho.

A  seção  C,  que  abrange  os  compassos  25-32,  apresenta  textura  construída

predominantemente  por  acordes  de  três  e  quatro  sons  movendo-se  paralelamente.

Apesar disso, há uma separação de vozes de modo que a linha mais grave adquire perfil
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melódico  independente.  É importante  notar  que as  vozes escritas  para  mão direita  e

esquerda desses acordes não compartilham da mesma condução fraseológica, ou seja,

as  notas  da  mão direita  e  esquerda  assumem fraseologia  independente  (FIG.  38).  A

escolha do dedilhado deve estar de acordo com a articulação escrita na partitura a fim de

evitar  possíveis  rupturas na condução das frases que iniciam e  concluem em pontos

diferentes do texto musical. O trecho que abrange os compassos 37 a 44, tem em seu

início a marcação poco sostenuto. Essa indicação acompanhada de mezzo piano, sugere

uma  descontinuidade  do  caráter  rítmico  da  seção  anterior,  porém  sem  adquirir  as

caraterísticas  declamatórias  dos  compassos  introdutórios,  funcionando  como  um

segmento de transição. O intérprete deve estar atento à articulação ( tenuto), marcada nas

notas  superiores de cada acorde,  que tem a finalidade de ressaltar  a  linha melódica

presente  no  fluxo  dos acordes,  destacando-as  das vozes intermediárias  que também

apresentam  suas  peculiaridades  melódicas  a  serem  exploradas  em  um  patamar

secundário. 

                      Figura 38 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 1, c. 25-28

                      Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

Sob a ótica da técnica pianística, a Mazurka n. 1 não apresenta trechos em que a

virtuosidade do intérprete é requerida. Os acordes têm âmbito máximo de oitava, tendo

como fator de dificuldade de execução o destaque de determinadas melodias implícitas,

resultantes da movimentação dos acordes. Em suma, a dificuldade da obra reside na

capacidade do intérprete em evidenciar as mudanças bruscas de caráter, destacando as

particularidades de cada trecho, as quais se apresentam de diversas formas, como por

exemplo o caráter improvisatório da introdução e a execução de vozes distintas em uma

só mão. 

A Mazurka n. 2 tem caráter rítmico, que se estende por toda a peça assumindo

contraste  em  relação  à  Mazurka  n.  1.  A seção  A,  que  compreende  os  primeiros  8

compassos apresentam ao intérprete um deslocamento rítmico na mão esquerda realiza
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através dos intervalos de quinta (La-Mi), dando a sensação de pulsação em compasso

binário. Soma-se ainda a esses intervalos da mão esquerda uma melodia intermediária

que deve ser devidamente enfatizada, tendo no seu início a marcação  sforzando  (FIG.

39).  A melodia principal  do trecho,  realizada pela mão direita,  não apresenta grandes

dificuldades técnicas, porém  as figuras de acentuação podem criar instabilidade rítmica

para as quais o intérprete deve estar atento. Marcações de dedilhado para a mão direita

devem ser  consideradas,  pois  as  dúvidas  geradas  pela  não  escolha  e  marcação  do

dedilhado podem comprometer a execução correta da acentuação. 

Figura 39 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 1-7

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

Na  seção  subsequente  (B),  a  melodia  realizada  pela  mão  direita,  nos  doze

primeiros compassos do trecho não apresenta dificuldades de realização. No entanto,

devem ser observadas pelo intérprete as diferenças de toque pianístico que existem entre

as figuras  marcato  e tenutto, dispostas na melodia de modo aleatório. Essas figuras de

articulação devem contrapor-se às presentes no acompanhamento realizado pela mão

esquerda,  que tem a  marcação  staccato  (FIG.  40).  A indicação  senza ped.  orienta o

pianista a não utilizar o pedal de sustentação, mantendo assim as qualidades rítmicas que

a seção requer. Uma pedalização, mesmo discreta poderia comprometer a percepção do

staccato. A partir do compasso 21, a seção B assume uma textura cordal na mão direita.

Cabe ao intérprete observar a movimentação melódica dos acordes — que acontece na

voz intermediária e em quintas e oitavas paralelas – tornando evidente a melodia principal

(FIG. 41). 
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Figura 40 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 9-13

Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931 

                            Figura 41 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 23-25

                          Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

No compasso 37 tem início a seção C. O acompanhamento da melodia principal é

realizado por padrões harmônicos de amplitude estendida, sendo necessária a realização

de translação lateral para alcançar os acordes. O pianista deve estudar o trecho de mãos

separadas  para  que  o  salto  seja  automatizado,  e  a  partir  do  momento  em que  haja

segurança,  juntar  com a  melodia.  É  necessário  observar  a  indicação  da  acentuação

sforzando  e as figuras de articulação  tenutto,  posicionadas na última semicolcheia de

cada grupo com a finalidade de mover a acentuação que naturalmente cairia no primeiro

tempo do compasso seguinte. 

