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wprowadzenie

W ostatnim akapicie rozprawy Utwór muzyczny i sprawa jego tożsa-
mości Roman Ingarden napisał: „Tak oto w przybliżeniu przedsta-
wiają mi się sprawy związane z dziełem muzyki, gdy znajdujemy się 
u wstępu do filozoficznego wyjaśnienia jego swoistej budowy, spo-
sobu istnienia i tych jego właściwości, które mają podstawowe zna-
czenie dla ukonkretnienia wartości estetycznych w poszczególnych 
wykonaniach. Świadom dobrze jestem tego, że to początek i że do-
piero pewna współpraca między filozoficznie nastawionym teorety-
kiem muzyki a muzykologami, usiłującymi głębiej zrozumieć przed-
mioty swych badań szczegółowych nad istniejącymi f a k t y c z n i e 
[podkr. – M. G.] dziełami muzyki, może posunąć sprawę naprzód 
i pozwoli usunąć liczne trudności, jakie się niewątpliwie w dalszych 
rozważaniach wyłonią” (Ingarden 1973: 186). Jeśli Ingarden zakoń-
czył swój tekst wskazaniem na prawomocność nie tylko fenomenolo-
gicznego oglądu „intencjonalności” dzieła, ale także muzykologicz-
nego dyskursu o  jego „faktyczności”, i  jeśli za sprawą muzykologa 
dokonać się ma rozwinięcie problematyki statusu ontycznego dzie-
ła muzycznego, to książka niniejsza temu postulatowi pragnie wyjść 
naprzeciw.

Rozprawa Ingardena znajduje się w kręgu − by użyć określenia 
Władysława Tatarkiewicza − „filozofii ambicji”; refleksji tych, co są 
przekonani o możności dotarcia do istoty dzieła sztuki, do ujęcia jego 
prawdziwych ontycznych właściwości. Niniejsza książka, wywodzą-
ca się z tej dyscypliny szczegółowej, jaką jest muzykologia, pragnie 
wprawdzie „posunąć sprawę naprzód”, ale nadto dać świadectwo za-
sadniczej niewiary w  możliwość poznania „faktycznie” istniejące-
go dzieła muzycznego w jego totalności. Nie jest to chyba sprzecz-
ne z filozoficznym programem nauk pozytywnych, jaki przy różnych 
okazjach kreślił krakowski filozof. Usiłowania muzykologa na tym 
polu mogą tedy nawiązywać jedynie do takiego minimalistycznego 
programu badań, jaki Tatarkiewicz nazwał „filozofią rozważnej abs-
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8 WPROWADzeNIe

tynencji” (Tatarkiewicz 1970: 8). Książka ta nie będzie więc filozo-
ficznym poszukiwaniem istoty dzieła muzycznego, lecz raczej mu-
zykologicznym badaniem granic jego poznania; będzie sytuować się 
nie w kręgu systematycznej refleksji estetycznej nad dziełem i  jego 
składnikami, lecz ciążyć ku tradycji metodologicznego rozpatrywa-
nia źródeł, przedmiotów oraz sposobów muzykologicznego pozna-
nia i sądzenia1.

Istnieją dwa tradycyjne sposoby tworzenia metasystemu ana-
lizy dzieła muzycznego. Pierwszy z nich, konwencjonalny, zasadza 
się na ugruntowanej tradycji metodologicznej, która − wedle okre-
ślenia Kazimierza Ajdukiewicza − „czyni przedmiotem swych ba-
dań czynności składające się na uprawianie nauki oraz naukę po-
jętą jako historyczny wytwór tych czynności” (Ajdukiewicz 1985: 
121). Tradycja takiej konwencjonalnej „analizy analiz”, historycz-
nie orientowanej (tj. refe rującej krytycznie poszczególne koncep-
cje teoretyczne), choć charakterystyczna dla muzykologii dopiero 
w  2 połowie XX w., jest do dziś najbardziej powszechnym sposo-
bem uprawiania metodologii analizy dzieła muzycznego. Dwie syn-
tetyczne prace zasługują tu z  historycznych względów na przypo-
mnienie: książka Diethera de la Motte (1968)2 i popularne studium 
Iana Benta (1990)3. W  pierwszej, od początku bardzo krytykowa-
nej, m.in. przez Hansa Heinricha eggebrechta (1973), przywołano 
reprezentatywne metody analizy dzieła poprzez analityczne rozbio-
ry określonych utworów; w drugiej − przedstawiono najważniejsze 
w XX stuleciu koncepcje analityczne, wraz z ich założeniami, cela-

1 Tym rozróżnieniem także J. J. Jadacki rozpoczyna swoje prolegomena do episte-
mologii (1985).

2 Metody omawiane przez tego autora to (1) wielka forma − struktura detalu;  
(2) analiza takt-po-takcie; (3) analiza kompozycji typu „Wort-Ton”; (4) anali-
za kategorialna; (5) analiza porównawcza; (6) analiza specjalna; (7) analiza ten-
dencji; (8) ana liza statystyczna; (9) analityczne detale; (10) analiza bez założeń.

3 Bent omawia kolejno: (1) analizę „praosnowy” (Schenker); (2) analizę proce-
su tematycznego (Reti) i  analizę funkcjonalną (Keller); (3) analizę formalną; 
(4) ana lizę struktury frazy (Riemann); (5) kategorie i czynniki analizy (Lomax; 
LaRue); (6) semiotykę muzyczną (Ruwet i Nattiez); (7) teorię informacji oraz 
(8) teorię zbio rów. z  prac o  podobnym profilu metodologicznym por. także 
pracę Becka (1981).
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9WPROWADzeNIe

mi poznawczymi i  ogólną charakterystyką norm analizy. Pokaźny 
korpus literatury z tego zakresu stanowią także liczne pragmatycz-
ne antologie poświęcone analizie, zarówno na gruncie niemieckim, 
jak i amerykańskim4.

Przydatność tego typu opracowań jest czysto erudycyjna, a więc 
ograniczona w  swych zadaniach poznawczych. Po pierwsze dlate-
go, że mistrzowskiej analizy w istocie rzeczy nie można się nauczyć, 
choć można opanować rudymenty jej poszczególnych norm w  ta-
kim stopniu, by w procesie poznania postępować poprawnie meto-
dologicznie. Po drugie − z tego powodu, że określoną teorię analizy 
można poznać, kierując się ku jej źródłowemu opracowaniu. Żadna, 
nawet najlepsza egzegeza teorii analizy nie przezwycięży tych trud-
ności metodologicznych, jakich wprzódy nie przezwyciężył w  so-
bie analityk, toteż instruktażowe roszczenia tego typu opracowań 
rzadko bywają spełniane, zaś ich walory informacyjne przejmu-
ją obecnie bardziej drożne niż kiedyś kanały informacji naukowej. 
Konwencjonalna metodologia analizy może mieć jednak inny istot-
ny walor, mianowicie wszechstronnej krytyki metod. Funkcję kry-
tyczną tego rodzaju opracowań utrwaliło zwłaszcza piśmiennictwo 
niemieckie. Pragnę przywołać w tym miejscu dwa opracowania: star-
sze, nieco już przestarzałe i teoretycznie mało przejrzyste Hartmuta 
Flechsiga (1977)5, i nowsze, pod wieloma względami zasługujące na 
uwagę, Andreasa Moraitisa (1994)6. W dydaktyce akademickiej tego 
rodzaju opracowania odgrywają ważną rolę.

4 Nie będę ich tu wymieniał z powodu braku w ich założeniach kontekstu meta-
teoretycznego. Por. następujące prace: Schuhmacher (1974), Burkhart (1986), 
Cook (1987) i Anthology (1994).

5 Teoretyczno-metodologiczne podstawy rozważań Flechsiga nie wydają się do 
końca jasne. Przedstawia on najpierw (1) sytuację pluralizmu metod w nowszej 
literaturze muzykologicznej, następnie rozważa (2) relację analizy do systemu 
(typ i for ma, analiza genetyczna, technika redukcyjna, styl i system, dogmatyzm 
i tautologia), dalej rozpatruje (3) problem odzwierciedlenia (Bild) i znaczenia 
(przedstawienie i wyraz, muzyka jako symbol, hermeneutyka muzyczna, me-
toda humanistyczna, marksistowska teoria odbicia, teoria znaku), by w  koń-
cu przedstawić (4) problem przebiegu muzycznego jako struktury (kontinuum, 
dzieło, struktura, syntagmaty i paradygmaty).

6 W tej interesującej rozprawie autor dyskutuje następujące problemy: (1) Podstawy teo-
retycznonaukowe (O związku między naukami przyrodniczymi a humani stycznymi; 
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10 WPROWADzeNIe

Drugi przypadek refleksji metodologicznej wyznacza rozumie-
nie metodologii jako metateorii, jako sensu stricto filozoficznej, de-
dukcyjno-sformalizowanej nauki, uwolnionej od konwencjonalnych 
założeń i  nieposługującej się terminami technicznymi dyscypliny 
macierzystej. Ajdukiewicz pisze: „[Metanauką są] teorie systemów 
dedukcyjnych, pojmowanych jako zbiór wyrażeń, obojętne przy 
tym, czy wyrażenia zostały przez kogoś wypowiedziane lub napisa-
ne, czy też nie. Nie rozważa więc metanauka jakiejś nauki jako hi-
storycznego tworu złożonego z twierdzeń przez kogoś kiedyś uzna-
nych, ale ma na oku naukę pojmowaną w sposób, który nazwaliśmy 
poprzednio idealnym pojmowaniem nauki” (Ajdukiewicz 1985: 
120). Nurt ten zapoczątkował w muzykologii u schyłku lat 60. ame-
rykański teoretyk, pierwszy redaktor „Perspectives of New Music”, 
Benjamin Boretz, który w otwierającym serię Meta-wariacji artykule 
postulował takie pojmowanie „analitycznej kompletności”, która po-
winna być „rozumiana za pomocą pojęć wiążących konkretne utwo-
ry ze wspólną im »totalną metateorią muzyczną«” (1969: 70). Był 
to niewątpliwie ważny przełom w tradycji badań muzykologicznych, 
gdyż wprowadzał zespół kategorii z zakresu semiotyki i  logiki for-
malnej oraz sprzyjał metodologicznej refleksji nad władzą muzyko-
logicznego sądzenia na podstawie ogólnych teorii wiedzy.

zapoczątkowaną przez Boretza ideę tworzenia apriorycznych 
systemów dedukcyjnych rozwinął Alastair Borthwick (1995), który 
zbadał relacje teorii muzycznej do analizy, a zwłaszcza towarzyszą-

Prawa i fakty; Modele wyjaśniania; Teorie empiryczne; Intencjonalność; O po-
jęciu „rozumienia”). (2) założenia analizy muzycznej (Relacja przedmiot-
-podmiot; O  związku teorii muzyki, analizy muzycznej i  praktyki muzycz-
nej; Postawienie problemów ontologicznych; Repertuar pojęć; Rola obserwacji 
w obrębie analizy mu zycznej; Teoria i obserwacja; Uwagi o relacji muzyka-na-
tura; Problem latencji mu zycznych). (3) Dyskusja nad niektórymi teoretyczno- 
i  analitycznomuzycznymi kon cepcjami (Typologia metod; Metryka Riemanna; 
Teoria i  metoda Schenkera; Generatywna teoria muzyki; energetyka Kurtha; 
Teoria przedętych kwint von Hornbostela; Teoria formy i harmoniki w muzy-
ce Bartóka Lendvaia; O pewnym problemie analizy motywiczno-tematycznej; 
Ujęcia statystyczne i  teorioinformacyjne. (4) Wnioski (Prawa i podobieństwa 
form wypowiedzi; Struktura analiz muzycznych; Weryfikacja hipotez teoretycz-
no- i analitycznomuzycznych).
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11WPROWADzeNIe

ce tej ostatniej ograniczenia logiczne. Jego idea metateorii analizy 
jest rozumiana jako abstrakcyjna „teoria muzycznych teorii analizy”. 
Pisze on: „[...] metateoria jest wprawdzie pewną abstrakcją, ale tyl-
ko taką, która wywodzi się z teorii muzyki pozostającej w związku 
z konkretnymi kompozycjami. W tym znaczeniu metateoria może 
być rozumiana jako pewien nieskończony zbiór niekompletnych 
teorii muzycznych, które mogą być sprowadzone do stanu kom-
pletności w  przypadku, gdy wejdą w  specyficzne interakcje z  po-
szczególnymi utworami” (Borthwick 1995: 12). Borthwicka zajmu-
ją w szczególności ontologiczne kwestie jednostek muzycznych na 
różnych poziomach strukturalnych w perspektywie dwóch podsta-
wowych kategorii: zasady identyczności i nieidentyczności7. Rozwija 
on, jak się zdaje, nie tylko oczywiste sugestie tkwiące w koncepcji 
Schenkera, ale nieświadomie także postulat Adorna, by − abstra-
hując od repertuaru pojęć klasycznej teorii muzyki − tworzyć „ma-
teriałową naukę o  formach muzycznych” (materiale Formenlehre  
der Musik), polegającą na systematyce takich ontycznych kategorii 
muzycznych, jak kontynuacja, kontrast, następstwo, powtórzenie, 
rozwój itp. (Adorno 1982: 185).

Nie może prawomocnie zaistnieć taka metodologia analizy, 
jaka nie określi wyraźnie dziedzinowych podstaw, z których wywo-
dzi swoje twierdzenia i oceny. Te dziedzinowe podstawy będzie two-
rzyć w  niniejszej książce muzykologia historyczna, która badania 
nad dziełem muzycznym (teoria muzyki) stawia w centrum swojej 
uwagi po to, by artykułować jego horyzont aksjologiczny (estetyka 

7 Koncepcja pracy Borthwicka opiera się na następujących elementach: (1) Idea 
metateorii (etymologia i sposoby zastosowania terminu „metateoria”; Koncepcja 
metateorii; Kontekst metateorii). (2) założenia metateorii (zasada identyczno-
ści; zasada nieidentyczności). (3) Substancja metateorii (Terminologia; Po-
stawienie problemu; Metodologia; Interpretacja). (4) Byty głębokowarstwowe. 
(5) Byty powierzchniowe. (6) Przybliżenia (Delineacja i kojarzenie przez przy-
bliżenie; Wysokość i interwał; Trwanie i jego zaburzenie; Inne komponenty. 
(7) Identyczność i nieidentyczność (De lineacja i kojarzenie przez identyczność 
i nieidentyczność; Przykłady z istniejących teorii; Wysokość; Interwał; Kontur; 
Tempo; Trwanie i jego zaburzenie; Brzmienie; Dynamika). (8) Byty środkowo-
warstwowe (Delineacja i kojarzenie jako determinanty strukturalne; Podziały 
strukturalne; Węzłowe momenty strukturalne a warstwy strukturalne).
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12 WPROWADzeNIe

muzyczna). Wyjdziemy więc z  oczywistego założenia, że podsta-
wą wszelkich czynności poznawczych jest najpierw analiza dzieła. 
Także wówczas, gdy ostatecznie w swych celach kieruje się ona ku 
poznaniu takich hipostazowanych kategorii muzykologicznego po-
znania, jak styl (L. B. Meyer 1989), twórczość (Stróżewski 1983) czy 
język muzyczny (Albersheim 1980). Nie „muzyka jako taka”, lecz je-
dynie różne teksty dzieła są w  poznaniu muzykologowi naocznie 
dane, stanowią one tedy dla niego podstawę wyłaniania stadiów bar-
dziej zaawansowanych przedmio towych kategorii poznania, których 
status ontyczny wiąże się z coraz to wyższym stopniem abstrahowa-
nia. Dzieło muzyczne jest substratem kategorii zarówno stylu, twór-
czości, jak i języka muzycznego. Jest − niezależnie od swych indywi-
dualnych atrybutów − podłożem wywiedzionych z niego wszelkich 
konceptualizowanych fenomenów muzyki. Analiza dzieła jest zatem 
w procesie poznawania muzyki czymś w naturalny sposób prymar-
nym, czymś, co powinno poprzedzać badanie innych niż dzieło mu-
zycznych przedmiotów poznania.

Metodologię analizy tu zaproponowaną, ugruntowaną doświad-
cze niami historyka i teoretyka muzyki XIX i XX w., chciałbym wi-
dzieć odmiennie niż we wspomnianych dwóch grupach opracowań, 
tj. w kontekście jej związków z historycznie i systematycznie orien-
towaną muzykologią. Dystansować się więc będę zarówno od dro-
gi wytyczającej konwencjonalny cel badania, jak to jest w większości 
publikacji o charakterze krytyczno-przeglądowym, jak i od proce-
dur dedukcyjno-formalnego poszukiwania logiczno-językowych 
podstaw poznania. Pierwsza z perspektyw ma już dziś zbyt ograni-
czony punkt widzenia, druga wymaga pełni kompetencji filozoficz-
nych i nazbyt abstrahuje od metodologicznie istotnych dla muzyko-
loga kwestii8. „Jeżeli metodolog − pisze Kazimierz Ajdukiewicz − chce 
oceniać pewne sposoby rozumowania i pewne czynności umysłowe, 
jak definiowanie i  klasyfikowanie, oceniać niektóre z  nich jako do-
bre, a inne jako złe, to musi dojść do poznania celów czy też quasi-ce-

8 Charakterystyczny jest niemal zupełny brak oddźwięku tego typu prac w dys-
kusjach o analizie. Są one wprawdzie ważne z punktu widzenia filozofii nauki, 
ale nie mają niestety sankcji żywotnych wzorów poznania muzykologicznego.
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13WPROWADzeNIe

lów, do których zmie rzają nauki − poznania, które jest równoznacz-
ne z ich humanistycznym zrozumieniem” (Ajdukiewicz 1985: 335).

Podjętej w  niniejszej książce próby stworzenia pewnego me-
tasystemu analizy dzieła muzycznego nie utożsamia się z żadnymi 
konkretnymi szkołami analitycznymi, które przynależą do szczegó-
łowej teorii analizy dzieła muzycznego. Nie usiłuje się także budo-
wać jej zrębów na gruncie sformalizowanych nauk dedukcyjnych, 
które nie należą do muzykologii jako pewnej historycznie ukształ-
towanej dziedziny. Metasystem ten jest raczej efektem „rozpoznania 
charakteru i struktury metodologicznej samej nauki, jest wynikiem 
uświadomienia sobie lub skodyfikowania reguł, obowiązujących 
w danej nauce” (Stępień 1966: 117). W tym sensie tworzony w po-
rządku teoretycznym metasystem jest nauką realną, aposterio-
ryczną. Gdyby natomiast spojrzeć na zaproponowany w niniejszej 
książce dyskurs z punktu widzenia muzykologii, to należałoby po-
wiedzieć, że mamy tu do czynienia z ogólną muzyczno-analityczną 
teorią poznania, która − zanim dojdzie do pełnej kodyfikacji jej me-
tod − „wymaga wcześniejszego rozbudowania i sprecyzowania cho-
ciażby zasadniczego zrębu teorii poznania” (Stępień 1966: 117). Do 
owego sprecyzowania na gruncie nauki o dziele muzycznym „zasad-
niczego zrębu teorii poznania”, w sensie metasystemu, o którym pi-
sze Antoni B. Stępień, w moim przekonaniu jeszcze nie doszło, choć 
pewne jego ważne elementy pojawiały się już wcześniej, np. w pra-
cach Flechsiga (1977) czy Moraitisa (1994).

zakorzenione w  literaturze muzykologicznej i  historycznie 
usankcjonowane pojęcie „analizy muzycznej” budzi wątpliwości 
semantyczno-logiczne. Pierwszy człon terminu, odnoszący się do 
ogólnego znaczenia pojęcia (greckie „analysis” = rozbiór), to „my-
ślowe, pojęciowe wyodrębnienie cech, części lub składników bada-
nego zjawiska lub przedmiotu; badanie cech elementów lub struktu-
ry czegoś” (SWO 1993: 51). Adaptujemy go bez zastrzeżeń na grunt 
naszych rozważań. Jednak przymiotnik „muzyczna” nie wskazuje 
na zakorzenione w praktykach epistemologicznych człowieka dys-
kursywno-pojęciowe odniesienie podmiotowe i  na stojącą za pro-
cesem poznania określoną teorię wiedzy. Błąd semantyczno-logicz-
ny, jaki leży u podstaw tego związku frazeologicznego, staje się dla 
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14 WPROWADzeNIe

oswojonego z nim przecież muzykologa tym bardziej jasny, gdy − 
per analogiam − będziemy mówić o „analizie psychicznej” (nie psy-
chologicznej) czy „analizie społecznej” (nie socjologicznej). Analiza 
muzyczna, gdyby termin ten rozumieć bez de facto przysługujące-
go mu wyrazu „logos” (analiza muzykologiczna), musiałaby się wią-
zać jedynie ze skądinąd znaną ideą wordless analysis, przedstawienia 
sensu muzyczności wyłącznie za pomocą bądź żywej muzyki, bądź 
elementów notacji muzycznej (Keller).