A partir  do  compasso  53  (FIG.  42),  deve-se  destacar  a  relativa  dificuldade  na

execução de acordes quatro notas em dinâmica  piano após a realização de salto. Uma

sugestão para o estudo desse tipo de escrita é a antecipação do salto, movimento em que

o pianista realiza o movimento em uma maior velocidade, ganhando tempo para preparar

a forma da mão para realizar os acordes com a dinâmica correta. Após certo período de
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treino, o pianista deve, aos poucos, atingir nível de segurança necessária para tocar com

um  único  movimento.  A  pedalização  tem  papel  importante  na  seção,  devido

principalmente a necessidade da percepção das pausas que, por vezes estão localizadas

no primeiro tempo do compasso. A escolha dos momentos corretos de pressionar e liberar

o  pedal  de  sustentação  deve  ser  devidamente  estudado e  anotado  na  partitura  para

facilitar  a  assimilação  dos  movimentos,  visto  que  esses  não  seguem  padrões  de

repetição.

                              Figura 42 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 53-55

                             Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

 

A seção  B  retorna  no  compasso  61  com algumas variações  nos  12  primeiros

compassos, que apresentam, além de modificações no ritmo, a transposição da melodia

da mão direita meio tom acima (FIG. 43). Para facilitar a assimilação dessas diferenças o

pianista  deve  isolar  os  dois  trechos  e  estudá-los  separadamente  para  que  as

particularidades tonais de cada seção sejam absorvidas e haja segurança no momento da

memorização. Para a mão esquerda, o pianista deve buscar um dedilhado que facilite a

realização do acompanhamento rítmico junto à melodia presente na voz intermediária,

buscando salientar as particularidades das diferentes camadas. 
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                 Figura 43 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 2, c. 61-64

                  Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

A seção A é retomada no compasso 81 com diferenças texturais  significativas.

Ocorre dobramento melódico nos quatro primeiros compassos do trecho com presença de

sinais  de acentuação em quase todas as notas.  A dinâmica  fortissimo,  junto a essas

figuras  de acentuação,  pode  levar  o  intérprete  a  usar  um tipo  de  toque inadequado,

fazendo com que o resultado seja um som ríspido. O pianista deve buscar o equilíbrio

entre a tensão e o  relaxamento do braço evitando um toque superficial, incoerente com a

ideia expressa na partitura. 

Tecnicamente,  a  Mazurka  N.  2 apresenta  dificuldades  técnicas  superiores  as

apresentadas na  Mazurka 1. Essas dificuldades residem principalmente nas seções em

que há maior densidade harmônica nos quais se observam acordes de até sete notas que

devem ser realizados em andamento poco vivace. 

A  Mazurka n. 3 demonstra o apreço de Szymanowski  por contrastes abruptos,

criados  por  mudanças  tanto  de  tempo  como  de  textura,  mesmo  se  a  dinâmica  não

apresenta grandes contrastes, variando entre pianissíssimo e piano. Isso cria dificuldades

para o intérprete, pois os contrastes precisam ser feitos utilizando-se elementos de tempo

e articulação. Caso o intérprete exagere, o contraste de dinâmicas perde-se um pouco do

caráter distante desta duas mazurkas e elimina-se o contraste existente com as mazurkas

n. 2 e 4; ao mesmo tempo, se as diferentes articulações não forem feitas com precisão e

consistência, corre-se o risco de deixar as mazurkas monótonas.

Nos compassos iniciais dessa Mazurka (FIG. 44), o intérprete deve ser claro na

escolha de qual  melodia  irá  enfatizar.  Para  facilitar  o  estudo e a compreensão deste

trecho politonal, deve-se  executar as melodias separadamente, experimentando inclusive

realizar o exercício de tocar uma linha e cantar outra. Essa prática deve proporcionar ao

intérprete  uma variedade  de  nuances,  tendo  maior  autonomia  para  escolher  que voz
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destacar nos momentos em que há repetição do trecho. 