Podanie w  wątpliwość tej bardzo rozpowszechnionej praktyki 
językowej (niem. musikalische Analyse, ang. music analysis, fr. analyse 
musicale, ros. muzykalnaja analiza i  in.) musi oznaczać akces na 
rzecz terminu „analiza dzieła”, nie tylko z powodów, o których była 
już mowa. Także ze względów teoriopoznawczych. Pojęcie „anali-
zy muzycznej” sugeruje nie tylko analizę przeprowadzaną, jak  
się rzekło, za pomocą środków samej muzyki, ale także „analizę mu-
zyki”. Tym czasem takie podstawowe dla muzykologii w ogóle poję-
cia, jak „muzyka”, „styl”, „gatunek”, są zakorzenionymi w umysłowo-
ści zachodu hipostazami i, zgodnie z tradycją choćby radykalnego 
realizmu (np. reizmu Tadeusza Kotarbińskiego [1986]), nie odnoszą 
się do tego, co w poznaniu empirycznym, jakiemu służy analiza, jest 
najważniejsze − poznawania konkretnych obiektów. Jeśli chcemy 
bezpośrednio postrzegać rzeczy i o nich orzekać, zadbajmy o to, by 
praktyka językowa temu stanowi rzeczy odpowiadała. Pojęcie „ana-
lizy dzieła muzycznego” odnosi nas zatem do tego i tylko tego, co da 
się zbadać empirycznie i co stanowi poznawczo konstytutywny mo-
ment tej dziedziny muzykologicznego poznania.

Powód trzeci, dla którego obstajemy przy pojęciu analizy dzieła, 
a nie analizy muzycznej, wykracza zarówno poza argumentację se-
mantyczno-logiczną, jak i  teoriopoznawczą. Bezpośrednio wiąże się 
bowiem także z przedmiotem tej książki, jaki stanowią obecne w li-
teraturze muzykologicznej teksty różnorodnych analiz (właśnie tek-
sty analiz, a nie tych ostatnich metody!)9 różnych dzieł muzycznych 

9 W tym właśnie założeniu metodologicznym książka ta różni się od wszystkich 
pozostałych, w których wąsko traktowana problematyka skupiała się wyłącznie 
na metodach analizy. Analiza dzieła to jednak coś więcej niż tylko metoda; to 
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15WPROWADzeNIe

nowożytnej historii muzyki zachodu, a zwłaszcza muzycznych ar-
cydzieł, których potrzeba poznania i  rozumienia zrodziła w histo-
rii analizy potrzebę tworzenia metod oświetlających wielość ich 
związków wewnętrznych. Teksty te to bodaj główne naoczne do-
wody istnienia nękanej zawisłością od innych nauk muzykologii 
w  swojej, sobie tylko właściwej specyfice dyscyplinowej. Jeśli zbyt 
radykalnie brzmiałoby twierdzenie, że tyle jest muzykologii, ile ana-
lizy dzieła w niej zawartej, to rację trzeba w każdym przypadku przy-
znać Mirosławowi Perzowi, gdy mówi: „Argumentem egzystencjal-
nym tej naszej dyscypliny, jej warunkiem sine qua non są zamierzone 
struktury dźwiękowe. Pozostają one jej osnową, wyznaczają grani-
ce zakresu jej przedmiotu. Muzykologia sięga nie dalej, niż sięga-
ją dźwięki, dostrzegane chociażby już tylko w  swych kontekstach” 
(Perz 1999: 15).

I jeszcze na wstępie i to: dlaczego „spór”?, „kogo z kim”? − za-
pytano mnie na pozór naiwnie. Ingardenowski, może dziś już nie-
co sta roświecki, tytuł tej książki przywołać ma skojarzenia z  fun-
damentalną dla naszej problematyki kwestią, tą mianowicie, że nie 
ma analizy dzieła muzycznego bez uświadomienia sobie jej filozo-
ficznych, a zwłaszcza teoriopoznawczych pryncypiów. Spór o grani-
ce poznania dzieła muzycznego w tej książce należy więc odczyty-
wać na trzech płaszczyznach: (1) ontologicznej, gdy staje się kwestią 
tego, co jest źródłem i przedmiotem poznania („co” analizy); (2) epi-
stemologicznej, związanej z zakresem poznawanych jakości dzieła, 
a więc wyborem metod („jak” analizy) i (3) aksjologicznej, gdy mniej 
lub bardziej eksplikatywnie sytuujemy kwestie analizy w kulturowej 
panoramie wartości („po co” analizy). „Spór” w tym przypadku ma, 
by tak rzec, wymiar „wertykalny”, jest próbą odpowiedzi na pytanie, 
gdzie kończy się poznawanie dzieła: na zautonomizowanej krytyce 
źródła?, na substancjach czy latencjach utworu muzycznego, będą-
cych wehikułami muzycznego sensu?, może dopiero na treściach, 

także szeroko rozumiane kwestie heurystyczne, estetyczne, ideologiczne i filo-
zoficzne. Bez zrozumienia tego szerokiego kontekstu analizy dalsze rozprawia-
nie o  samych metodach nie doprowadzi do szerokiego widzenia problemów 
bezpośrednio z nią związa nych, a co za tym idzie − do zrozumienia jej central-
nej roli we współczesnej muzykologii.
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16 WPROWADzeNIe

które sensy te implikują?, a może ostatecznie na kwestiach aksjolo-
gicznych czy takiej egzegezie dzieł, która wkracza już na teren her-
meneutyki muzycznej?

Jeśli muzykolog w codziennej praktyce badawczej pochłonięty 
rozwiązywaniem swych doraźnych problemów rzadko zadaje sobie 
tego rodzaju pytania, to „spór” ma też swój „horyzontalny” sens po-
toczny, związany z ciągłym wyborem, już na poszczególnych szcze-
blach, czy to źródłowego przedmiotu analizy, czy konkretnej meto-
dy analitycznej, czy wreszcie zakresu interpretacji, jaki decyduje się 
przyjąć, oraz często intuicyjnej skali wartości, na jakiej oprze swo-
je oceny. Musi on bezustannie decydować, jaki zakres teorii muzy-
ki, jaki historii, a jaki estetyki muzycznej (owych głównych, ważnych 
dla analizy subdyscyplin muzykologii) decyduje się przyjąć w swo-
im postępowaniu badawczym. Pragmatyka tego, towarzyszącego na 
wszystkich szczeblach „horyzontalnego” wyboru nie ogranicza się 
więc tylko i wyłącznie do tego, co zwykle wpaja się adeptom mu-
zykologii czy teorii muzyki: jedynie do wyboru, określonej meto-
dy analitycznej, której przyjęcie ostatecznie ratuje poznanie dzieła 
przed chaosem. Jeśli analiza dzieła ma być czymś więcej niż maszy-
ną do mielenia tekstów nutowych, musi znacząco poszerzyć dotych-
czasowy „spór” o te dwa generalne aspekty wyborów.

Ostatnia kwestia wiąże się z problematyką wyboru przedmiotu 
naszych metodologicznych dociekań. Spory wokół analizy przybie-
rają zwykle w czasach współczesnych najbardziej spektakularne for-
my. Toczą się one przede wszystkim wokół proklamowanych me-
tod nowych, związanych z tworzeniem tej infrastruktury technicznej 
analizy, która jeszcze ćwierć wieku temu nie miała w sztuce anali-
tycznej interpretacji żadnego znaczenia. W książce tej stronię wo-
bec tych − niekiedy zażartych − „sporów dnia codziennego”, dając 
pierwszeństwo przykładom historycznym w głębokim przekonaniu, 
że dzisiejsze kontrowersje wokół analizy mają swoje historyczne źró-
dła, a ich poznanie może umożliwić dystans i namysł nad rzeczywi-
stymi problemami poznania dzieła muzycznego, wyrastającymi po-
nad partykularne spory techniczne. Książka nie jest więc w żadnej 
mierze historią recepcji różnych teorii analizy; historia ta nadal cze-
ka na swojego badacza.
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*

Książkę tę, pisaną w swym zasadniczym zrębie w latach 1998−2001, 
a  należącą do stosunkowo nielicznej grupy prac z  zakresu ogól-
nej metodologii analizy dzieła muzycznego, zawdzięczam dydakty-
ce akademickiej. Nie bez znaczenia dla jej podstaw były mo je wykłady 
z „Metodologii badań muzykologicznych” oraz ze „Wstępu do muzyko-
logii”, które prowadziłem na Uniwersytecie Warszawskim, mojej ma-
cierzystej uczelni, niemal od początku swojej blisko 30-letniej pra-
cy akademickiej. Wspierana badaniami nad muzyką XIX i  XX w. 
dydaktyka umożliwiła mi, mam nadzieję, całościowe spojrzenie 
na przedmiot niniejszej książki w  kontekście kluczowych dla nie-
go dziedzin muzykologii: historii, teorii i estetyki muzycznej. Jestem 
świadom, że naukowo-dydaktyczna geneza tej publikacji zasadniczo 
waży na jej systematyzująco-krytycznym charakterze.

Szczęśliwie złożyło się także, iż w  ostatniej dekadzie ubiegłe-
go stulecia prowadziłem seminaria w  Instytucie Kulturoznawstwa 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenia tam zdobyte umoż-
liwiły mi takie zdystansowanie się wobec macierzystej dyscypli-
ny, jakie byłoby stosunkowo trudne „od wewnątrz”. Wiązały się 
one bowiem z  próbą dopracowania takiej formacji metodologicz-
nej, która pozwoliłaby na widzenie problemów dzieła muzyczne-
go i dziedzin muzykologii z nim związa nych w szerszej perspekty-
wie nie tylko nauk o sztuce, ale humanistycz nych w ogóle. Bez tych 
wrocławskich doświadczeń, licznych przyjacielskich rozmów i kole-
żeńskich dyskusji książka ta z pewnością nie byłaby w tym kształcie 
możliwa. Monografia ta powstała dzięki grantowi Komitetu Badań 
Naukowych (Nr 1 H01e 012 15), przyznanemu mi na okres od 1998 
do 2001 roku. Do wzbogacenia doświadczeń przyczyniły się także 
moje pobyty w Indiana University w Bloomington (1999 rok) oraz 
w Johannes Gutenberg-Universität w Moguncji (2001 rok), a w ich 
ramach studia nad metodologiczną problematyką analizy (IU, Polish 
Studies Center) oraz wykłady i seminaria związane z polską tradycją 
mu zyczną XIX i XX w. (JoGU, „Schwerpunkt Polen”). za inicjaty-
wę zaproszenia mnie w mury tych uczelni pragnę podziękować Pani 
Profesor Halinie Goldberg oraz Panu Profesorowi Christophowi- 
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18 WPROWADzeNIe

-Hellmutowi Mahlingowi. Wiele cennych uwag zawdzięczam moim 
dawnym współpracownikom, którzy wsparli mnie w przygotowaniu 
pierwszej redakcji tej książki, a szczególnie Pani Profesor Barbarze 
Przybyszewskiej-Jarmińskiej z Instytutu Sztuki PAN oraz Pani Dok- 
tor hab. Iwonie Lindstedt z Instytutu Muzykologii UW. Szczególnie 
gorąco dziękuję Pani Profesor Marii Piotrowskiej z  Instytutu Mu-
zykologii KUL za wnikliwą lekturę całej monografii i wiele cennych 
sugestii. 

Niniejsze, drugie wydanie nie przynosi zasadniczych zmian 
w tekście głównym monografii. Jestem przekonany, że – mimo in-
tensywnego przyrostu literatury przedmiotu w ciągu ośmiu lat dzie-
lących ją od pierwszego wydania – moje główne tezy i  zasadnicze 
decyzje systematyzacyjne nadal pozostają w mocy, co pośrednio po-
twierdza jej niedawne wydanie anglojęzyczne (Peter Lang 2008). 
Uzupełniłem jednak bibliografię o  nowe pozycje, zwłaszcza tych 
muzykologów polskich, którzy w  swoich badaniach mają na uwa-
dze metodologiczną problematykę analizy i interpretacji. zwróciłem 
także baczniejszą uwagę na nowe programy analizy komputerowej, 
gdyż ta dziedzina interesującego nas zakresu metodologii badań 
muzykologicznych rozwija się najbardziej dynamicznie. Ponieważ 
w pracy tej staram się ograniczać do niezbędnego minimum tech-
niczne, teoretycznomuzyczne kwestie analizy dzieła, które tak od-
stręczają od muzykologii szersze rzesze humanistów, mam nadzieję, 
że będzie ona służyć nie tylko bardziej zaawansowanym studentom 
muzykologii i wydziałów teorii akademii muzycznych, ale także róż-
nym akademickim środowiskom humanistycznym, zainteresowa-
nym zwłaszcza kwestiami poznawczymi nauk o sztuce. Pisząc ją, sta-
rałem się na tyle, na ile było to możliwe, rozhermetyzować dyskurs 
o dziele muzycznym w taki sposób, aby problemy tu poruszone zna-
lazły się w pobliżu tradycyjnie ważnych „wspólnych miejsc” meto-
dologii nauk humanistycznych. Nieliczne przykłady nutowe są trak-
towane emblematycznie i nie wymagają znajomości nut.
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rozdział 1
o klasyfikacji analiz dzieła muzycznego

1. analiza w świetle systematyzacji nauki o muzyce

Skoro akceptujemy pogląd, że „analiza muzyczna znajduje się w cen-
trum zainteresowań współczesnej muzykologii” (eggebrecht 1973: 
41), to trzeba postawić następujące pytania: czy ma ona swoją au-
tonomię w  kanonie dziedzin muzykologii? Jakie jest jej miejsce 
w  strukturze współczesnej nauki o  muzyce? Jaki jest jej stosunek 
do centralnych działów i dziedzin muzykologii? Odpowiedzi na te 
pytania nie znajdziemy w  systematykach muzykologii, tak histo-
rycznych, jak współczesnych. Analiza rzadko była wyodrębniana 
jako samoistna dziedzina któregokolwiek z działów tej dyscypliny. 
Nowsze systematyki nie przynoszą pod tym względem istotnej zmia-
ny. Tylko w nielicznych spośród nich analiza znajduje swoje autono-
miczne miejsce. Czy jednak jest to pozycja w jednoznaczny sposób 
wskazywana? Dla Waltera Wiory i Hansa Albrechta (1961) „musik- 
wissenschaftliche Werkbetrachtung” znajduje się – obok akustyki, fi-
zjologii, teorii estetyki i psychologii muzyki – w dziale muzykolo-
gii systematycznej. Ale już dla Vladimira Karbusicky’ego (1979: 8) 
„Analyse und Interpretation musikalischer Werke” mieści się – obok 
m.in. źródłoznawstwa i paleografii, historii form i gatunków czy kry-
tyki stylu – w dziale muzykologii historycznej.

Ta rozbieżność stosunkowo rzadko akcentowanych i – jak widać – 
sprzecznych stanowisk wydaje się symptomatyczna, z czego można 
wysnuć wniosek, że szeroko rozumiana analiza muzyczna, mimo jej 
tak długiej tradycji, jak długa jest nowoczesna tradycja całej dyscy-
pliny, nie jest „klasyczną” dziedziną muzykologii, taką jak historia 
muzyki, estetyka czy akustyka muzyczna. Pełną odpowiedź na pyta-
nie czym jest, a czym nie jest analiza, poprzedzić musi jednak próba 
usystematyzowania nauki o muzyce. Nie będę w niej zmierzał ani do 
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20 ROzDzIAł 1

przedstawienia „muzykologii przyszłości”, ani do penetrowania po-
tencjalnych możliwości przebudowy nauki o muzyce. Przyświeca mi 
cel odmienny – takiej syntezy różnych dziedzin dyscypliny, aby tym 
bardziej wyraźny stał się jej „stan posiadania” w dobie ponowocze-
snej. Na dyscyplinę spójrzmy zatem retrospektywnie i kumulatyw-
nie zarazem. W poniższej próbie opieram się na dwudziestowiecznej 
tradycji systematyzowania nauki o  muzyce: od pierwszych, histo-
rycznych sy stematyk Guidona Adlera (1885) i  Hugona Riemanna 
(1906), poprzez systematyki Alberta Welleka (1948), Waltera Wiory 
i  Hansa Albrechta (1961), Hansa-Guntera Hokego (1966), Hansa 
Heinricha eggebrechta (1967), Carla Dahlhausa (1971), Oskara 
elscheka (1973), zofii Lissy (1974) i Józefa M. Chomińskiego (1978), 
aż po współczesne sytematyzacje Vladimira Karbusicky’ego (1979), 
Josepha Kermana (1985) i Mirosława Perza (nadbitka).

Kilka wstępnych założeń. Przyjmuję za Hansem-Gunterem 
Hokem (1966) i Oskarem elschekiem (1973) trychotomiczny wzór 
podziału muzykologii na działy, zakresy i  dziedziny (subdyscypli-
ny)1. Dwa pierwsze działy (historyczny i systematyczny) są, jak wia-
domo, głęboko zakorzenione w  tradycji systematyzowania nauki 
o  muzyce, z  których pierwszy (historyczny) stopniowo traci swo-
je dominujące znaczenie. Dział trzeci to najmłodszy i  najbardziej 
obecnie dynamicznie rozwijający się dział kulturologiczny, wy-
rosły z  muzykologii po równawczej, folklorystyki muzycznej i  na-
stępnie etnomuzykologii. Poszczególne działy dzielą się na zakre-
sy zgodne z ogólną systematyką nauk. zakresy dzielą się z kolei na 
właściwe dla nauki o muzyce dziedziny, które mają, na ogół, hetero-
nomiczne przedmioty badań, specyficzne dla siebie (choć także na 
ogół heteronomiczne) cele i metody badawcze – por. Perz (1997). 
założeniem tej ogólnej systematyki jest – z wyjątkiem najmłodsze-
go zakresu kulturoznawczego, co do które go nie widzę w systematy-
kach antecedencji – unikanie w wyodrębnianiu dziedzin kryteriów 
przedmiotowych, które tak chętnie przywołuje się zwłaszcza w dzia-
le historycznym – systematyki eggebrechta (1967), Lissy (1974) – 

1 elschek stosował ten podział wyłącznie w odniesieniu do muzykologii systema-
tycznej.
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oraz stosowanie przede wszystkim kryteriów ogólnometodologicz-
nych. Powyższa systematyka muzykologii ogranicza się do działów, 
zakresów i dziedzin podstawowych i nie uwzględnia obszarów in-
terdyscyplinarnych (np. pograniczy muzykologii i filologii, historii 
sztuki czy archeologii itd.).

Nie wyróżniam nadto nie tylko żadnych zakresów przedmio-
towych, ale i  stricte metodologicznych (metateoretycznych) – ani 
na obszarze historii, ani systematyki, ani tym bardziej kulturo-
logii, mimo iż w każdej z  tych dziedzin znajdujemy nurty badaw-
cze mające taki charakter. Wyodrębnianie zakresów metodologicz-
nych czy metateoretycznych skomplikowałoby obraz całości. Nie 
uwzględniam wreszcie wyodrębnianego niekiedy działu muzyko-
logii stosowanej (wedle terminologii Chomińskiego „praktycznej 
muzykologii” [1978: 33]; także „angewandte Musikwissenschaft” 
u  eggebrechta [1967]), który niekiedy bywa przedmiotem szkole-
nia w  różnych placówkach akademickich, na ogół pozauniwersy-
teckich. Już Chomiński zwracał uwagę na fakt, że nazwa „muzyko-
logia praktyczna” jest eufemizmem wszędzie tam, gdzie „w sposób 
powierzchowny i prymitywny traktuje się teorię muzyki sprowadza-
jąc wszystko to, co dotyczy kompozycji i wykonania dzieł muzycz-
nych do praktyki, zaś wszelkie wiadomości przekazywane potocz-
nym językiem traktuje się jako teorię” (Chomiński 1978: 33). Oto 
więc proponowana dziedzinowa systematyzacja współczesnej nauki 
o muzyce:

I. M u z y k o l o g i a  h i s t o r y c z n a 
zakres heurystyczny i informacyjno-naukowy

1. Źródłoznawstwo, paleografia i teoria edycji
2. Bibliografistyka
3. Leksykografia
4. Dyskografia, ikonografia i filmografia muzyczna 

zakres historycznych nauk o muzyce
1. Faktografia kultury muzycznej
2. Przedmiotowa historia muzyki2

2 A więc historia notacji, systemów tonalnych, teorii, form i gatunków, instru-
mentacji, stylów itp.
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22 ROzDzIAł 1

3. Społeczna i psychospołeczna historia muzyki
4. Historia instrumentów i praktyki wykonawczej
5. Historia recepcji muzycznej
II. M u z y k o l o g i a  s y s t e m a t y c z n a  

zakres nauk fizycznych i przyrodniczych
1. Instrumentologia
2. Akustyka muzyczna
3. Fizjologia i psychofizjologia muzyczna
4. Normatywna teoria muzyki3

zakres nauk społecznych i filozoficznych
1. Psychologia muzyki
2. Pedagogika muzyczna
3. Socjologia muzyki
4. Deskryptywna teoria muzyki
5. estetyka muzyczna
6. Filozofia muzyki
III. K u l t u r o l o g i a  m u z y c z n a  

zakres etnomuzykologiczny
1. Muzykologia porównawcza
2. Folklorystyka muzyczna
3. etnografia muzyczna
4. Antropologia muzyczna  

zakres kulturoznawczy
1. Badania nad profesjonalną muzyką rozrywkową
2. Badania nad muzyką subkultur miejskich
3. Badania nad współczesną fonosferą
4. ekomuzykologia środowiska
Powyższa (jak i każda inna) systematyka wymagałaby oczywi-

ście obszernego komentarza. Na niej wszakże musimy w tym miejscu 
poprzestać, ponieważ idzie nam jedynie o usytuowanie analizy dzie-
ła muzycznego na tle całej panoramy nauki o muzyce, a nie o szcze-
gółowe uzasadnienie przesłanek tej ostatniej. Tezy, jakie pragniemy 

3 Usytuowanie w  powyższej systematyce teorii muzyki wydaje się szczególnie 
trudne z powodu szerokości jej zakresu, o czym w innym miejscu będzie jesz-
cze mowa. Tu mam na myśli teorię w swym wąskim, pierwotnym znaczeniu 
normatywnym, tj. jako badanie fizykalnych podstaw muzyki.
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23O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

w  tym rozdziale postawić, sformułujemy następująco: (1) szeroko 
rozumiana analiza dzieła nie należy do żadnego z działów muzyko-
logii ani nie tworzy odrębnej ich dziedziny, łączy się wszakże, w spo-
sób bardziej lub mniej jawny, z niemal każdym z wyróżnionych za-
kresów; (2) muzykologia historyczna wyznacza zakresy poznania 
przedmiotowej sfery analizy, w szczególności rodziny przedmiotów 
heurystycznych (źródłoznawstwo) oraz rodziny przedmiotów wią-
żących się ze strukturą muzyczną (przedmiotowa historia muzyki); 
(3) muzykologia systematyczna konstytuuje normy poznania struk-
tury muzycznej (teoria muzyki) i zakreśla interpretacyjny horyzont 
analizy (estetyka muzyczna i filozofia muzyki). Cel i zakres analizy, 
powiązany ze sferą jej przedmiotów badawczych, a będących dome-
ną muzykologii historycznej, sankcjonuje ostatecznie interpretacja 
jako wyjaśnienie zadomowionych w  dziele muzycznym treści słu-
żących rozumieniu dzieła zarówno w historycznym, jak i estetycz-
nym kontekście.

Historia muzyki rozumiana jako odrębny dział muzykologii 
wiąże się zatem głównie ze źródłami (heurystyka) i  przedmiota-
mi analizy (struktury muzyczne). Tym, co muzykologia historycz-
na nie jest w  stanie z  racji swej konstytucji metodologicznej ana-
lizie dostarczyć, są oczywiście metody badawcze. Powiemy zatem, 
że muzykologia systematyczna konstytuuje podmiotową sferę ana-
lizy, a w szczególności muzyczno-techniczne normy analizy (teoria 
muzyki) oraz jej kategorie aksjologiczne (estetyka muzyczna i filo-
zofia muzyki). Tym samym w  procesie badawczym dostarcza ona 
ważnych, wyraźnie wyodrębniających się kategorii normatywnych 
i/lub deskryptywnych (teoriopoznawczych, aksjologicznych i  in.), 
a następnie zhierarchizowanych, koherentnych i tworzących system 
właściwych pojęć teoretycznomuzycznych. Osobne kwestie wyłania 
dział kulturologiczny, w którym sfery przedmiotowa i podmiotowa 
analizy są zorganizowane w interesującym nas kontekście systema-
tyzowania dziedzin na odrębnych zasadach (nie będę się nimi dalej 
zajmował). Pozostaje jeszcze do rozstrzygnięcia problem rozumie-
nia analizy i jej funkcji w różnych dziedzinach muzykologii.

Analizę można rozumieć szeroko i wąsko. Można najpierw za-
łożyć, że w każdym dyskursie o muzyce, w którym pojawiają się ja-
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kiekolwiek dystynkcje jej dotyczące, analiza istnieje przynajmniej 
jako entymemat, a więc rodzaj dedukcyjnego wnioskowania, w któ-
rym przemilcza się tego wnioskowania przesłanki ze względu na 
ich oczywistość. Analiza bywa takim entymematem w  opracowa-
niach dotyczących historii kultury muzycznej, w  których przywo-
łuje się style, dzieła i gatunki bez eksplikacji ich teoretycznych wy-
znaczników, tj. bez dyskutowania explicite kwestii stylokrytycznych, 
techniczno-kompozytorskich czy genologicznych. Czy wobec tego 
jest to dyskurs, który – jak chcą niektórzy – mógłby być uprawia-
ny przez niemającego muzykologicznego wykształcenia history-
ka? Oczywiście nie, ponieważ w opracowaniach tego rodzaju ana-
liza „na zapleczu” odgrywa ważną funkcję regulatywną: jest ukrytą 
w dyskursie o historii kultury muzycznej kompetencją, która w isto-
cie czyniłaby niemającego muzykologicznego przygotowania histo-
ryka mało wrażliwym na istotne kwestie istniejące np. w relacjach 
muzyka – społeczeństwo. Nic zatem dziwnego, że historycy „poli-
tyczni” raczej stronią od tej problematyki.

Analiza jest zatem obecna niemal we wszystkich dziedzinach 
muzykologii, nie zawsze pod postacią sformułowanego dyskursu, 
ponieważ badania nad tym, co muzyczne, stanowią o kryterium toż-
samości całej dyscypliny. Istnieje najpierw zewnętrzny krąg analizy, 
gdy funkcjonuje ona jako (1) klasyfikacyjne narzędzie uprzedmioto-
wienia dzieła, stylu, gatunku czy innych właściwości muzyki, jak to 
jest w niektórych działach muzykologii systematycznej (typ analizy 
r e f e r e n c j a l n e j). Rudymenty analizy są potrzebne fizjologowi 
i psychologowi muzyki, dla których muzyka jest tylko zewnętrznym, 
interioryzowanym przez percypujący podmiot komunikatem, wy-
wołującym określone reakcje już to na poziomie czysto fizjologicz-
nym, już to psychicznym. Są potrzebne także muzykoterapeucie, dla 
którego utwory są narzędziem wyskalowania modelowych emotyw-
nie jakości, służących terapii pacjenta. Inaczej analiza referencjalna 
służy empirycznemu socjologowi muzyki, który w kręgu arcydzieł 
kultury muzycznej czy obiegowych kategorii stylowych bądź gatun-
kowych bada istnienie intersubiektywnych postaw w procesie spo-
łecznego odbioru muzyki. Inaczej wreszcie akustykowi, dla którego 
jest fenomenem czysto fizycznym. We wszystkich tych specjalno-
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25O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

ściach analiza nie występuje w sensie wyspecjalizowanych czynno-
ści technologicznych, ponieważ badanie nie dotyczy samego dzieła, 
a jedynie sfer wobec niej egzogenicznych4.

Drugi krąg, bardziej zaawansowanej metodologicznie analizy, 
to traktowanie jej jako (2) narzędzia poznania i rozumienia całego 
dzieła bądź niektórych aspektów jego muzycznej struktury w  celu 
uzyskania określonych korzyści praktycznych (typ analizy s t o s o-
w a n e j). Analizą stosowaną posługuje się zarówno wydawca mu-
zyczny, który dokonując heurystycznej krytyki tekstu dzieła, dąży 
do osiągnięcia określonego wzorca edytorskiego, historyk muzy-
ki dawnej, który przeprowadzając paleograficzny rozbiór zabytku, 
przekłada jego pierwotny, historyczny zapis na notację współcze-
sną w celu umożliwienia wykonania utworu, jak i autor aukcyjne-
go katalogu rękopisów muzycznych, motywowany spodziewanymi 
efektami merkantylnymi. Dziedziną, w której obserwujemy istnienie 
analizy stosowanej, jest też pedagogika muzyczna. Potrzebuje ona 
analizy w procesie kształcenia adepta kompozycji: nie tylko jako na-
rzędzia poznania i zrozumienia muzycznych sensów mistrzowskich 
dzieł przeszłości, ale także jako probierz twórczych wzlotów i upad-
ków, słowem – jako mniej lub bardziej uświadomione narzędzie ar-
tystycznej asymilacji z jednej strony i indywidualnej ekspresji aktu 
twórczego – z drugiej5. Analiza jest wreszcie potrzebna adeptom-in-
strumentalistom wszystkich szczebli, ponieważ artystycznie intu-
icyjne poznanie i rozumienie dzieła powinno być wsparte pojęcio-
wą konceptualizacją przynajmniej głównych pojęć z zakresu nauki 
o muzyce6.

4 Jak się wydaje, w  wymienionych subdyscyplinach muzykologii nie istnieją 
względnie autonomiczne opracowania odnoszące się do analizy typu referen-
cjalnego. Wiele uwag na jej temat jest jednak implicite zawartych w metodolo-
gicznych opracowaniach dotyczących tych działów.

5 Aspekty znaczenia analizy dla kompozytora usystematyzował K. Baculewski 
(2000: 134–143). Niezwykle bogata literatura przedmiotu przynosi charakte-
rystyczne „wprowadzenia do kompozycji”, począwszy od czasów baroku aż po 
współczesność.

6 Ten typ analizy ma swoją bogatą literaturę przedmiotu, por. m.in. H. Neuhaus 
(1970), B. Pozniak (1949) i in.
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Trzeci krąg analizy, o  którym będzie w  tej książce mowa, jest 
związany z (3) badaniem muzykologicznym o charakterze podsta-
wowym, w  kontekście teoretycznym, historycznym i  estetycznym 
(typ analizy e k s p l i k o w a n e j). W bogatej literaturze przedmiotu 
dopiero ten rodzaj analizy uznaje się za analizę właściwą, ponieważ 
koresponduje ona z postulatami nauk „realnych” w obrębie nowo-
żytnej nauki: wyraźnej autonomii przedmiotu badań, bezinteresow-
ności aktu poznania, świadomej siebie metodyki i metodologii po-
stępowania badawczego. Analiza dzieła muzycznego wprawdzie nie 
może zaistnieć, jak się rzekło, jako samoistny dział w systematykach 
muzykologii, ale przy tej okazji raz jeszcze trzeba powiedzieć: nie ist-
nieje naszym zdaniem nowocześnie rozumiana analiza eksplikowa-
na, która nie prowadziłaby do różnego rodzaju metodologicznych 
dyfuzji z przynajmniej czterema tradycyjnie wydzielanymi subdys- 
cyplinami muzykologii: z historią i teorią muzyki z jednej – oraz z jej 
estetyką i filozofią z drugiej strony. Analiza bez wyraźnego, mniej lub 
bardziej uświadomionego związku z którąkolwiek z wyróżnionych 
dziedzin traci sankcję swej przynależności do kanonu nauk o mu-
zyce. związkom analizy dzieła z tymi dziedzinami muzykologii po-
święcimy teraz nieco uwagi.

2. analiza a historia muzyki

Instytucjonalny rozdział, jaki występuje w  szkolnictwie akademic-
kim, gdzie osobno studiuje się teorię muzyki, a osobno muzykolo-
gię, przyczynia się do istnienia – jak pisze Reinhard Strohm – „nie-
szczęsnej zgody co do tego, że struktura dzieł muzycznych i historia 
muzyki stanowią przeciwieństwa” (2000: 111). Teoretycy muzyki wi-
dzą w historyku archiwariusza o orientacji czysto idiograficznej, hi-
storycy zaś w teoretyku – badacza spekulującego nad normami tech-
niki kompozytorskiej poza kontekstem historii. zgodzić się należy 
z diagnozą Strohma, że „wszelka analiza z ambicjami metodologicz-
nej ścisłości stała się w kontekście historii muzyki rzeczą rzadką” 
(2000: 115). Czy jednak poruszając się w kręgu tych skrajności, hi-
storykowi należy pozostawić wyłącznie Adlerowską schedę klasyfi-
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kacyjnego badania intersubiektywnych jakości stylu muzycznego, 
konstytuującego się ponad poszczególnymi dziełami, a teoretykowi 
badanie samego dzieła? Odpowiadając na pytanie „po co historyko-
wi analiza?” Bent konstatuje: „aby wykryć związki między »stylami« 
i  w  ten sposób ustalić łańcuchy przyczynowe, które działają w  ra-
mach czasu i są osadzone w czasie przez możliwe do zweryfikowania 
faktyczne dane” (Bent 1990: 7).

Jest to wąski pogląd na znaczenie analizy w pracy historyka mu-
zyki. zanim podejmiemy próbę sformułowania odpowiedzi na to 
pytanie, załóżmy najpierw, że w praktyce badawczej szeroko rozu-
mianej nauki o  muzyce mamy do czynienia z  zasadniczo dwiema 
możliwościami: albo historia wspiera analizę (jak, abstrahując od jej 
pierwotnego kontekstu historycznego, ta oto muzyka działa?), albo 
analiza wspiera historię (jak w swym pierwotnym kontekście histo-
rycznym ta oto muzyka działała?)7. Wąsko zorientowani teoretycy 
muzyki w swej praktyce badawczej bądź w ogóle rezygnują z podję-
cia jakiegokolwiek dyskursu historycznego, ograniczając się do „czy-
stego” rozbioru dzieła, bądź funkcje jego historycznego tłumaczenia 
sprowadzają do opisowych wiadomości o  biograficznych i  źródło-
wych okolicznościach towarzyszących powstaniu utworu. Jest to da-
nina równie konwencjonalna, jak banalna. Nie przekłada się bowiem 
na wyjaśnianie rzeczywistego związku między danymi historyczny-
mi a  treścią analizy jako wykładnią sensu dzieła. Wprojektowany 
w analizę dyskurs historyczny wymaga bowiem nie tyle posiadania 
„wiadomości” o okolicznościach towarzyszących powstaniu utworu, 
ile – co najistotniejsze – sam musi być przedmiotem badania ze spe-
cyficznego punktu widzenia określonego przedmiotu analizy. Gdzie 
nie dochodzi do twórczego przezwyciężenia separatyzmu dyskursu 
historycznego od dyskursu analitycznego, tam jawny się staje brak 
prawomocnego metodologicz nie związku między historią i analizą.

Negatywem tej sytuacji badawczej jest taka analiza wspiera-
jąca twórczy dyskurs historyczny, której teoretyczne samoograni-
czenie do prowadza do prezentacji dawno już prześwietlonych clichés 
pozna nia dzieła. Czy jest nam potrzebna jeszcze jedna analiza  

7 Por. Strohm (2000: 116).
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IX Symfonii Beethovena lub Sonaty b-moll Chopina? Tak – jeśli 
przez pryzmat sta wianych przez historyka pytań ujawni na nowo 
odczytany sens dzieła lub z kontekstu historii wywiedzie niewyarty-
kułowane dotąd jego tre ści. Nie – o ile stanowi „ilustrację nutową” 
tezy niepowiązanej z heurystycznym czy estetycznym jej znaczeniem 
w kontekście rozumienia historii. Taki metodologiczny status histo-
rycznie orientowanej analizy jest trudny do osiągnięcia. Wymaga się 
bowiem od muzykologa, by dysponował rozległymi kompetencja-
mi systematyka i humanisty, by łączył dyspozycje poznawcze przy-
rodnika ze zdolnościami do rozu miejącej duchowy kontekst dzie-
ła historycznej empatii. Odkrycie sen su Chopinowskiej harmoniki 
nie może się oczywiście obyć bez zasto sowania systematycznej me-
tody lub zestroju metod. Bez powiązania jednak analizy harmonicz-
nej ze studiami z zakresu krytyki tekstu (orto grafia harmoniczna i jej 
geneza), historii teorii harmonii 1 połowy XIX w. i recepcji jej „hi-
storycznie aktywnych” elementów analiza pozostaje tylko tym, czym 
była w czasach Bronarskiego: prezentacją metody przez materiał hi-
storyczny (por. Gołąb 1991).