             Figura 44 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 1 - 4

             Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

Nos  compassos  13  a  16  (FIG.  45),  Szymanowski  promove  uma  mudança  na

textura, passando de um caráter melódico para uma seção com uma maior ênfase no

ritmo. O relaxamento do braço deve facilitar a articulação ao mesmo tempo em que atribui

ao trecho um caráter  scherzando. Uma orientação ao intérprete seria praticar o trecho

utilizando os movimentos em maior amplitude, observando a articulação correta. A partir

do  momento  em  que  haja  naturalidade  do  movimento,  deve-se  procurar  ‘limpar’  o

movimento, ou seja, executá-lo em menor dimensão. 

                   Figura 45 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 13-16

                   Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

Harmonias  politonais  também criam oportunidades  para  o  intérprete,  que  pode

escolher  enfatizá-las  de  maneiras  diferentes  ao longo da  peça,  abrindo  um leque  de

possibilidades  interpretativas  que  enriquecem  as  mazurkas  com  múltiplas  formas  de

interpretação.  No trecho  que  se  inicia  no  compasso  30  (FIG.  46),  que  é  politonal,  o

intérprete deve mostrar o conflito harmônico que a escrita exige. A dinâmica, que varia

entre  piano e pianíssimo,  acrescenta dificuldade a seção.  Uma maneira de praticar é

executando algumas vezes a linha inferior da mão esquerda e a superior da mão direita,

respeitando as acentuações e o dedilhado. Em figurações de arpejo como as encontradas
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na  mão esquerda,  há  uma tendência  natural  de  se  acentuar  a  nota  superior,  devido

sobretudo à maior força que o dedo polegar possui e à movimentação lateral que a mão

deve realizar para alcançar as notas, por se tratar de acordes de grande extensão. O

pianista deve acentuar a nota mais grave, na qual a acentuação está marcada, a fim de

evitar o deslocamento da articulação. O mesmo problema é observado na mão direita,

pois o polegar, com maior massa, pode vir a acentuar a nota mais grave do acorde e

esconder a linha melódica presente na voz superior, tornando difícil a compreensão da

melodia.  A  maneira  de  estudar  é  semelhante  à  da  mão  direita,  com  o  pianista

direcionando a força à nota superior do acorde. 

                 Figura 46 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 30-32

                Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

 Outro elemento interpretativo já mencionado nesse artigo,  e fundamental na músi-

ca de Szymanowski, é uma sensibilidade aguçada para suas diferentes cores harmônicas.

Sendo Szymanowski um compositor que explorou estilos tão diferentes e combinou ele-

mentos díspares, cabe ao intérprete perceber e comunicar tais contrastes harmônicos.

Portanto, quando o compositor utiliza tríades, como no exemplo da figura n. 47, o pianista

necessita utilizar diferentes velocidades de ataque e diferentes formas de acentuações de

notas específicas dos acordes, em comparação com passagens em que o compositor uti-

liza acordes ou intervalos mais dissonantes. No compasso 36, a peça assume uma textu-

ra composta predominantemente de acordes. O intérprete deve procurar variar a interpre-

tação,  designando quais acordes devem ser executados destacando a voz superior  e

quais serão executados à maneira de naipe, imitando um conjunto de madeiras ou metais

tocando simultaneamente, por exemplo. Os acordes da mão esquerda devem ser execu-

tados com precisão, de tal maneira que o deslocamento da acentuação proposta pelo

compositor seja plenamente percebida pelo ouvinte. A partir do compasso 42, a dualidade
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melódica é novamente percebida, indicando ao intérprete a necessidade de salientar o

entrelaçamento melódico. O estudo com mãos separadas deve ser considerado, devido

principalmente às diferenças nos pontos de início e final de frase. Cada melodia deve ser

compreendida pelo intérprete, evitando a tendência de se atribuir características de acom-

panhamento a uma ou a outra linha.  

                                             Figura 47 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 3, c. 36-37

                                             Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

Tecnicamente, a  Mazurka 3 não apresenta grandes dificuldades de realização. A

maioria dos acordes estão escritos ‘dentro da mão’, excetuando-se o trecho que inicia no

compasso 30 onde o âmbito dos acordes atinge um intervalo de décima. A dificuldade da

obra está associada às suas mudanças de temperamento, à necessidade de se respeitar

o fraseado escrito na partitura, além da correta interpretação das figuras de articulação. 

A Mazurka N. 4 tem caráter vivo, salientado na indicação  Allegremente, risoluto.

Nos primeiros 8 compassos (seção A), o acompanhamento é realizado por acordes de

difícil realização para pianistas que possuem mão pequena (FIG. 48). No caso do músico

não conseguir uma abertura de mão que alcance um intervalo de nona na mão esquerda,

se faz necessária a utilização do recurso de arpejar o acorde para que a harmonia seja

percebida, eliminando-se tensões e possíveis lesões musculares provenientes do grande

esforço necessário para se alcançar intervalos que são incompatíveis com o tamanho da

mão do intérprete. Esse tipo de acorde, com abertura superior a uma oitava (chega a

intervalo de décima), aparece também em outros pontos da partitura, sendo necessária a

avaliação da necessidade do uso do recurso ou não do recurso de arpejar, visto que a

disposição das notas em certas tonalidades pode facilitar ou dificultar a execução. 
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                Figura 48 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 1-4

              Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

No compasso 15 (FIG. 49), a harmonia apropria-se de características politonais

que podem trazer dificuldades na memorização. É interessante que o pianista procure

compreender  as  relações  harmônicas  presentes  em  cada  parte  para,  a  partir  dessa

compreensão adquirir segurança para trabalhar nas particularidades sonoras do trecho. O

intérprete deve procurar evidenciar a sonoridade politonal, evitando uma sonoridade que

contemple  apenas  uma  das  tonalidades.  A ideia  é  tornar  claro  o  conflito  harmônico

presente respeitando a marcação de dinâmicas que variam entre piano e mezzo piano. 

                                    Figura 49 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 15-17

                               Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

A peça  volta  a  apresentar  textura  de  melodia  acompanhada  no  compasso  35

(seção C). O intérprete deve estar atento a grande quantidade de acidentes ocorrentes na

melodia da mão direita. Uma maneira de fixar as relações intervalares é decidir, desde o

primeiro contato com a obra, o dedilhado correto. Aprender um dedilhado incorreto ou

mudar  o  dedilhado  a  cada  execução  pode  acarretar  dúvidas  que  são  intensificadas

principalmente nos momentos de execução pública (FIG. 50).
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                                  Figura 50 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 35-37

                                 Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

No compasso 69 ocorre o retorno à seção A, no qual o tema é reexposto com

variações. Assim como na Mazurka n.2, Szymanowski expande a sonoridade utilizando o

dobramento da melodia da mão direita e a transposição uma oitava abaixo dos acordes

da mão esquerda (FIG. 51). Importante notar a abertura de mão exigida nos acordes. A

maneira de estudar é semelhante aquela descrita anteriormente, porém, deve-se levar em

consideração  quantidade de tempo menor para realizar o arpejo, no caso de o pianista

não alcançar a abertura de mão exigida para o acorde. Há uma dificuldade adicional que

é a  presença das pausas,  que acarretam dificuldades na pedalização,  principalmente

quando estas localizadas no segundo tempo do compasso.

                         Figura 51 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 70-72

                        Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

Uma nova textura é percebida nos compassos finais da peça, mais precisamente a

partir do compasso 99. O acompanhamento do trecho é feito com intervalos de quinta

paralela com uma acentuação deslocada para o último tempo do compasso. A indicação

senza pedal exige do pianista uma atenção maior às figuras de articulação (tenutto  e

marcatto), que devem ser executadas sem o auxílio do pedal, devendo portanto, realizar

as durações somente com os dedos (FIG. 52).
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                                          Figura 52 – Szymanowski, Mazurka, Op. 50 N° 4, c. 99-100

                                          Fonte: Szymanowski,  Universal Edition 1926-1931

Esta  Mazurka  apresenta  dificuldades  técnicas  significativas,  ocasionadas  pela

grande quantidade de acordes amplos, a presença constante de acidentes ocorrentes e

mudanças bruscas de caráter  É prudente  que o  intérprete  isole  os  trechos de maior

dificuldade,  e  repetindo-os  de  maneira  consciente,  buscando  identificar  harmonias  e

melodias que possam servir de guia no momento de uma execução de memória. 
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6  CONCLUSÃO