Pozytywny postulat, jaki wyłania się z  tego metodologiczne-
go spo ru, jest dobrze znany. Sformułował go już Ludwig Finscher, 
mówiąc, że „analiza służy interpretacji historii, jeżeli wciąż zawie-
ra samą siebie w historycznej perspektywie [sich selbst konsequent 
historisiert]” (1972: 54–57). Rozumienie tej „historycznej perspek-
tywy” to nie tylko odtwa rzanie dla analizy historycznego kontekstu 
powstania dzieła (paleogra fia, studium repertuarowe, społeczna hi-
storia dzieła, praktyka wykonaw cza itd.), ale także casus analizy spe-
cjalnej „w strojach z epoki”, niestanowiącej na ogół przedmiotu za-
interesowania ścisłego teoretyka muzyki. Tak rozumiał znaczenie 
analizy w  swych licznych pracach Józef M. Chomiński i  taki wła-
śnie postulat leży u podstaw Dahlhausowskiej historii muzyki jako 
historii kompozycji (Kompositionsgeschichte). Rein hard Strohm pi-
sze: „analiza pytałaby, co uczyniło badane dzieło możli wym, a być 
może koniecznym – jakie odpowiedzi dawało ono własnej przeszło-
ści. Dociekałaby także, na jakie pytania dzieło nie odpowiedzia ło, ja-
kie postawiło, i które z tych pytań nadal pozostają otwarte. Ten her-
meneutyczny proces wciągnąłby nas w badanie nie tylko kontekstu, 
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ale i tego, co być może naprawdę się wydarzyło; w uparty, celowy i być 
może paleograficzny dialog z przeszłością” (Strohm 2001: 118–119)88.

Jednym z  podstawowych problemów tej książki, rozważanych 
w  piątym rozdziale, jest kwestia historyczności metodologicznych 
wzorów analizy dzieła muzycznego. Analiza jest taką samą częścią 
hi storii, jak sama muzyka, uwarunkowaną nie tylko bieżącym sta-
nem ba dań muzykologicznych czy nawet zwykłych mód metodo-
logicznych, ale także szeroko rozumianym kontekstem kultury. Jest 
ona z jednej strony przedmiotem klasycznej, zapoczątkowanej przez 
Riemanna hi storii teorii muzyki, gdy w  centrum uwagi stawia się 
sformułowane explicite doktryny muzyczno-analityczne, referując je 
oraz poddając krytyce ich normy techniczne, założenia metodyczne 
i cele w taki spo sób, jaki obserwujemy w większości przeglądowych 
opracowań mo nograficznych. z  drugiej strony obiektem badania, 
bliższym może hi storii idei niż wyżej wspomnianemu pragmatycz-
nemu opisowi doktryn, byłoby badanie zarówno explicite sformuło-
wanych, jak i  im plicite zawartych w aktach poznawczych historyka 
muzyki, interpretacyjnych wzorów analizy w oderwaniu wprawdzie 
od ich podłoża technologicznego, ale za to w związkach z tymi czyn-
nikami, jakie dla zrozumienia historyczności analizy mają pierwszo-
rzędne znaczenie: doktrynami filozoficznymi, ideologiami i – na co 
nie kładzie się, mo im zdaniem, wystarczająco silnego nacisku – tak-
że ze stanem współ czesnej im techniki kompozytorskiej.

Hans Heinrich eggebrecht pisze o  „subiektywizmie anality-
ka i jego czasu”, w którym „objawia się również jego własna epoka 
historyczna, stawia jąca pytania o to, co znaczące. Ta kołowa struk-

8 Dyskusje nad tymi kwestiami odbywają się też w tradycyjnie scjentystycznych 
środowiskach amerykańskich teoretyków muzyki, wśród których można zaob-
serwować w ostatnich latach znużenie normatywnymi teoriami typu pitch-class 
set theory A. Forte’a, (który nota bene zajął się piosenkami C. Portera i tradycyj-
ną mu zyką amerykańską). David Bernstein ubolewał nad coraz bardziej pogłę-
biającym się rozziewem między nowoczesną (czytaj: normatywną) teorią mu-
zyki a  posługującą się metodami deskryptywnymi muzykologią historyczną. 
„Nadszedł czas – pisał we wprowadzeniu do Music Theory and the Exploration 
of the Past – by zatrzymać ów dialektyczny proces i połączyć owe rozdzielone 
dyscypliny w jedną całość” (Bernstein 1993: 1). Por. Jarzębska (2000: 106–112).
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tura [Zirkelstruktur] rozumienia (przedmiot w  swym czasie histo-
rycznym – podmiot dzisiaj) wymaga odkrycia i rozważenia warun-
ków subiektywizmu analityka i  motywacji jego sposobu stawiania 
problemów, a więc włączenia ich samych jako rzeczy istotnych do 
nauki analizy” (1973: 45). Jakie „wa runki subiektywizmu anality-
ka” miał na myśli fryburski uczony? Warunki te są oczywiście tak 
samo zewnętrzne wobec technologicznie ro zumianej analizy dzieła, 
jak w przypadku wszystkich nauk o sztuce i li teraturze. Składają się 
na nie zarówno powszechnie akceptowane ide ologie i światopoglą-
dy, jak i szczególnie nośne w obrębie oficjalnej nauki modele gnose-
ologiczne; zarówno twórcza praktyka artystyczna, która wydobywa 
na światło dzienne nowe techniki i poetyki, ujawnia jąc dotąd ukryte 
aspekty sztuki, jak i lokalne tradycje naukowo-artystyczne; wresz-
cie – stan badań i aktualny stopień intersubiektywnie ak ceptowanej 
poznawczej ważności określonych problemów sztuki oraz, last but 
not least, indywidualne predyspozycje, a  także mniej lub bar dziej 
trafne, bo przecież nierzadko tylko intuicyjnie wyczuwane przez ba-
dacza problematyki dzieła i jego kontekstu, które mogą zapoczątko-
wać ważny nurt badań. Są to kwestie na tyle oczywiste, że możemy je 
w tym momencie pominąć.

zajmijmy się teraz kwestią trudniejszą, mianowicie tym, co moż-
na byłoby nazwać problemem konwergencji. Metody analizy można 
bowiem klasyfi kować także ze względu na stopień ich normatywnej 
zgodności z badanym przedmiotem w sensie historycznie określonej 
struktury muzycznej. Jest to dla historyka muzyki sprawa kluczowa. 
Istnieją metody analizy, głównie deskryptywne, w których treść pod-
stawowych kategorii teoretycznych oraz układ szczegółowych norm 
analitycznych są wywiedzione z  historycznie określonego przed-
miotu badań i wtórnie służą objaśnianiu reguł rządzących strukturą 
muzycz ną. Potężna architektura teorii Hugona Riemanna, powsta-
łych jako synteza wcześniejszych ujęć spekulatywnych i nauki kom-
pozycji, wy łoniła się z zasad muzyki od XVII do XIX w. i nie była 
pierwotnie przeznaczona do stosowania w analizie muzyki dawnej 
i  dwudzie stowiecznej. Ten sam zakres historyczno-przedmiotowy 
mają teorie Heinricha Schenkera („od Bacha do Brahmsa”), który 
nadał im nadto specyficznie aksjologiczny sens, jako metod obja-
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31O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

śniania arcydzieł mu zyki zachodu. zasada konwergencji, obok kry-
terium historyczno-chronologicznego i aksjologicznego, ma niekie-
dy także sens genologiczny, jaki widzimy np. w procesualistycznej 
teorii analizy Rudolfa Retiego (1952). Nie dość, że kieruje się ona ku 
muzyce XVIII i XIX w., to wy łącza nadto wszystkie te utwory z okre-
su klasyczno-romantycznego, które nie są kompozycjami cykliczny-
mi (problem integracji procesu tematycznego mógł być eksplikowa-
ny wyłącznie w kompozycjach wieloustępowych).

Nie oznacza to wcale, że zasada konwergencji teorii anali-
zy i  przedmiotu badania jest regułą, od której nie ma odstępstw. 
Przeciw nie – historia analizy zna liczną i nadto z metodologicznych 
względów interesującą grupę analiz, w obrębie której zasada konwer-
gencji zosta je zawieszona. Nie chodzi tu o przypadki zwykłego nie-
dostosowania metody do specyfiki badanego przedmiotu, jak to ma 
miejsce np. w harmonicznej analizie madrygałów Carla Gesualda da 
Venosy me todą funkcjonalną Riemanna, lecz o świadome próby ta-
kiego modyfi kowania źródłowej teorii analizy, by spełniała określo-
ne cele specjal ne. Na takie adaptacyjne zabiegi są podatne szczegól-
nie oryginalne, cieszące się powszechnym zainteresowaniem teorie 
analizy. Przykład recepcji teorii Schenkera w 2 połowie XX w. po-
kazuje wyraźnie istnienie tendencji zarówno do jej aksjologicznej 
neutralizacji (nie tylko arcy dzieła), jak i do poszerzania ściśle przez 
tego teoretyka określonych przedmiotowo-chronologicznych granic 
(także muzyka dawna i dwu dziestowieczna). zasada konwergencji 
domaga się bowiem albo utrzy mania przedmiotu badań w granicach 
wyznaczonych przez przyjętą w całości teorię źródłową, albo takie-
go koniecznego modyfikowania jej poszczególnych norm technicz-
nych, a czasem nawet podstawowych kategorii teoriopoznawczych, 
by było możliwe usunięcie błędu meto dologicznej dywergencji na 
płaszczyźnie badający podmiot-badany przedmiot.

z  drugiej strony nie można nie dostrzegać, że istnieje pokaź-
na gru pa analiz, przede wszystkim ściśle sformalizowanych (norma-
tywnych), w których rozważany problem konwergencji w ogóle nie 
istnieje. Wyłania się zatem kolejna linia klasyfikacyjna metod ana-
lizy, wedle której możemy je dzielić na autonomiczne (wykształco-
ne na bazie kategorii i  norm stricte muzycznych) i  heteronomicz-
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32 ROzDzIAł 1

ne (wiążące się z zastoso waniem teorii poznania niewykształconych 
na gruncie doświadczenia muzycznego, a więc teorii muzyki). Nie 
jest przypadkiem, że metody autonomiczne, a więc wywiedzione ze 
struktury muzycznej i  wtórnie służące jej poznaniu, domagają się 
z natury rzeczy konwergencji ze swym genetycznym przedmiotem. 
Historycznie nacechowana struktu ra muzyczna, będąca zarówno 
genezą analizy, jak i jej produktem, działa tu rozjemczo. Natomiast 
w tych metodach heteronomicznych, które zostały utworzone na ba-
zie bądź dziedzin nauk ścisłych (teoria informacji, statystyka, teo-
ria grup), bądź interdyscyplinarnych teorii deskryptywnych (se-
miologia, semiotyka, językoznawstwo), nie istnie je jakiekolwiek 
historyczno-genetyczne zaplecze norm teorii analizy. Można byłoby 
zatem powiedzieć, że problem konwergencji to problem jedynie tego 
przypadku, gdy zarówno przedmiot badania, jak i meto da jego ana-
lizy są endogeniczne, podczas gdy w relacji endogenicznego przed-
miotu do egzogenicznej metody zachodzi przypadek szczegól nego 
metodologicznie niedostosowania9.

Powyższa klasyfikacja wyłania fundamentalny problem rela-
cji synchronicznej struktury wewnętrznej teorii analizy do natury 
histo rycznego tworzywa muzyki. Pojawił się on np. w teorii muzy-
ki XIX w. Przypomnijmy, że spór monistów (Simon Sechter 1853–
–1854) z dualista mi (Arthur Oettingen 1866) wokół kategorialnych 
źródeł teorii harmonii miał najpierw podłoże czysto spekulatywne, 
odnoszące się przede wszystkim do genezy trójdźwięku, i  dopiero 
w latach 20. XX w. argu ment historyczny mógł go, jak się wydawało, 
rozjemczo zakończyć (erpf 1927)10. Czy jednak ostatecznie? Wszak 
mający antyczne ko rzenie moment spekulatywny w  teoriach har-
monii został na trwałe wpisany w historię dyskursów teoretycznych. 
Charakterystycznym przykładem niech pozostanie późniejsza funk-

9 Ten ważny problem będzie rozważany szerzej w rozdziale 4.
10 za konstytutywne uznał erpf nie tylko wybrane poszczególne relacje interwa-

łowe (międzyakordowe), ale przywołując argumentację historyczną, zaakcepto-
wał wszystkie, które kształtowały się w procesie historycznym (zarówno kwin-
towe i ter cjowe, jak i małosekundowe). Struktura teoretycznych pokrewieństw 
akordowych jest u erpfa podporządkowana historycznemu procesowi ich wy-
łaniania się.
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cjonalna teoria harmonii Hugona Riemanna (1890), który – w na-
wiązaniu do tradycji dua listycznej – nadał szczególne znaczenie re-
lacjom dominantowym. W tym i temu podobnych sporach chodzi 
o  zachowanie świadomości, w  jakim stopniu konstytuujące teorię 
normy muzyczne, służące pozna niu dzieła, wyłaniają się i mają uza-
sadnienie w historycznym procesie jego powstawania.

Pozostając jeszcze przy historii teorii harmonii, wspomnimy, że 
przeciwstawiony momentowi spekulatywnemu argument historycz-
ny abstrahuje bądź od – silnie zakorzenionego od czasów antycz-
nych – fi zykalnego tłumaczenia genezy fenomenów dźwiękowych, 
wywodzące go zjawiska harmoniczne z szeregu alikwotów dźwięku 
naturalnego, bądź tylko takiego arbitralnego przyjęcia aspektowych 
cech przestrze ni tonalno-harmonicznej, które nadają wybranym ja-
kościom tej prze strzeni szczególne, lecz tylko częściowo uzasadnione 
historycznie zna czenie. Autonomiczne teorie spekulatywne „struk-
turalizują” historię w tym sensie, że wprawdzie wydatnie ogranicza-
ją pole widzenia histo rycznie relewantnych cech materii muzycznej, 
ale mogą się przyczynić do poznania ważnych, choć nierelewant-
nych aspektów dzieła muzycz nego. Dla odmiany argument histo-
ryczny zakorzenia wszelkie zjawiska w sferze kultury i podporząd-
kowuje teorię analizy rozumieniu histo rycznemu. Takie analityczne 
teorie deskryptywne muszą wprawdzie, podobnie jak autonomiczne 
teorie spekulatywne, „strukturalizować” hi storię, ale jedynie w tym 
znaczeniu, że wprowadzając teoretyczny sy stem norm, kładą u swo-
ich podstaw intencję wszechstronnego posze rzenia pola widzenia na 
relewantne cechy muzycznej materii. Historia muzyki jest zarówno 
ich probierzem, jak i ostateczną instancją ich ra cji bytu.

Nie jest przedmiotem naszego wywodu przypominanie 
fundamen talnych sporów wokół genezy podstawowych kategorii 
harmoniczne go logosu w europejskiej myśli teoretycznej. Dla przy-
kładowo tu wybranej analizy harmonicznej niezmiernie ważny po-
zostanie ten metodologiczny moment deskryptywności fenomenów 
tonalnego logo su, który podniósł Hermann erpf. Gdy przyjmiemy 
w analizie teorię spekulatywną, otrzymamy w jej wynikach takie ja-
kości poznawcze, ja kie ze spekulatywnego założenia nieuchronnie 
wynikną, z właściwym dla tego założenia absolutyzowaniem pojęć 
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i  problemów niedających się weryfikować relatywizującym bada-
niem historycznym. „Stygmat pitagorejski” współczesnej analizy to 
taka relacja teoretycznego syste mu analizy do historycznych prze-
mian tworzywa muzycznego, w  której zostaje zacierana historycz-
na podmiotowość muzyki na rzecz spekulatywnego momentu teo-
retycznego. Jest on uzasadniony jedynie wówczas, gdy świadomie, 
specjalnie ku niemu kierujemy uwagę, po nieważ stricte teoretycz-
ne badania muzyczne są w pełni prawomocne w obrębie muzyko-
logii systematycznej (teoria muzyki). Dla historyka muzyki meto-
dologiczna konfrontacja spekulatywnej teorii z historycz ną materią 
muzyki musi już w przedanalitycznym stadium prowoko wać szcze-
gółowe badanie podstawowych kategorii wstępnie przyjętej teorii.

Licznych takich i  tym podobnych metodologicznych dylema-
tów do starczają te historyczne próby badania formy sonatowej, które 
wspiera ła jej klasyczna teoria, a które próbowano aplikować w bada-
niach inkarnacji tego gatunku w późniejszych epokach. Analityczne 
rozbiory sonat Chopinowskich dokonane przez d’Indy’ego (1909) 
i  Bertelina (1931)11, a  także Bronarskiego (1935), który bardziej 
powściągliwie niż jego poprzednicy pisał o „nieprawidłowych” re-
pryzach u  Chopina, są świa dectwem takiej właśnie regresywnej 
postawy wobec historycznej podmiotowości muzyki. Teoretyczno-
-spekulatywny moment doprowa dza niekiedy wręcz do zanego-
wania tego, co w  analizie dzieła jako ba daniu historycznie usank-
cjonowanego sensu muzycznego wydaje się odgrywać zasadniczą 
rolę: do podania w wątpliwość całej formalno-temporalnej konsty-
tucji utworu muzycznego. Dziś kuriozalnie brzmiące twierdzenie 
Riemanna (1884: 240)12, że cały Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 Chopina 
ma kreski taktowe postawione w niewłaściwych miejscach, sta nowi 
skrajny przykład widzenia konkretnego utworu przez pryzmat spe-
kulatywnej zasady przedtaktowości, tj. stałej zgodności kresek takto-
wych z  tworzonymi akcentami. Również zamieszczone w  innej 
pracy Riemanna próby „poprawienia” frazowania Wariacji B-dur  

11 Szczegółowo omawia je Federhofer (1987: 153).
12  Cyt. za: Federhofer (1987: 153–154).
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35O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

op. 12 niwe czą – jak pisał Hellmut Federhofer – oryginalną artykula-
cję i rozgrani czenie motywów (Riemann 1902: 152 n.)13.

Wnioski, jakie się nasuwają z tego poświęconego metodologicz-
nym aspektom relacji teoretycznego systemu analizy do historii 
kształ towania się jakiegoś współczynnika muzyki wywodu, można 
by sformułować następująco:

(1) Jeśli określony teoretyczny system norm analizy tworzy jego 
historia, tzn. wówczas, gdy normatywne momenty spekulatywne 
ustę pują miejsca normom wywiedzionym z  konkretnej rzeczywi-
stości historycznej, to mamy do czynienia z dominacją tej kategorii 
poznaw czej, która za podstawowe w badaniu uznaje muzyczne ce-
chy konsty tutywne dla muzyki w procesie jej historycznego rozwoju.

(2) Jeśli jednak teoretyczny system analizy dzieła nie jest opar-
ty na usankcjonowanych historycznie jego przesłankach, a  zosta-
je zdominowa ny arbitralnie przyjętym momentem spekulatywnym, 
to moż na się spodziewać, że co najmniej niektóre spośród bada-
nych cech muzyki wykażą właściwości niekonstytutywne zarówno 
z  punktu wi dzenia historycznego rozwoju muzyki, jak i  relewant-
nych właściwo ści dzieła muzycznego.

(3) Oba podstawowe powyższe założenia teoretyczne, leżące 
u podstaw deskryptywnej i spekulatywnej teorii analizy mogą jed-
nak w szczególnych przypadkach zachować swą ważność pod wa-
runkiem, że towarzyszy im konieczne uzgodnienie specjalnych zało-
żeń analizy ze spodziewanymi, szczególnymi rezultatami poznania.

3. analiza a teoria muzyki

Metodologiczna analiza analiz ma swoje dwa zasadnicze aspekty. 
Po pierwsze – konkretne analizy mają swoje podstawowe k a t e g o-
r i e  metodologiczne, odnoszące je do ogólnej teorii wiedzy (meto-
dologii nauk, logiki, filozofii itd.); po drugie – mają swój układ rze-
czowych norm techniczno-muzycznych. Ta dwoistość powinna być 
przedmio tem uwagi każdego, kto jest skłonny do refleksji nad narzę-

13  Cyt. za: Federhofer (1987: 154–155).
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36 ROzDzIAł 1

dziami mu zykologicznego poznania dzieła. zajmiemy się teraz kwe-
stiami pierw szymi, a więc kategorialnymi, odsuwając na plan dalszy 
zagadnienia rzeczowe analizy, czyli normy kompozytorsko-muzycz-
ne. O tych ostat nich powiedzmy na razie tyle, że mają dwujęzykowy 
charakter, zawie rają bowiem nie tylko zdania, twierdzenia i wnio-
ski formułowane w technicznym języku analizy, ale także fragmenty 
nutowych lub/i brzmieniowych dyskursów muzycznych. Ta zasadni-
cza heterogeniczność dyskursu analizy dzieła jest pogłębiona jeszcze 
i tym, że sam werbalny język tej analizy wywodzi się z różnych dzie-
dzin wiedzy i tylko niektórym z owych pojęć można przypisać czy-
sto autonomicz ny, tj. należący wyłącznie do nauki o muzyce, status.

Kwestie delimitacyjne, a więc definiowania pojęć i wyjaśniania 
ich genezy, powinny znajdować się w centrum uwagi refleksji meto-
dologicznej. znaczenie pojęć teoretycznomuzycznych trzeba od-
nosić do macierzystego ich kontekstu, niejednokrotnie bowiem te 
same ter miny mają w różnych teoriach analizy odmienne znaczenia  
(np. szcze gólne znaczenia pojęć „stopnia”, „kontrapunktu” czy „prze-
strzeni dźwiękowej” w teorii Schenkera [Gołąb 1986b]). Jest to pro-
blem za równo wąskiej historii terminologii muzycznej, jak i szerszej 
komparatystyki z zakresu historii teorii muzyki. Co się tyczy gene-
tycznego statusu pojęć, to język najszerzej rozumianej analizy dzie-
ła jest pod tym względem skrajnie heterogeniczny. zawiera poję-
cia fizyki (fre kwencja, amplituda), psychologii słyszenia (wysokość 
dźwięku, gło śność), psychologii postaci (postać melodyczna, postać 
rytmiczna), lo giki muzycznej (interwały, funkcje harmoniczne), fe-
nomenologii (identyczność, podobieństwo, kontrast), nauki o  for-
mach, stylach i ga tunkach muzycznych, wreszcie – terminy asocja-
tywne (nastroje, afek ty) (Moraitis 1994: 104–112). Im ściślej jest 
określony przedmiot ba dań i wyższy poziom autonomii teorii ana-
lizy, tym bardziej sprecyzowana znaczeniowo jest jej terminologia, 
podczas gdy w teo retycznie niezreflektowanych rozbiorach znacze-
nie pojęć i kategorii zdradza różne pochodzenie.

W  sformalizowanych normatywnych analizach dzieła zespoły 
sto sowanych terminów jawnie i precyzyjnie odnoszą nas do okre-
ślonego kontekstu teoretyczno-dziedzinowego, a zatem kwestia zde-
finiowania teoriopoznawczego podłoża takiej analizy nie nastręcza 
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37O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

trudności: po zostajemy bądź na gruncie teorii informacji, bądź sta-
tystyki matema tycznej, bądź teorii grup lub konkretnego progra-
mu komputerowego. Bez tego jawnego kontekstu metodologiczne-
go analiza normatywna nie mogłaby w ogóle zaistnieć. W analizach 
deskryptywnych kwestia zdefiniowania teoretycznego podłoża ana-
litycznych obserwacji może niekiedy nasuwać problemy. Nie do-
chodzą one do głosu jedynie wów czas, gdy pojęcie „teorii analizy” 
rozumiemy wąsko, tzn. gdy istnieje explicite sformułowany zespół 
kategorii i  norm analizy, tworzący dla niej określony teoretycz-
ny kontekst, z którego wywodzą się nawiązu jące do niego analizy. 
Jestem jednak przeciwny wąskiemu rozumieniu teorii analizy, ponie-
waż w licznych przypadkach jest ona implicite zawarta w mistrzow-
skich aktach analityczno-interpretacyjnych, bez położenia specjal-
nego nacisku na czysto teoretyczne eksplikowanie za stosowanych 
narzędzi. z tego bowiem, jak analiza została przeprowa dzona, mo-
żemy wnioskować, jak miała być przeprowadzona. Metodo logiczna 
niedogodność takiego postawienia sprawy polega jednak na tym, że 
w  niektórych przypadkach przeprowadzenie precyzyjnej linii de-
markacyjnej między analizą metodologicznie niezreflektowaną a ta-
ką, u której podstaw leżą implicite w niej zawarte kategorie poznaw-
cze i normy rozbioru, może wywoływać kontrowersje.

Analiza bez rozjemczo działającej teorii nie może prawomocnie 
zaistnieć. Nie tylko za sformalizowanymi metodami normatywnymi 
analizy istnieje background w postaci systematycznego i zhierarchi-
zowanego układu norm analitycznych. Także metody deskryptywne 
milcząco odwołują się do określonego systemu norm muzycznych, 
choć – jak się rzekło – nie zawsze system ten stanowi przedmiot me-
todologicznego wykładu. z  wyróżnionych przez Carla Dahlhausa 
(1985: 8–39) trzech typów teorii muzyki, tzn. spekulatywnej, regu-
latywnej i analitycznej, tylko i wyłącznie ten trzeci ma w swej gene-
zie bezpośredni związek z poznaniem dzieła muzycznego na osi ba-
dany przedmiot-badający podmiot. Teoria spekulatywna abstrahuje 
od egzemplifikacji swych założeń muzycznym konkretem i żywi się 
„sama sobą” w  abstrakcyjnych upostaciowaniach norm muzycz-
nych. Preskryptywna teoria regulatywna, charakterystyczna przede 
wszystkim dla XX stulecia, tworzy odkompozytorski system norm, 
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38 ROzDzIAł 1

stanowiący bądź sformułowaną a priori wykładnię pewnego indywi-
dualnego sy stemu komponowania, ułatwiającą samemu kompozy-
torowi proces tworzenia nowej muzyki (Olivier Messiaen), bądź ko-
mentowany a poste riori zarys norm teoretycznych, mający ułatwić 
egzegetykom poru szanie się po określonym, indywidualnym syste-
mie komponowania (Arnold Schönberg).

Czy zarówno spekulatywna, jak i regulatywna teoria muzyki są 
dla analizy dzieła stracone, jak wynikałoby z Dahlhausowskiej try-
chotomicznej systematyki, w której osobno figuruje analityczna teo-
ria mu zyki? Oczywiście nie. Autorzy zarówno spekulatywnej, jak 
i  regulatywnej teorii muzyki nie zakładają jedynie w punkcie wyj-
ścia istnienia owej fundamentalnej teoriopoznawczej relacji na osi 
poznawany przedmiot-poznający podmiot. Jakkolwiek zatem dwa 
pierwsze wyróżnione tu rodzaje teorii intencjonalnie nie wkraczają 
na obszar muzykologii ja ko dyscypliny akademickiej, to jednak po-
średnio, w nie tak znowu wyjątkowych przypadkach, mogą stanowić 
narzędzia muzykologicznego poznania. Wypreparowana na pod-
stawie estetycznego doświadczenia i kumulacji intersubiektywnych 
norm ahistoryczna teoria spekulatywna, której funkcja zasadniczo 
różni się dziś od funkcji teorii analizy (na uczanie teorii muzyki)14, 
ułatwia niekiedy systematykę indywidualnych norm kompozytor-
skich. Tak postąpił Ludwik Bronarski w swojej Har monice Chopina 
(1935), którą oparł na Harmonielehre Rudolfa Louisa i  Ludwiga 
Thuille’a (1930). z kolei przywołane tu przykłady preskryptywnych, 
regulatywnych teorii muzyki o  kreatywno-muzycznych funkcjach 
(Messiaen, Schönberg) mogą stanowić punkt wyjścia metodologicz-
nej strategii badającej związki między teorią a praktyką kompozy-
torską, dzięki czemu teoria regulatywna tworzy zespół kryteriów dla 

14 Interesujące historyka muzyki nowożytnej systemy spekulatywnej teorii mu-
zyki, właśnie takie jak nauka harmonii, kontrapunktu czy instrumentacji, były 
pier wotnie – jak wiadomo – propedeutyką kompozycji. Jednakże status funk-
cjonalny tych teorii zmienił się radykalnie wraz z nadejściem ery pierwszej mo-
derny, która zepchnę ła te teorie na pozycje swoistego archiwum lub, jak kto 
woli, nowoczesnej musica speculativa, kultywowanej jeszcze w dydaktyce dość 
powszechnie, jednak na ogół bez świadomości jej pierwotnych funkcji.
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39O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

analizy dzieła, na mocy których możliwa staje się ocena tkwiących 
w niej po tencjalnych możliwości generowania procesu twórczego.

Jak zatem wynika z  powyższych uwag, status funkcjonalny 
trzech wyróżnionych przez Dahlhausa różnych rodzajów teorii mu-
zyki nie jest dany raz na zawsze i może się zasadniczo zmieniać mimo 
deklarowa nych przez autorów zadań, stojących przed tymi teoria-
mi. Dydaktyczno-spekulatywna i  odkompozytorsko-regulatywna 
teoria muzyki może w szczególnych przypadkach zmienić swój sta-
tus na teoretyczno-analityczny, przechodząc w służbę historyka mu-
zyki i ten stan rzeczy znie chęca do zbyt sztywnego, „katalogowego” 
przedstawiania ich funkcji. Tam, gdzie w grę wchodzą, w istocie ni-
czym nieograniczone, zadania poznawcze, nie tylko specjalne cele 
analizy, ale także określona sytua cja historyczna analizującego, jego 
indywidualne preferencje teoretyczne i  doświadczenia badawcze, 
a także mody i stan powszechnej świa domości teoretyczno-muzycz-
nej, tam nie istnieją raz zadekretowane i ściśle rozgraniczone funkcje 
wstępnie zdefiniowanych typów teorii muzyki. Wszędzie tam, gdzie 
do głosu dochodzi teoretyczny dyskurs o muzyce, wyłaniają się moż-
liwości traktowania go jako narzędzia w rozpoznaniu określonej rze-
czywistości muzycznych arte faktów.

Analityczna teoria muzyki, w przeciwieństwie do obu poprzed-
nich rodzajów teorii, nie ma możliwości zmiany swego funkcjonal-
nego sta tusu, chyba tylko wówczas, gdy staje się przedmiotem hi-
storii teorii analizy. Intencjonalnie uformowana jako narzędzie 
analitycznego poznania muzykologa, nie stanie się ona ani abstrak-
cyjną doktryną dy daktyczną, służącą kształtowaniu umiejętności 
muzycznych, ani ma nifestem kompozytorskim, poprzedzającym 
bądź objaśniającym proces komponowania w  określonej konwen-
cji technicznej. Najmniej narażo na na opisane wyżej procesy dyfu-
zji, może oczywiście stać się dok tryną dydaktyczną, ale wtedy i tylko 
wtedy, gdy uczy się za jej pomo cą nie określonych umiejętności mu-
zycznych, lecz niej samej w  celach poznawczo-analitycznych (por. 
liczne „szkoły analityczne”). Moment spekulatywny w  tych teo-
riach, bardzo wyraźny np. w nauce Heinricha Schenkera, wiąże się 
z  odmiennym rozumieniem pojęcia spekulatywności, nienarusza-
jącym w sposób zasadniczy funkcjonalnego statusu teorii. W jesz-
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40 ROzDzIAł 1

cze mniejszym stopniu teoria analizy może zmieniać swój status 
na regulatywny. Pomyślana pierwotnie w swej funkcji poznaw czej, 
nie jest w stanie przekształcić jej w zasadniczo przeciwną funk cję, 
kreującą obiekty dźwiękowe. Istnieją oczywiście liczne przykłady na 
ogół niejawnego inspirowania się przez kompozytorów doktryna-
mi analitycznymi; zwłaszcza tymi, które – znów teoria Heinricha 
Schenkera – noszą w sobie ogromny potencjał inspiracji15, lub tymi 
niezmiernie rzadkimi teoriami, które – jak np. teoria sonologii Józefa 
M. Chomińskiego (1968, 1983) – miały być z założenia teoriami i re-
gulatywnymi, i analitycznymi.

Według znanego twierdzenia Kazimierza Ajdukiewicza regu-
ły metodologii badań naukowych tworzą pewne konwencje i  róż-
nią się od reguł czystej logiki czy uniwersalnej metodologii nauk. 
Te ostatnie jednak mogą dostarczyć takiego kryterium klasyfika-
cyjnego, które umożliwi konieczny podział z punktu widzenia bu-
dowy teoretycznych modeli analizy. Jednym z logiczno-formalnych 
kryteriów klasyfikacji teorii analiz pozostanie klasyfikacyjne kryte-
rium indukcji i dedukcji. Przyjmujemy za oczywiste, że sformalizo-
wane teorie dedukcyjne są właściwe jedynie naukom matematycz-
nym i logice formalnej. Przyj mujemy też, że każda konkretna analiza 
dzieła muzycznego jest za wsze analizą indukcyjną, ponieważ ma 
za zadanie dostarczyć wnio sków z  obserwacji interesującego z  ja-
kichś powodów obiektu. Obserwacje te mogą leżeć bliżej spostrze-
żeń właściwych naukom hu manistycznym (analiza rozumiejąca), 
ale w niektórych swych przeja wach mogą się oddalać ku eksplana-
cjom właściwym naukom przyro dniczym (analiza poznająca); w ni-
czym to jednak nie zmienia faktu, że – jak już stwierdziliśmy – każda 
analiza dzieła ma charakter induk cyjny. Czy jednak problem deduk-
cji w ogóle analizy nie dotyczy? Jakkolwiek każda konkretna analiza 
jest analizą indukcyjną, to jednak nie każda teoria analizy powstała 

15 Bardzo charakterystyczny moment: gdy w 1938 r. H. Leichtentritt zwrócił się do 
Schönberga z prośbą o pomoc w doborze podstawowych lektur dla Wydziału 
Muzycznego Uniwersytetu Harvardzkiego, kompozytor odpisał: „Głównie 
(choć nie zgadzam się z  nimi prawie w  niczym): wszystkie pisma Heinricha 
Schenkera” (A. Schönberg, Trzy listy, przeł. M. Bristiger; w: Res facta, red. M. Bristiger, 
t. 6, Kraków 1972, s. 77).
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41O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

w drodze indukcji i tu interesujące nas obecnie kryterium może się 
okazać dla muzykologa zajmujące.

Przyjmijmy najpierw za Ajdukiewiczem, że „nauka induk-
cyjna [...] to taka nauka, w której zdanie nie będące twierdzeniem 
pierwot nym zostaje uznane za jej twierdzenie zarówno wtedy, gdy 
zostanie ono wywnioskowane z  twierdzeń poprzednio przyjętych 
w  drodze de dukcji, jak też, niekiedy przynajmniej, wtedy, gdy zo-
stanie wywnio skowane w drodze indukcji” (Ajdukiewicz 1974: 178– 
–179). Odnieśmy się wprzódy do drugiej części definicji tego filozofa, 
gdy mówi on o  powstawaniu twierdzeń w  drodze bądź dedukcyj-
nej, bądź indukcyj nej. Już u początków historycznego sporu o ana-
lizę, jaki miał miejsce między nowszą nauką Heinricha Schenkera 
a  rzecznikami starszej, riemannowskiej tradycji analitycznej, spór 
o charakter wnioskowania, choć niejawny w swej logiczno-metodo-
logicznej warstwie, ujawnił się w pełni jako spór o rzeczowe pryn-
cypia systemu komponowania doby klasyczno-romantycznej. Nie 
ma tu miejsca na merytoryczne dys kutowanie wprowadzonych 
przez Schenkera rzeczowych założeń jego nauki o warstwach dzie-
ła muzycznego (por. Gołąb 1986), ponieważ będzie nas obecnie in-
teresować problem budowania teorii.

Tym, co wyróżnia budowane indukcyjnie teorie analizy, jest 
wy wodzenie zarówno z historii muzyki, jak i z wcześniejszych ujęć 
teoretycznych tego samego przedmiotu, mniej lub bardziej rozle-
głego s y s t e m u  pojęć, stanowiącego retrospektywnie wewnętrz-
nie zorgani zowany układ elementów stylu danej epoki (np. harmo-
nii, kontrapunk tu, instrumentacji, składni i formy muzycznej itd.). 
Teorie Riemanna stanowią, jak wiadomo, taką syntezę: nie tylko do-
świadczeń techniczno-kompozytorskich muzyki doby nowożytnej, 
ale także wcześniej szych ujęć teorii muzyki. W ich systemie obec-
na jest historia w tym znaczeniu, że jest on budowany od chrono-
logicznie pierwotnych i mor fologicznie prostszych kategorii i pojęć, 
ku formacjom historycznie późniejszym, morfologicznie bardziej 
skomplikowanym. Skoro histo ria stanowi instancję odwoławczą tak 
budowanych teorii, oznacza to, że nie ma w nich miejsca na jakiekol-
wiek hipostazowanie, a więc przypisywanie realnego bytu jakimkol-
wiek abstraktom, które nie mają rze czywistej sankcji historycznej, 
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42 ROzDzIAł 1

tzn. takim, które nie byłyby empirycz nie sprawdzalne. W budowanej 
indukcyjnie teorii analizy system tworzy jego historia.

Jakie konsekwencje logiczne i merytoryczne ma fakt indukcyj nie 
zbudowanej teorii analizy dla, jak powiedzieliśmy, z natury rzeczy in-
dukcyjnego aktu analizy? zbudowana tak teoria staje się za pleczem 
terminologicznym sztuki analitycznej interpretacji, spełnia jąc funk-
cję „repertuaru pojęć” (Moraitis 1994: 101). Jeśli zatem te oria anali-
zy powstaje w drodze indukcyjnej, stając się wtórnie narzędziem po-
znania pewnego obiektu, to mamy tu do czynienia z powstawaniem 
epistemologicznego modelu i z  jego zagładą wyni kającą z aplikacji 
do poznania muzyki, która go wyłoniła. Jeśli źródło poznawczych 
kategorii i norm teorii analizy (muzyka XVIII i XIX w.) i jej cel po-
znawczy (dzieła z tego okresu) są tożsame, to czy ten typ poznania 
będzie nieprawomocny, jak sugerowałby czysto logiczny punkt wi-
dzenia? z  punktu widzenia radykalnego konwencjonalizmu oczy-
wiście nie, ponieważ w pierwszym przypadku mamy do czynienia 
z  prezentacją intersubiektywnego systemu norm komponowania, 
w drugim – z rozbiorem pojedynczego, konkretnego dzieła. W przy-
padku konstruowania teorii dochodzi do tworzenia „repertuaru po-
jęć”, w trakcie analizy zaś – do wyboru tylko tych spośród nich, które 
ujawnią indywidualne cechy dzieła jako jednostkowego, niepowta-
rzalnego zestroju cech.