Este artigo teve o objetivo de analizar quatro peças do período Nacionalista de

Karol Szymanowski, compositor cujas obras merecem ser incluídas mais frequentemente

no repertório de pianistas e alunos de piano brasileiros, pois sua riqueza e expressividade

são  equivalentes  às  obras  de  outros  compositores  do  início  do  século  XX,  que  se

tornaram parte  constante do repertório.  Todavia,  diversas razões fizeram com que as

peças de Szymanowski tenham sido relegadas a um plano inferior (CESETTI, 2009). Ao

explorar  aspectos  analíticos  e  interpretativos  das mazurkas selecionadas,  procuramos

demonstrar como ambos aspectos são interconectados de forma intrínseca – sendo que o

estudo  de  um  aspecto  necessariamente  influencia  o  outro  –  e,  ao  mesmo  tempo,

procuramos aguçar  a  curiosidade  do  leitor  para  explorar  outras  obras  para  piano  de

Szymanowski.
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ANEXO A: LISTA DE COMPOSIÇÕES DE KAROL SZYMANOWSKI 

ÓPERAS E BALÉS:

• 1908-9 The Lottery for Men 

• 1913 Hagith

• 1920 Mandragora

• 1918-24 King Roger 

• 1925 Prince Potemkin 

• 1923-31 Harnasie 

MÚSICA ORQUESTRAL:

• 1907 Salome (soprano, orquestra)

• 1904-5 Concert Overture 

• 1906-07 Symphony no. 1 

• 1908 Penthesilea (soprano, orquestra)

• 1909-10 Symphony no. 2 

• 1914 Love-songs of Hafiz (orquestra)

• 1914-16 Symphony no. 3 'The Song of the Night'  

(tenor, soprano, côro e orquestra)

• 1933 Songs of a Fairy-Tale Princess (1 voz, orquestra)

• 1916 Violin Concerto no. 1

• 1917 Demeter (contralto, côro feminino, orquestra)

• 1917 Agave (contralto, côro feminino, orquestra)

• 1934 Songs of the infatuated muezzin (1 voz, orquestra)

• 1928 Slopiewnie (1 voz, orquestra)

• 1925-26 Stabat Mater (soprano, contralto, baixo, côro, orquestra)

• 1930 Veni Creator (Wyspianski) (soprano, côro, orquestra, órgão)

• 1930-33 Litany to the Virgin Mary  (soprano, coro feminino, orquestra)

• 1932 Symphony no. 4 (Sinfonia concertante) (piano, orquestra)
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• 1933 Violin Concerto no. 2, 1933

MÚSICA DE CÂMARA:

• 1904 Sonata in d (violino, piano)

• 1907 Piano Trio (descartado)

• 1910 Romance in D (violino, piano)

• 1915 Nocturn and Tarantella (violino, piano)

• 1915 Mity [Myths] (violino, piano)

• 1917 String Quartet no. 1 in C

• 1918 Three Paganini Caprices (violino, piano)

• 1925 Kolysanka [Lullaby]  (violino, piano)

• 1927 String Quartet no. 2

VOZ E PIANO

• Piesni polskie (soldiers' songs)

• 1900-02 Six Songs (K. Tetmajer)

• 1902 Three Fragments from Poems by Jan Kasprowicz

• 1904 Labedz (The Swan)

• 1904-05 Four Songs (Micinski)

• 1905-07 Five Songs (Dehmel, F. Bodenstedt, O. J. Bierbaum)

• 1907 Twelve Songs (Dehmel, Mombert, G. Falke, M. Greif)

• 1909 Six Songs (Micinski)

• 1910 Buntelieder (K. Bulcke, A. Paquet, E. Faktor, A. Ritter, Huch)

• 1911 Love-Songs of Hafiz

• 1915 Songs of a Fairy-Tale Princess

• 1915 Three Songs (Davidov)

• 1918 Four Songs (Tagore)

• 1918 Songs of the Infatuated Muezzin

• 1920 Two Basque Songs

• 1921 Slopiewnie (J. Tuwim)

• 1922 Three Lullabies (Iwaszkiewicz)

• 1922-23 Children's rhymes
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• 1926 Four Songs (Joyce)

• 1928 Vocalise-Etude

• 1931-32 Kurpian Songs

CÔRO:

• 1928-29 Six Kurpian Songs fro unaccompanied mixed choir

MÚSICA PARA PIANO:

• 1900 Nine Preludes

• 1903 Variations in bb

• 1902 Four Studies

• 1904 Sonata no. 1

• 1904 Variations on a polish folk theme

• 1905 Fantasy

• 1905-06 Prelude and Fugue in c#

• 1911 Sonata no. 2 in A

• 1915 Metopy [Metopes]

• 1916 Twelve Studies

• 1916 Maski [Masques]

• 1917 Sonata no. 3

• 1924-25 Twenty mazurkas

• 1926 Four Polish dances

• 1933-34 Two mazurkas