Gdy przyglądamy się syntetycznemu schematowi pokrewieństw 
funkcyjnych w  teorii Hermanna erpfa (1927), widzimy nie tylko 
system coraz to bardziej odległych pokrewieństw funkcjonalnych, 
rozchodzących się zarówno po linii dominantowej („poziomo”), 
paralelno-mediantowej („pionowo”), jak i  – używając terminolo-
gii Karg-elerta – chromonantowej („diagonalnie”, por. przykł. 1)16. 
Ten odpowiednio odczytywany teoretyczny abstrakt jest rezultatem 
histo rii kształtowania się środków harmonicznych w muzycznej tra-
dycji nowożytnej: od wczesnoklasycznych utworów utrzymanych 
w  kon wencji empfindsamer Stil, aż po niemal atonalną Symfonię 
kameral ną op. 9 Schönberga. Im bardziej skoncentrowani jesteśmy 

16 Kierunki odwołują się tu do schematycznego upostaciowania przez erpfa siat ki 
pokrewieństw funkcjonalnych.
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wokół re lacji wyznaczonych przez centrum toniki, w tym wcześniej-
szym stadium kształtowania się środków harmonicznych pozosta-
jemy; im bardziej oddalamy się od wyznaczonego przez akord to-
niczny cen trum, tym bardziej wchodzimy w  rejony właściwe dla 
harmoniki późnoromantycznej (historyczne zakresy eksploatowa-
nia określonych regionów harmonicznych erpf zaznaczył na samym 
teoretycznym schemacie, łącząc w sposób widomy kategorie teore-
tyczne z wyznacznikami historyczno-chronologicznymi). We wstę-
pie do tej fundamen talnej dla analizy harmonicznej pracy erpf pi-
sał o „deskryptywnej analizie harmonicznej” jako korelacie historii 
kształtowania się środ ków tonalności harmonicznej: również i  tu 
system środków tonalno-harmoniczych utworzyła ich historia.

Opiszmy teraz warunki, jakie spełniać muszą quasi-dedukcyj-
nie budowane teorie analizy. Przypomnijmy, że „nauka dedukcyjna 
to taka nauka, w której zdanie nie będące jej twierdzeniem pierwot-
nym zosta je tylko wtedy uznane za jej twierdzenie, gdy zostanie ono 
w drodze dedukcji wywnioskowane z twierdzeń poprzednio przyję-
tych” (Ajdukiewicz 1974: 178). Trzeba dokonać pewnych koniecz-
nych zastrzeżeń, ponieważ kategorie muzycznej logiki nie dają się 
weryfikować w  spo sób przyjęty dla nauk stricte dedukcyjnych. Po 
pierwsze – nie będzie my mówić o dedukcji w sensie nauki w sfor-
malizowanym stadium aksjomatycznym abstrakcyjnym, przysługu-
jącym logice formalnej i na ukom matematycznym, lecz w sensie hi-
storycznym, tj. w  tym stadium rozwoju nauk dedukcyjnych, które 
Ajdukiewicz nazywa „aksjomatycznym intuicyjnym” (1974: 182 n.). 
Po drugie – powiemy, że w przy padku Schenkera, zapoczątkowują-
cego w historii myśli o muzyce ten rodzaj budowania teorii, stadium 
to charakteryzuje zarówno aprioryzm (aksjomat nie jest przedmio-
tem jednostkowym, lecz „doświadczeniem czystym”), jak i dystans 
wobec empiryzmu (doświadczenie nie jest in stancją uprawomocnia-
jącą istnienie kategorii i pojęć).

Jakie konsekwencje dla analizy dzieła ma przyjęcie takiego 
i  temu podobnego quasi-dedukcyjnego modelu budowania teo-
rii? „Modelowy przypadek – pisał Carl Dahlhaus – w którym teo-
ria jest także analizą, przedstawia metoda redukcyjna zawarta w na-
uce o warstwach Heinri cha Schenkera” (Dahlhaus 1970: 16). Ścisły 
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związek teorii z analizą podkreślał także eugen Narmour (1977: 46), 
który schematycznie pokazał (por. schemat na s. 46), jak oba kierun-
ki przechodzenia z warstwy do warstwy decydują bądź o teoretycz-
nym wchłanianiu materiału muzycz nego (budowanie teorii przez 
dedukcję), bądź o upodabnianiu tego ma teriału do praosnowy (in-
dukcyjna analiza dzieła).

Praosnowa stanowi źródło całej normatywnie uformowanej teo-
rii, a zarazem cel analizy – jest aksjomatem podporządkowującym 
sobie wszystkie cząstkowe znaczenia kompozycji muzycznej. Teoria 
nie sta nowi więc paradygmatycznego „repertuaru pojęć” – jest syn-
tagmatycznym zbiorem norm „instruktażowych”, sterujących krok 
po kroku na stępstwami czynności analitycznych.

z punktu widzenia teorii poznania powyższy podział na teorie 
bu dowane indukcyjnie i quasi-dedukcyjnie nie przesądza o  różni-
cach w nieodwoływalności wnioskowania w samej analizie. Pierwsza 
kwe stia dotyczy zagadnienia tzw. indukcji niezupełnej:

Jeżeli teoria poznania – pisze Roman Ingarden – ma być przede wszyst-
kim fizjo logicznie fundowaną psychologią, to trzeba pamiętać, że psy-
chologia prowadzi swe badania w ten sposób, że zbiera poszczególne 
doświadczenia, przeprowadza eksperymen ty, wygłasza na tej podsta-
wie szereg sądów jednostkowych, a  potem dopiero uogólnia staty-
stycznie te wyniki przy pomocy tzw. indukcji niezupełnej, która, jak 
wiadomo, do starcza wyników mniej lub bardziej prawdopodobnych. 
Dopuszczają one przeto w każ dej fazie badań uzasadnioną wątpliwość 
co do tego, czy są prawdziwe, resp. dopuszcza ją zawsze pewien stopień 
możliwości, że nie są prawdziwe (Ingarden 1971: 54).

Na gruncie muzykologii gestaltystowsko nastawieni krytycy teo-
rii Schenkera zwrócili uwagę na to, że także i ta teoria nie jest ści-
śle sformalizowanym systemem dedukcyjnym. „Gdyby praosnowa – 
pi sze eugen Narmour – była rzeczywistym aksjomatem, nie byłoby 
roz bieżności między samymi schenkerystami w analizach tego sa-
mego dzieła. [...] Lecz fakt, że ta sama forma praosnowy może być 
w odnie sieniu do jednego i  tego samego utworu dysponowana na 
różne spo soby sugeruje, że różne interpretacje analityczne mogą być 
równie za sadne” (Narmour 1977: 22).
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Każda teoria analizy jest – jak pisze Janusz Sławiński – rodzajem 
dyktatury, która bierze się z lęku przed chaosem (1987: 53). Istnienie 
zreflektowanej metodologicznie teorii analizy dzieła przesądza o sa-
moograniczającym się charakterze poznania. Im węższe są grani-
ce po znania, tym lepiej są widoczne ich rezultaty. Nie należy jednak 
zapo minać, że w obrębie nawet względnie precyzyjnie aplikowanej 
teorii analitycznej jej zdolności rozpoznawania określonych przed-
miotów nie zawsze pozostają równie prawomocne. Rządzona pra-
wem wewnętrz nej koherencji teoria analizy nie zawsze ma możli-
wości trafnej po znawczo asymilacji jakości muzycznych. za Carlem 
Dahlhausem mo żemy sformułować tę właściwość jako zasadę istnie-
nia w analizie „momentów eksterytorialnych”. Pisze on następująco:

Moje właściwie naiwne [...], dyktowane elementarnym doświadcze-
niem muzycz nym twierdzenie, że niemal wszystkie dzieła XVIII i XIX w. 
zawierają miejsca, które nie dadzą się wytłumaczyć ani funkcyjnie, ani 
nie są redukowalne do linearnych cią gów (Linienzüge), ani nie stano-
wią rezultatu „rozwijającej się wariacji” i nie polegają na alternowaniu 
słabej i  mocnej części taktu, lecz z  punktu widzenia obowiązujących 
w kompozycji systemów relacji są poniekąd „eksterytorialne”, napoty-
ka na wręcz odruchowy sprzeciw teoretyków i analityków. [...] A prze-
cież myśl, że konstytutywne mo menty struktury muzycznej nie zawsze 
pozostają w  mocy jednocześnie, lecz niekiedy oddziałują zmiennie 
i  z  różnym natężeniem, powinna się raczej wydawać trywialna, niż 
wzbudzać zdziwienie (Dahlhaus 1983: 87).

4. analiza a estetyka muzyczna

Czas, by podjąć obecnie próbę postawienia problemu metodologicz-
nego statusu analizy dzieła muzycznego w kontekście trzeciej istot-
nej dla niej subdyscypliny muzykologii, tj. estetyki muzycznej. 
Istniejąca w literaturze tego przedmiotu przewaga bądź opracowań 
z  zakresu hi storii doktryn, bądź cząstkowych prac o  charakterze 
systematycznym, dotyczących zakresu, metod czy przedmiotu, nie 
sprzyja obserwacji tej subdyscypliny nauki o muzyce z interesujące-
go nas punktu widzenia. Dzisiejszy status estetyki muzycznej wyda-
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je się w sensie systematycz nym mało przejrzysty i nie istnieje, jak są-
dzę, taki sensus communis co do jej konstytucji metodologicznej, jaki 
można sobie jeszcze wyobrazić w przypadku historii czy teorii mu-
zyki17. Czy ostatecznie, jak chce Dahlhaus, „das System der Ästhetik 
ist ihre Geschichte”? zagadnieniem tym nie będę się tu dalej zaj-
mował, wskazując jedynie na fakt zawisłości niektórych zagadnień 
analizy dzieła od tych, którymi tradycyjnie zajmowała się i zajmu-

17 Przegląd nowszych syntetycznych pozycji bibliograficznych tezę tę wydaje się 
dokumentować. Musikästhetik (1967) C. Dahlhausa wskazuje na to, że współ-
czesna refleksja estetyczna została pozbawiona tego gorsetu teoretycznego, któ-
ry to warzyszył jej w XIX stuleciu i jeszcze w 1 połowie XX w. Książkę Dahlhausa 
wypełnia ją m.in. zagadnienia muzyki jako tekstu i jako dzieła, przemian este-
tyki uczucia, emancypacji muzyki instrumentalnej, opozycji sądów artystycz-
nych oraz tych doty czących smaku, kwestie dialektyki „dźwięczącej immanen-
cji” (tönende Innerlich keit), sporu wokół formalizmu, muzyki programowej, 
tradycji i reformy operowej, związku estetyki muzycznej z historią muzyki czy 
rozważania nad fenomenologią muzyki. Przegląd ten ujawnia, że tylko niektó-
re z poruszanych przez Dahlhausa za gadnień mogłyby stanowić kanwę rozwa-
żań o charakterze stricte systematycznym. Dahlhaus pisze tak: „Można jej [es-
tetyce] oddać sprawiedliwość dopiero wtedy, kiedy stwierdzimy i zgodzimy się, 
że nie jest ona zamkniętą dyscypliną o wyraźnie określonym przedmiocie, lecz 
bliżej nieokreślonym i rozległym ogółem problemów i punktów widzenia […]. 
System estetyki jest jej historią, w której przenikają się myśli i doświadczenia 
o  różnej proweniencji” (Dahlhaus 2007: 3). Również podjęte nieco później 
przez G. Schuhmachera (1975) podstawo we problemy estetyki muzycznej ogra-
niczają się do kwestii rozumienia muzyki, ana logii, struktur czasowych, poję-
cia formy, wyrazu – treści – odbicia (Wiederspiegelung), relacji między muzy-
ką a językiem, horyzontu znaczenia cytatu muzycznego, społecznych implikacji 
muzyki, muzyki religijnej czy wreszcie analizy pojęć „historii – trady cji – re-
stauracji – reformy”. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, że poruszone przez 
tego autora kwestie dałyby się z łatwością rozparcelować między teorię i histo-
rię muzyki. Także estetyka z. Lissy (1965; 1975) to – pomijając kwestie jej wcze-
snej, politycz nie inspirowanej estetyki marksistowskiej – najpierw zagadnienia 
metodologicznego pogranicza „estetyki muzycznej i  teorii poznania, psycho-
logii muzyki oraz teorii kul tury”, penetrowanego z  historycznej perspektywy 
(1965: 7), później – problemy rów nież systematyczne (istota dzieła muzyczne-
go, rozumienie muzyki, wartości w muzy ce), jak też historyczne (świadomość 
historyczna, recepcja jako współczynnik historii muzyki, teoria tradycji w mu-
zyce i in.; Lissa 1975). W tym z konieczności krótkim prze glądzie widać wyraź-
nie, że w przeciwieństwie do socjologii, teorii muzyki czy akusty ki estetyka mu-
zyczna cierpi obecnie na brak wyraźnej tożsamości dyscyplinowej.
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je nadal estetyka muzyczna. Będą nas zatem intere sować jedynie te 
metodologiczne problemy estetyki, które – z punktu widzenia ukła-
du różnych wartości – mogą się przyczynić do klasyfikacji analiz 
dzieła muzycznego.

Wyjdźmy najpierw od pod każdym względem fałszywego twier-
dzenia, że – jak się powszechnie sądzi – muzyczna analiza w sensie 
technicznym jest estetycznie ślepa. Poza nielicznymi wyjątkami (jak 
np. teoria Schenkera) istotnie nie zawiera ona implicite norm, któ-
re umożliwiałyby organiczne włączenie problematyki aksjologicznej 
w  obręb analizy, ponieważ z  natury rzeczy należą one nie do teo-
rii mu zyki, lecz do estetyki muzycznej. Jeśli analizę rozumiemy i uj-
mujemy wąsko, w tak chętnie dziś krytykowanym jej czysto techno-
logicznym sensie, to łatwo uznamy aksjosferę, a więc obszar mniej 
lub bardziej jawnie towarzyszących analizie kwestii aksjologicznych, 
za kompleks zagadnień wobec niej zewnętrznych. Taka postawa jest 
jednak zupeł nym anachronizmem. Jeśli zgodzimy się co do faktu, że 
analiza dzie ła jest jednym z wielu sposobów rozumienia przez jego 
pryzmat świata kultury (a kulturę, jak wiadomo, tworzą wartości), to 
z drugiej strony także sama estetyka potrzebuje analizy, jak bowiem 
pisze Carl Dahlhaus: „określony estetyczny sąd wartościujący, któ-
ry nie jest oparty na określonej normie, musi się wywodzić z pozna-
nia wyjątko wości indywidualnego dzieła, a więc z analizy muzycz-
nej” (Dahlhaus 1970: 8).

Należy oczywiście zawsze rozróżniać między tym, co stanowi re-
zultat analizy jako tekstu ostatecznie referującego wyniki pewnego 
procesu poznawczego, a tym, co się w całym uposażeniu metodolo-
gicznym muzykologa na ten tekst składa, co stanowi składnik jego 
przeświadczeń, poglądów filozoficznych itd. Wprawdzie semantycz-
ny rozbiór technicznych terminów konkretnej analizy mógłby  
na pozór wykazywać brak towarzyszącej jej aksjosfery, ale „naoczna” 
nieobec ność terminologii o  charakterze aksjologicznym jest tylko 
charaktery stycznym pozorem. Niemal każda decyzja analityka jest 
brzemienna aksjologicznie, choć w przypadku analizy normatywnej 
niełatwo prze bija się przez gąszcz sformalizowanych procedur. Czyż 
jednak już sam wybór takiej a nie innej metody nie jest opowiedze-
niem się za okre ślonymi wartościami, np. poznawczymi? Czyż fun-
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damentalny spór wokół problemu statusu naukowego analizy nie jest 
sporem o charak terze stricte aksjologicznym? Jeśli w analizie norma-
tywnej programo wo usuwamy z  jej technologicznych szczebli pro-
blematykę aksjolo giczną, to akt ten stanowi otwartą deklarację rady-
kalnego empiryzmu, głoszącego prymat treści czysto poznawczych 
nad tymi antropologicz nymi treściami, których autonomiczno-mu-
zyczne, konstytutywne zna czenie w  utworze muzycznym podnosi 
analiza deskryptywna.

zdefiniujmy wartości jako zespół pierwotnych kryteriów, któ-
re Stefan Morawski nazywa artystycznymi lub konstytuującymi, 
pozwa lającymi odróżnić dzieło sztuki od pozostałych przedmio-
tów. „Przez wartość artystyczną – pisze – można rozumieć bądź to 
określoną ja kość, czy zespół jakości obiektywnych lub subiektyw-
nych, bądź od powiadające sobie jakości przedmiotowe i  podmio-
towe. zasadność są du wartościującego odnoszącego się do owych 
poszczególnych jakości czy ich zespołów można oprzeć na podsta-
wach ontologicznych, psychologicznych, socjologicznych lub histo-
rycznych” (1965: 36). Wyróż nia on następnie pięć możliwych na 
tych podstawach rozwiązań kon stytuowania sądu wartościującego: 
(1) subiektywistyczne, kiedy wartość sprowadza się do indywidual-
nego przeżycia, (2) relatywistyczne, kiedy wartość sprowadza się do 
upodobań grupowych w danym społeczeństwie i momencie histo-
rycznym, (3) relacjonistyczne, kiedy wartość powstaje z odpowied-
niości własności subiektywnych i obiek tywnych, (4) absolutystyczne, 
kiedy wartość redukuje się do określo nych jakości przedmiotowych, 
raz na zawsze obowiązujących oraz (5) historystyczne, kiedy war-
tość historyczna wynika nie tylko z naturalnej odpowiedniości da-
nych obiektywnych i  subiektywnych, ale i  z  sa mej historii kultury 
(Morawski 1965: 36)18.

18 Kryteria oceny dzieła muzycznego podaje też A. Pytlak (1979: 97–113), choć 
i on w kwestii fundamentalnego podziału na wartości i kryteria oceny (patrz 
tytuł pracy) opiera się na cytowanej pracy Morawskiego (1965). W  konklu-
zji swojej rozprawy wyróżnia sześć kryteriów oceny: (1) spoza dziedziny, czyli  
ze względu na domniemaną treść pozamuzyczną dzieła; (2) ze względu na im-
manentną wartość sprzężenia kadencyjnego (tj. swoistą wartość antropologicz-
ną, wywodzącą się z biologiczno-duchowej struktury człowieka); (3) ze względu 
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zagadnieniami tymi zajmowała się ze stanowiska muzykologicz-
nego zofia Lissa. Rozważając interesujące nas kwestie, wycho-
dzi ona z  deklarowanych założeń relatywizmu tak kulturowego, 
jak historycz nego, a  sprawiających, że zmienność kryteriów war-
tościowania utwo ru muzycznego zależy nie tylko od całokształ-
tu przestrzennego konte kstu kultury, ale także od konkretnej sytu-
acji historycznej, w jakiej znajduje się odbiorca. Nieco dramatycznie 
postawione przez tę autor kę pytanie („czyżby »wartości muzycz-
ne« były aż tak relatywne?”) prowadzi do wskazania na dwie głów-
ne aksjosfery dzieła muzyczne go: wewnętrzną i  zewnętrzną, które 
z naszego punktu widzenia wyda ją się bardzo ważne. W sprzeczno-
ści z deklarowanym relatywizmem obiektywnych kryteriów warto-
ściowania dzieła muzycznego upatruje Lissa wśród materiałowych 
i konstrukcyjnych, a więc immanentych cech samego dzieła, nato-
miast subiektywnych (transcendentnych) w relacji dzieło-odbior-
ca. Wartość dzieła jest zawsze „wartością dla kogoś, długi jest ce-
chą realizującą się w  przedmiocie dopiero wtedy, kiedy słuchacz 
percypuje dane dzieło z pozycji estetycznej, kiedy wartość tę od-
najduje w oparciu o jego przeżycie. [...] Kompleks jakości wartości 
buduje się z jednej strony na obiektywnych cechach dzieła, z drugiej 
zaś na cechach relacyjnych. Wartość przypisywana – konkluduje 
au torka – jakiemuś utworowi jest zatem obiektywno-subiektywnej 
natu ry” (Lissa 1975: 83).

zatrzymajmy się najpierw przy tym, co Lissa określa mia-
nem „wartości autonomicznych” (materiałowych, syntaktycznych, 
brzmieniowych itd.), którym przypisuje status wartości obiektyw-
nych. zespół tych wartości rozumie, znów w sprzeczności z dekla-
rowanym relatywizmem, idealistycznie, tj. jako wartości istniejących 
in abstracto, nie tylko poza związkiem przedmiotu z poznającym go 
podmiotem, ale także poza kontekstem kultury i  czasu historycz-
nego19. Jest to z punk tu widzenia analizującego faktycznie istnieją-

na wartość artystyczną dzie ła; (4) środków wyrazu, tzn. ze względu na indywi-
dualną wartość konstruktywną; (5) ze względu na techniki artystyczne; (6) ze 
względu na subiektywne kryteria oceny (Pytlak 1979: 107–108).

19 Wskazuje na to fakt, że omawiając następną grupę wartości, charakteryzuje ją 
jako „relacyjną”.
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ce dzieło muzyczne teza fałszywa. Aksjosfera wewnętrzna dzieła jest 
także uwarunkowana i kul turowo, i historycznie, o czym świadczyć 
może sama historia analizy. Co więcej, to analiza właśnie, hic et nunc, 
decyduje o tym, czy istnie ją, a jeśli tak, to jakiego rodzaju, wartości 
autonomiczne. Ważna roz prawa samej Lissy o harmonice Chopina 
z perspektywy techniki kom pozytorskiej XX w. (1970) byłaby ćwierć 
wieku wcześniej nie do pomyślenia, gdyż to właśnie doświadczenia 
muzycznej awangardy wy znaczyły aksjologiczny horyzont definio-
wanych tam wartości autono micznych. Jeśli aksjosfery wewnętrznej 
dzieła nie rozumiemy w me tafizycznym sensie, tj. poza kontekstem 
komunikacji muzycznej (przedmiot-podmiot), to przyznać jej mu-
simy status tak samo subiektywny, długi jak w przypadku konstytu-
owanej poza wartościami autonomicznymi aksjosfery zewnętrznej.

Co się zaś tyczy tego, co wedle przyjętych w tej pracy metodolo-
gicznych kryteriów nazwalibyśmy aksjosferą zewnętrzną, to Lissa 
wy różniła wartości, które określa mianem subiektywnych (relacyj-
nych), a więc odnoszących się do wszystkiego tego, co – zapośred-
niczone przez istnienie odbiorcy – dzieło muzyczne otacza, wcho-
dzi z  nim w  określone interakcje. Nie jest jednak jasne, dlaczego 
obok wartości funkcjonalnych czy historycznych dzieła muzyczne-
go (np. walor dawności, nowatorstwa, indywidualności stylu), wpro-
wadza Lissa warto ści genologiczne (stopień realizacji wzorów gatun-
kowych), a obok nich wartości związane z przekazem sensów oraz 
wartości z dziedzi ny ekspresji muzycznej. Nie jest także do końca ja-
sne, czy pod pojęciem „przekazu sensów” nie rozumie ona tego, co 
na ogół utożsamia się dziś z muzycznymi treściami. Trudno nadto 
znaleźć uzasadnienie faktu, dlaczego np. „wartości syntaktyczne” 
mają tworzyć aksjosferę wewnętrzną, podczas gdy także związa-
ne z materiałową konkretyza cją dzieła muzycznego „wartości ga-
tunkowe” – aksjosferę zewnętrz ną. To, czy wartości syntaktyczne lub 
gatunkowe (tj. konstrukcyjne) należą do wewnętrznej, czy zewnętrz-
nej aksjosfery, określa zawsze kontekst konkretnej analizy, jej cele i za-
dania, typ eksplikacji itd., nie zaś aprioryczna deklaracja teoretyczna.

Czy zatem koncepcja multiwalentności dzieła muzyczne-
go Lissy może pozostać dla nas w mocy, skoro odrzuciliśmy po-
gląd o  obiek tywnym statusie wartości autonomicznych dzieła? 
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Autorka tak konklu duje swoje rozważania: „każde dzieło muzycz-
ne jest multiwalentne, a jego globalna wartość jest złożona z war-
tości różnego typu, z których pewne mogą, lecz nie muszą docierać 
do odbiorcy. Ta wielorakość wa lorów składających się na ostatecz-
ną wartość utworu wyjaśnia nam relatywność oceny jednego i tego 
samego dzieła” (Lissa 1975: 84). Jak widzimy, teza Lissy o multiwa-
lentności dzieła muzycznego jest niesprzeczna ze skądinąd nieja-
snym rozstrzygnięciem przez tę autorkę problemu obiektywności 
istnienia resp. postrzegania wartości autono micznych w  utworze 
muzycznym, ponieważ odnosi się do – dla nas tu mniej istotne-
go – problemu uświadamiania sobie, bądź nie, obecnych w dzie-
le wartości. Ważne wydaje się to, że jeśli – zgodnie z potocz nymi 
wyobrażeniami – analiza to rodzaj postulowanego „idealnego słu-
chacza”, to problem „docierania do odbiorcy” dotyczy nie tylko 
słu chacza, zanurzonego w  akcie wykonawczym dzieła, lecz także 
wyspe cjalizowanego analityka. W istocie rzeczy także i analityk nie 
uświa damia sobie wszystkich bardziej czy mniej jawnych wartości 
składających się na utwór muzyczny.

z wywodów Lissy, mimo pewnych niejasności w nich zawartych, 
wynika dwusferyczny układ obecnych w dziele wartości: wewnętrz-
nych i zewnętrznych, z których pierwsze są autonomicznej, drugie 
zaś heteronomicznej natury. Ta aksjologiczna dychotomia jest chle-
bem po wszednim analizy i dotyczy nie tylko problematyki wartości, 
ale tak że kryteriów oceny dzieła muzycznego, których rozważenie 
odkłada my na później (będzie o nich mowa w ostatnim rozdziale tej 
książki). Dychotomia ta wskazuje pośrednio na metodologiczną nie-
samoistność teorii analizy, która – jeśli jest czymś więcej niż tauto-
logicznym prze kładem komunikatu nutowego na werbalny – w rów-
nym stopniu nie może się obejść zarówno bez estetyki muzycznej, 
jak i bez historii muzyki. za trzymując się jeszcze na moment przy 
problematyce wartości, należy przy pomnieć w tym miejscu kluczo-
wą dla naszej problematyki książkę Carla Dahlhausa Analyse und 
Werturteil (1970), poświęconą specjalnie sądom wartościującym 
z punktu widzenia analizy dzieła. zreferujemy, choć jedynie w skró-
cie, tę część jego refleksji, która bez pośrednio łączy się z postawio-
nym wcześniej przez Lissę problemem konstytuowania sądów.
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Tak jak istnieje opozycja wewnętrznej interpretacji muzycznych 
sensów do zewnętrznej interpretacji pozamuzycznych treści, tak 
samo – zgodnie z koncepcją Dahlhausa – istnieje charakterystycz-
na dycho tomia sądu wartościującego (Werturteil) i sądu dotyczące-
go istoty rze czy analizowanego fenomenu (Sachurteil). „estetyczne 
sądy warto ściujące – pisze Dahlhaus – przynajmniej te doniosłe, są 
tworzone przez sądy tyczące istoty, które są zależne z ich strony od 
metod ana litycznych, a  w  tych ostatnich z  kolei dokumentują się 
muzyczne for my widzenia swojego czasu historycznego” (Dahlhaus 
1970: 15). Wydaje się przy tym oczywiste, przynajmniej z  punktu 
widzenia pozytywistycz nego modelu nauki, że na sądzie istotowym 
powinien zostać nadbudowany sąd wartościujący, zgodnie z potocz-
nym przeświadczeniem, że poznanie (analiza i interpretacja) okre-
ślonego fenomenu artystyczne go musi prowadzić do jego estetycz-
nej oceny. „Nie bezpodstawnym jest fakt – pisze Dahlhaus – że sądy 
wartościujące, także te pozornie naiwne, »subiektywne«, muszą się 
opierać na sądach dotyczących isto ty, które, przynajmniej z  grub-
sza, są adekwatne do przedmiotu” (Dahlhaus 1970: 14), a  kwestia 
obiektywności sądów wartościujących „nie jest żadną [przynależ-
ną przedmiotowi analizy] właściwością, która jest nam dana lub nie, 
lecz jest postulatem, który s p e ł n i a  s i ę  [podkr. – M. G.] w więk-
szej lub mniejszej mierze” (Dahlhaus 1970: 13).

Dwa punkty widzenia w kwestii obiektywności sądu wartościują-
cego, rozstrzygające nieprecyzyjnie rozwiązany przez Lissę teore-
mat, w  procesie poznania dzieła muzycznego zasługują, zdaniem 
Dahlhausa, na uwagę: psychologiczny i socjologiczny. W psycholo-
gicznym sensie postulowana jedynie obiektywność sądzenia ma pole-
gać na rów nowadze pierwiastka intelektualnego i emocjonalnego. „Tak 
pusty jest sąd polegający wyłącznie na emocjach (Gefühlsurteil) – 
pisze berliński uczony – jak z drugiej strony ślepe pozostają aspira-
cje do czystej rzeczowości bez określonego, zabarwionego emocjami 
sądzenia o sub stancji, którą się żywią” (Dahlhaus 1970: 12). Co  
się tyczy socjologicznego (czy raczej należałoby powiedzieć – socjo-
historycznego) sensu, to kwestia obiektywności sądzenia sprowadza się 
do problemu intersubiektywności, a  więc podobnego rozumienia 
przez większość człon ków określonej społeczoności tej samej rzeczy. 

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



55O KL ASyFIKACJI  ANALIz DzIeł A MUzyCzNeGO

Dahlhaus pisze: „»obiektywność« jako »intersubiektywność« byłaby 
zatem określoną instancją, której znaczenie i roszczenie jest ujarz-
miane poprzez zmia ny historyczne” (1970: 13), innymi słowy: jest 
względna zarówno hi storycznie, jak i kulturowo.

Skoro analityczne sądy dotyczące istoty dzieła stanowią podsta-
wę dla sądów wartościujących, to kwestią otwartą pozostaje wska-
zanie – przynajmniej w ogólnym zarysie – na rodzaje tych ostatnich 
w ich związku z analizą muzyczną. Wymieńmy najpierw najbliżej le-
żące wo bec sądów istotowych, wartościujące sądy f u n k c j o n a l-
n e, których treścią jest ewaluacja dokonana wokół pojęcia funkcji 
spełnianej przez dzieło sztuki. Sądy o tym charakterze wywodzą się 
bezpośrednio z pre zentacji muzycznego rzemiosła, a samo pojęcie 
funkcji ma konstytu tywne uzasadnienie genologiczne, począwszy od 
takich kategorii, jak muzyka użytkowa czy rozrywkowa, przez mu-
zykę teatralną, filmo wą, a na liturgicznym motecie, pasji czy mszy 
skończywszy. Dahlhaus uważa, że w gatunkach tych kluczowa jest 
nie kategoria sztuki mu zycznej (ars), lecz rzemiosła (Handwerk), ale 
nie w XX-wiecznym (neoklasycyzm), lecz elementarnym tego słowa 
znaczeniu (Dahlhaus 1970: 20–21). Grupa wartościujących sądów 
o charakterze funkcjonalnym będzie wybijać się w związku z socjo-
historycznym punktem widzenia i tworzyć pomost między autono-
miczną analizą muzycznego sensu a tym charakterem społecznego 
zamówienia, które w  procesie komu nikacji społecznej wymusza-
ło usytuowanie tych muzycznych sensów w konkretnych gatunkach 
muzycznych.

O  ile wartościujące sądy funkcjonalne były wyprowadzo-
ne z  de terminujących gatunki muzyki społecznych funkcji dzieła 
muzyczne go, o tyle druga wyróżniona przez Dahlhausa grupa sądów 
e s t e  t y c z n y c h  nawiązuje do fundamentalnej kategorii piękna 
i  jego wy specjalizowanych przez sztukę dziedzin. Jakkolwiek kate-
goria ta stanowi tradycyjny fundament aksjologii dzieła sztuki, to 
jednak uczo ny ten nie kryje sceptycyzmu co do jego przydatności 
w sądzeniu o wartościach estetycznych, zwłaszcza w odniesieniu do 
muzyki XX w. Dahlhaus pisze:
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Sąd estetyczny krąży wokół idei muzycznego piękna, idei tak herme-
tycznej, że wymagającej zrekonstruowania świadomości historycznej 
tego, co oznaczała ona w  XIX wieku. Pojęcie [piękna], o  ile w  ogóle 
nie powinno spaść do statusu wulgar nych kategorii, nie może być zbyt 
ciasno ujmowane. W XIX wieku nie tylko mówiło się, ale nawet pró-
bowano niezmordowanie projektować systemy estetyczne, które mia-
ły tworzyć określone „charakterystyczne piękna”, w  które to systemy 
wplątano brzy dotę jako moment parcjalny dialektyki piękna. Nieprzy-
padkowo demonstrowano i oznajmiano, że to nie sąd o sztuce w jakimś 
wąskim znaczeniu podlegał pojęciu pięk na, lecz że właśnie na odwrót – 
to pojęcie piękna było od uczucia w sztuce zależne i przez to dalej nie-
dookreślone [weitgespannt] (Dahlhaus 1970: 19).

Ostatnią grupę istotnych dla muzykologa w  związku z  jego prak-
tykami analityczno-muzycznymi wartościujących sądów tworzą 
sądy, które Carl Dahlhaus nazwał h i s t o r y z u j ą c y m i. „Sąd hi-
storyzujący – czytamy – ściśle wiążący się z teorią i praktyką kom-
pozytorską No wej Muzyki, pojęciom piękna i proporcji, z których 
wyprowadzane są sądy estetyczne i funkcjonalne, przeciwstawia ka-
tegorie »zestrojenia« [Stimmigen] i »autentyczności« [Authentizität], 
które jednak w istocie rzeczy są trudno uchwytne. Według Theodora 
W. Adorna dzieło muzyczne jest »zgodne« wówczas, gdy w  jego 
techniczno-kompozytorskich ustrukturowaniach daje »autentycz-
ny« wyraz, a  także sprawia, że – mówiąc metaforycznie – »wybija 
jego godzina historyczno-filozoficzna«”. Ka tegorie sądów historyzu-
jących są z jednej strony natury techniczno-kompozytorskiej, z dru-
giej – historyczno-filozoficznej, a zatem sięga jący do wartościujących 
sądów tego rodzaju, wyposażony w narzędzia analizy dzieła historyk 
muzyki odczytuje określone, jak pisze dalej Dahlhaus, „znaki histo-
ryczno-filozoficzne” z „muzyczno-technologicznych stanów rzeczy” 
(Dahlhaus 1970: 20).

*

Podsumowując nasze rozważania dotyczące heteronomicznej natu-
ry analizy dzieła muzycznego, a zwieńczone przypomnieniem Dahl-
hausowskich trzech rodzajów sądów wartościujących, zwróćmy na 
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koniec uwagę na fakt, że specyfika tych sądów każe nam powrócić 
do nasze go punktu wyjścia, mianowicie do wskazania na historię, 
teorię i  este tykę jako trzy główne subdyscypliny muzykologii, na 
których obszarze dokonuje się zarówno wybór historycznych doku-
mentów analizy, po znanie kompozytorskich norm dzieła muzyczne-
go, jak i związanej z analizą ars interpretandi. Jeśli niekiedy w części 
jakiejś systematyki ujawniają się zarysy jej całości, to z takim wła-
śnie przypadkiem mamy tu do czynienia: w  owych trzech rodza-
jach sądów wydają się istnieć za rysy holistycznego programu anali-
zy dzieła w kontekście całej dyscy pliny. Traktując rzecz na bardziej 
ogólnej płaszczyźnie, powiemy, że hi storia ujawnia swoją obecność 
przez rozległy obszar źródeł analizy i jej kulturowego kontekstu, teo-
ria jako dyskurs ujawnia strukturalne obiek ty i funduje sferę narzę-
dziową, estetyka zaś wykreśla zakres sztuki in terpretacji i prowadzi 
do odkrycia idiomatycznej i kulturowej panora my wartości dzieła. 
W  kolejnych rozdziałach tej książki zagadnienia te poddamy bar-
dziej systematycznym dyskusjom.
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rozdział 2
analiza dzieła muzycznego i jej źródła

1. Heurystyczne przedmioty analizy: między teorią edycji 
a historią recepcji

Gdy w  swej praktyce badawczej historycznie zorientowany muzy-
kolog rozprawia o problematyce źródła, to ma na myśli ten zakres 
pojęcia, który stał się zarazem przedmiotem kształtującego się wraz 
z samą dyscypliną, przechodzącego intensywne przemiany metodo-
logiczne źródłoznawstwa, rozumianego jako dyscyplina pomocnicza 
historii mu zyki. Jego osnową jest kategoria źródła rozumiana filolo-
gicznie, a spo sób jego poznania kryje się pod nazwą krytyki tekstu 
(Textkritik). Otóż kategorię źródła muzycznego należy w przypad-
ku rozważań o grani cach poznania dzieła rozumieć najpierw w szer-
szej perspektywie teoriopoznawczej, jako źródło p o z n a n i a  dzie-
ła muzycznego. z ogólnometodologicznego punktu widzenia widać 
bowiem wyraźnie, że powszechne w pracach analitycznych rozpra-
wianie o poznawaniu dzie ła wyłącznie przez pryzmat samych me-
tod analizy, bez uprzedniego rozpatrzenia problematyki źródeł tego 
poznania, jest co najwyżej po tocznym rozważaniem jedynie o spo-
sobach poznania. Jeśli chcemy ostatecznie orzekać o sposobach mu-
zykologicznego poznania i sądze nia, to najpierw trzeba zdać sobie 
sprawę z tego, o czym mamy w sen sie źródłowym orzekać.

Wyłączanie źródłoznawstwa z obszaru szeroko pojętej metodolo-
gii analizy dowodzi wąskiego, czysto technologicznego jej rozumie-
nia. Tak jak analizie potrzebna jest przedmiotowa historia muzyki, 
źródłoznawstwo, a nawet teoria edycji, krytyka wykonawstwa i teo-
ria recepcji, tak samo tym ostatnim szeroko rozumiana analiza jest 
nie zbędna do zrozumienia rudymentów muzycznej Gestalt. Trudno 
sobie wyobrazić, aby jakakolwiek decyzja w  zakresie czysto filolo-
gicznym, atrybucji stylistycznej, opisu wykonania czy emendacji, 
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mogła zostać podjęta bez niższego (na poziomie struktury) i wyż-
szego (na poziomie muzycznego znaczenia) poznania dzieła, które 
osiągnąć można wy łącznie drogą analizy i interpretacji jej wyników. 
Tak częste w  prakty ce muzykologicznej separowanie tych różnych 
zakresów poznania przyczynia się do atomizowania poszczególnych 
działów naszej dys cypliny i w rezultacie prowadzi zarówno do po-
wierzchownego rozu mienia analizy, jak i do ograniczonego pojmo-
wania sensu tego, co wszystkie nauki historyczne rozumieją pod po-
jęciem krytyki źródeł.

Bez umiejętności w zakresie krytyki źródeł analizujący milczą-
co przystaje na te błędy, które nieuchronnie wynikną z braku narzę-
dzi właściwej, heurystycznej oceny1 przedmiotu swych badań. Ścisłe 
zde finiowanie przedmiotu analizy w kontekście jego „sytuacji źró-
dłowej” przez krytykę tekstu dzieła to ten podstawowy zakres pierw-
szego sta dium analizy muzycznej, bez którego uwzględnienia nawet 
technolo gicznie poprawna analiza staje się częścią jedynie teoretycz-
nego ba dania. W rozdziale tym będzie nas interesować nie tyle zna-
czenie analizy dla źródłoznawstwa, edytorstwa muzycznego, kryty-
ki muzycz nej czy studiów nad recepcją (temat ten mógłby stać się 
przedmiotem osobnego opracowania), ile taksonomiczne określenie 
i zdefiniowanie przedmiotów analizy dzieła, a więc stworzenie syste-
mu ich heurystycznej klasyfikacji. Krytyka źródeł, jak się rzekło, po-
winna bowiem po przedzać dyskurs analityczny jako jego jawna bądź 
niejawna część, tak samo jak analiza czysto technologiczna stanowi 
jawne bądź niejawne stadium procesu oceny dzieła w estetyce czy 
jego rozumienia w her meneutyce muzycznej.

Powiedzmy na wstępie: kategoria źródła muzycznego, w  ogó-
le nie dyskutowana w  pracach metodologiczno-analitycznych, ma 
jednak na obszarze analizy swoją własną specyfikę. Pojęcie źródła 
muzycznego i jego krytyka muszą być tedy w części wspólne z całą 
muzykologią historyczną, ale w  części powinny odsłonić własne, 
zróżnicowane ontycznie warstwy źródłowe analiz; warstw nierów-
nomiernie eksploatowanych, ponieważ podstawą źródłową w ana-

1 Heurystyka jest tu rozumiana szeroko i zasadniczo utożsamiana ze źródłoznaw-
stwem, tzn. wraz z przylegającą do niej krytyką źródeł.
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litycznych praktykach muzykologa jest zapis nutowy, do którego, 
w  formie rękopiśmiennej lub drukowanej, zawęża się pojęcie źró-
dła muzycznego. Ujęcie metateoretyczne wymaga jednak systematy-
zowania obiektów analizy bez względu na sankcje muzykologicznej 
praktyki. Przyjmijmy najpierw, że źródło analizy dzieła muzycz-
nego musi mieć materialną postać wą sko rozumianego tekstu pre-
zentowanego przez określone medium. Mu si to być utrwalony tekst 
specyficznie muzyczny (nutowy, akustyczny lub informatyczny), 
prezentujący chronologicznie określone stadia lub synchronicz-
ne momenty konkretyzacji muzycznego dzieła; tekst wy twarzany 
w trakcie procesu komunikacji kulturowej.

Dlatego źródłoznawstwo tego typu (wąski fragment muzycznego 
źródłoznawstwa ogólnego, jeśli kiedyś takie zostanie sformułowane) 
pragnąłbym określić mianem komunikacyjnej teorii źródeł dzieła. 
zgo dnie z dowolną teorią recepcji można przyjąć, że źródła-teksty 
okre ślonego dzieła „komunikują się” ze sobą, podobnie jak dramatis 
personae społecznego procesu komunikacji muzycznej. z przyjętego 
w tej książce epistemologicznego punktu widzenia właściwsze wy-
daje się myślenie o  „komunikacji międzyźródłowej” różnych tek-
stów dzieła niż ogólnikowe, dziś już zbanalizowane rozprawianie 
o uczestniczących w tym procesie osobach kompozytora, wykonaw-
cy, podmiotu indywi dualnego czy intersubiektywnego, wprowadza-
jące zbędny dla naszych rozważań moment socjologiczny. Moment 
ten wyraźnie przysłaniał istnienie specyficznej, choć oczywiście 
z nim związanej, płaszczyzny komunikacyjno-heurystycznej. Otóż, 
jak wiadomo, można stwierdzić, że różne teksty dzieła komunikują się 
ze sobą w tym znaczeniu, że po wstanie określonego tekstu w proce-
sie recepcji jest warunkowane ist nieniem ciągu tekstów antycypują-
cych i  jednocześnie otwarciem moż liwości potencjalnego kształto-
wania tekstów nowych2.

2 ów rodzaj „międzyźródłowej” komunikacji był oczywiście zawsze w polu uwa-
gi muzykologa-źródłoznawcy; poszukiwanie stemma codicum czy filiacji, bada-
nie procesu twórczego kompozytorów itd. Mam na myśli to – pragnę raz jeszcze 
pod kreślić, słysząc potencjalne głosy krytyki o wyważaniu otwartych drzwi – że 
na ob szarze praktykowanej w muzykologii analizy dzieła ani nie są to kwestie 
oczywiste, ani nie należą do świadomości metodologicznej z tego zakresu.
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Przeprowadzane przez historyków klasyfikacje źródeł okazu-
ją się mało przydatne do naszych celów. Oczywiście można dycho-
tomicznie klasyfikować interesujący historyka recepcji muzycz-
nej materiał źródłowy na źródła bezpośrednie (brak pośrednictwa 
osoby trzeciej, źródło autentyczne) i pośrednie (pośrednictwo oso-
by trzeciej, problem wiarygodności źródła; Topolski 1984: 329), ale 
pójście tym tropem nie prowadzi do zadowalających rezultatów. 
W  myśl tej klasyfikacji do źródeł bezpośrednich należałoby zali-
czyć jedynie źródła rękopiśmien ne, co „nienaturalnie” poszerzałoby 
sferę pośrednich źródeł drukowa nych, nadto nie czyniło jakościo-
wej różnicy między pierwodrukiem dzieła a  jego transkrypcjami, 
co więcej – między przekazem nutowym a nagraniem fonograficz-
nym. Bardziej użyteczny dla naszych celów byłby inny proponowa-
ny przez Topolskiego dychotomiczny podział na źródła pisane i nie-
pisane (1984: 330), pokazujący jakościową różni cę między źródłami 
nutowymi i akustycznymi, ale również i on został stwo rzony z myślą 
o odrębnej specyfice źródeł, z którymi obcuje hi storyk – „niepisa-
ny” dokument fonograficzny jest przecież tylko w szczególnie rzad-
kich przypadkach substytutem zaginionego źródła pierwotnego. Nie 
istnieje zatem jednocześnie uniwersalna i zaspokaja jąca roszczenia 
wszystkich badań historycznych klasyfikacja źródeł, jest ona zawsze 
zależna od celu, jaki sobie stawiamy.

Ontyczny charakter analizowanego utworu jawi się pragnące-
mu włączyć w zakres swych badań jego analizę historykowi muzy-
ki odmiennie niż filozofowi, psychologowi czy socjologowi muzy-
ki. Dzieło muzyczne to dla analizującego je historyka pewna bądź 
ściśle określona (np. jeden znaleziony rękopis nieznanego i niewy-
konanego utworu), bądź niezmierzona (np. funkcjonujące w kultu-
rze arcydzieła) kolekcja różnych tekstów, a nie określony przedmiot 
(np. intencjonal ny), tworzący osnowę ontologii utworu muzycznego 
(Ingarden 1973)3. z filozoficznego punktu widzenia kwestia statusu 
ontycznego dzieła to „sprawa jego tożsamości” poza związaną z nim 
tekstosferą, a więc poza tym, co dla historyka muzyki stanowi chleb 

3 Jak wiadomo, Ingarden nie utożsamiał z dziełem żadnego ze źródeł w kolek cji 
swych tekstów.
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powszedni, co okre śla jego tożsamość dyscyplinową. W tym sensie 
dla np. estetyka bar dziej filozoficznie niż analitycznie zorientowane-
go sfera tekstowo-źródłowa będzie stanowić jedynie przejawową sfe-
rę konkretyzacji leżących głębiej przesłanek egzystencjalnych dzieła 
muzycznego. Dla historyka muzyki, w świetle jego praktyki badaw-
czej, naturalne jest uj mowanie definicji dzieła jako sumy jego rozma-
itych wyglądów, po twierdzanych istnieniem ciągu źródeł w postaci 
tekstów należących do różnych klas heurystycznych.

Wszelako wyrażenie „suma wyglądów dzieła” stanowi podob-
ną hipostazę, jaka wyłania się z  przyjęcia założenia o  istnieniu In- 
gardenowskiego „przedmiotu intencjonalnego” (ani realnego, ani 
idealnego). To przecież, czym dysponuje historyk, to nie żadna abs-
trakcyjna, ku mulatywnie rozumiana „suma wyglądów”, lecz określo-
ny przez stan zachowania zbiór poszczególnych tekstów źródłowych. 
Trzeba zatem powiedzieć, zapewne ku rozczarowaniu bardziej filo-
zoficznie niż histo rycznie zorientowanych muzykologów, że w two-
rzonym tu komunika cyjnym systemie źródeł analizy dzieła nie ma 
miejsca na jakiekolwiek pozatekstowe jego rozumienie. W myśl ta-
kiego założenia definicja te kstu dzieła muzycznego aktualizuje się 
każdorazowo wówczas, gdy poruszamy się na obszarze określonego 
podsystemu analizy. Mówiąc expressis verbis: w wymiarze pragmaty-
ki analitycznej nie istnieje dla nas żadna jedna i niepodzielna Sonata 
b-moll op. 35 Chopina, lecz określona, choć niezmierzona kolekcja 
jej tekstów: od szkiców i  auto grafów sztambuchowych począwszy 
aż po setki transkrypcji Marsza żałobnego i  parafraz tego utworu. 
Jakkolwiek by to brzmiało: „sama” sonata nie istnieje.

Czy oznacza to, że dla historyka muzyki nie istnieje maksimum 
heurystycznej (nie ontycznej) tożsamości dzieła? Oczywiście nie. 
Heu rystyczna tożsamość dzieła, wprawdzie będąca – co pragnę pod-
kreślić – tylko idealnym postulatem, wyłania się tak samo stopnio-
wo, jak stop niowo zaciera się w procesie jego recepcji. Dzieło poja-
wia się ex nihilo, znaczone pierwszymi, niekompletnymi szkicami, 
często nawet trudnymi w atrybucji. Podobnie sporządzone przez in-
nych kompozy torów już po jego upowszechnieniu transkrypcje czy 
parafrazy kieru ją dzieło w kulturową przestrzeń, w której następnie 
włącza się w nurt powszechnych przemian języka muzycznego, tra-
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cąc swój kauzalny charakter i historyczną aktywność. „z prochu po-
wstało i w proch się obraca”, rzec by można emfatycznie, gdyby na-
dal nie trwało w  spo łecznych praktykach muzycznych, obrastając 
w coraz to nowe znacze nia w zmieniającym się kontekście kultury. 
Jednak dla uhistorycznionej analizy życie dzieła wygasa wraz z utra-
tą przez nie tej historycz nej aktywności i artystycznej potencji, która 
zapewniała mu zdolność włączania się do procesów muzycznej (sty-
listycznej) dyfuzji. I  ta wła śnie zdolność stanowi dla nas podstawę 
taksonomicznego modelu teoretyczno-komunikacyjnego.

Drugorzędne znaczenie na technologicznym etapie analizy będą 
tak że miały różne pośrednie źródła „kontekstowe”; subiektywne 
i  intersubiektywne świadectwa procesów percepcji i  recepcji dzie-
ła, utrwalone w postaci tekstów werbalnych do tego dzieła się od-
noszących. Mogą one służyć interpretacji wyników analizy (będzie 
o tym mowa w ostatnim, szóstym rozdziale tej pracy), nie mają na-
tomiast konstytutywnego zna czenia w jej technologicznym stadium. 
Tu dochodzimy też do kwestii, wedle której istota historii recepcji 
muzycznej ma dla analizującego cha rakter ściśle wewnątrzmuzycz-
ny, autonomiczny. Nie wchodzą w skład tego procesu ani percepcyj-
ne doświadczenia indywidualne słuchacza (istotne dla psychologów 
muzyki), ani wspólnotowe postawy odbioru muzyki, jakie znajdu-
ją się w centrum uwagi zarówno historycznie, jak i systematycznie 
zorientowanych socjologów muzyki. Ta heteronomiczno-muzyczna 
tekstosfera stoi na zewnątrz analizy. Oznacza to, że ogól ny model ko-
munikacji muzycznej (twórca-wykonawca-słuchacz-grupa społecz-
na) jest tylko częściowo i w ograniczonej mierze zbieżny z muzycz-
no-komunikacyjnym schematem, który tu proponujemy.

To, co powiedziano dotąd, skłaniać musi do wniosku, że quasi-
-chronologicznie koncypowany system przedmiotów analizy muzycz-
nej, a więc jej stricte muzyczna tekstosfera, jest systemem nieciągłym. 
Przez nieciągłość systemu źródeł analizy rozumie się to, że w momen-
cie analizy jakiegokolwiek przedmiotu badawczego nie jest wymaga-
na kompletna rekonstrukcja systemu jako całości. Analiza może być 
skoncentrowana wyłącznie na materiale rękopiśmiennym bądź kiero-
wać swe zainteresowanie na mniej lub bardziej rozkomponowane re-
pliki. Każdy podsystem może być zatem rozumiany i opisywany w czę-
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ściowej lub całkowitej separacji od innych podsystemów. Jest to cecha, 
która zbliża system przedmiotów analizy muzycznej do klasycz nego 
systemu filozoficznego, który – tak skonstruowany – nie podle ga de-
strukcji. Każda klasa źródeł analizy jest zatem autonomiczna i wyod-
rębnialna bez przeszkód z  całości (autonomiczność podsystemów). 
Istnieje pośrednia4 zależność między poszczególnymi elemen tami 
tego systemu (relacje międzysystemowe), toteż rozbijanie go w mu-
zykologicznych praktykach badawczych na autonomiczne elementy 
nie jest równoznaczne z destruowaniem całego systemu (odnawial-
ność systemu; Manikowski 1993: 169).

Poniższa tabela ukazuje z  heurystycznego punktu widzenia 
synte tyczną typologię źródeł (przedmiotów) analizy5: 

Media  
w procesie 

komunikacji
Status Ważniejsze typy źródeł

Materiały 
rękopiśmienne

in statu nascendi
pierwotne

wtórne

autografy szkicowe, autografy robocze
autografy czystopisy (w tym edycyjne), 
kopie autoryzowane
kopie nieautoryzowane

Druki 
muzyczne

in statu nascendi
pierwotne

wtórne

in statu evanescendi*

korekty wydawnicze
pierwodruki, pierwodruki z interpolacjami 
kompozytora
wydania „opracowane”, wydania krytyczne, 
wydania urtekstowe, autotranskrypcje, 
transkrypcje, wariacje i parafrazy
reminiscencje, aluzje, cytaty

Dokumenty 
fonograficzne

in statu nascendi
pierwotne
wtórne

nagrania robocze
nagrania kompozytorskie, nagrania historyczne
nagrania nowoczesne, nagrania historyzujące

 *  Chodzi tu o swoiste „zamieranie” dzieła w procesie dyfuzji stylistycznej; trace-
nie własnej fizjonomii, wtapianie się w powszechne przemiany stylu muzycznego.

4 Pośrednia, gdyż między kategoriami uobecniającymi sensy struktury muzycz-
nej a pojęciami dotyczącymi treści muzycznej nie zachodzi organiczne pokre-
wieństwo. Do tego ważnego problemu powrócimy w ostatnim rozdziale.

5 Oczywiście typologia ta zakłada rzadko osiągany idealny stan zachowania źró-
deł jednego dzieła, potwierdzający wszystkie możliwe szczeble jego konkretyza-
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2. materiały rękopiśmienne

Pytanie o genezę dzieła w świetle „wczesnych” autografów przededy-
cyjnych stanowi jedno z najbardziej frapujących zagadnień „wewnę trz- 
nej” historii jego recepcji6. Jeśli z analizami autografów nieczęsto ob-
cujemy, to dlatego, że rzadko mamy do czynienia z takim stanem za-
chowania źródeł, żeby muzykolog dysponował korpusem autogra-
fów pochodzących z różnych stadiów tworzenia dzieła. Pytanie o to 
„jak utwór był komponowany?” nie tylko otwiera historykowi naj-
bliższą perspektywę heurystycznie potwierdzonej i  przeprowadzo-
nej metodą indukcyjną interpretacji aktu twórczego, ale także może 
zostać posta wione quasi-dedukcyjnie, przez sprowadzenie podstawy 
źródłowej do roli materiału poszlakowego po to, by odpowiedzieć 
na bardziej ogól ne pytanie: „jak w danej epoce utwory komponowa-
no?”. To historycz ne pytanie w dziejach analizy muzycznej pierwszy 
postawił Heinrich Schenker (1921–1923), gdy – badając autogra-
fy pięciu ostatnich sonat Beethovena – dostrzegł w ich dźwiękowej 
strukturze zarysy pralinii (Urlinie); tej samej, która doprowadziła go 
do warstwowej teorii dzie ła (Schenker 1935). To bodaj najbardziej 
spektakularny przypadek ana lizy dającej początek poznaniu nie hi-
storyczno-fenomenalistycznej mikrologii dzieła, lecz jego uniwer-
salnej teorii, wywiedzionej z praktyki edytorskiej.

Pierwszy etap powstawania przedmiotów badawczych dla anali-
zy dzieła występuje w trakcie tworzenia chronologicznie pierwszych 
źródeł, niejako in statu nascendi. etap ten ma charakter procesual-
ny, toteż poznawcze aspekty stopniowego powstawania różnych wer-
sji po czątkowych, aż do wyłonienia się dzieła jako ostatecznego pro-
duktu ukonstytuowanego manu propria, są tu najistotniejsze. Jest to 
etap w całym historycznym procesie recepcji dzieła najbardziej nie-

        cji. Jak wiadomo, to właśnie określony stan zachowania źródeł decyduje zwłasz-
cza o ich statusie, którego nie da się z góry zadekretować dla każdej sytuacji źró-
dłowej utworu muzycznego.

6 W myśl przyjętych w tym rozdziale założeń proces konkretyzacji poszczegól-
nych źródeł jest swoistym, „wewnętrznym” procesem ich recepcji, w którym to, 
co zostało osiągnięte, ma mniej lub bardziej konstytutywny wpływ na to, co ma 
zostać dokonane.
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jawny i najbardziej skąpo poświadczony źródłowo. Pozostawione na 
tym eta pie źródła to na ogół dokumenty rękopiśmienne. Kryteria ich 
wewnę trznego podziału mają stosunkowo płynny charakter; istnie-
je bowiem dość pokaźna liczba przykładów granicznych, w których 
spór taksonomiczny nie może zostać jednoznacznie rozstrzygnięty. 
Ponadto z na tury rzeczy nie istnieje możliwość ustalenia jednej, uni-
wersalnej typo logii materiału rękopiśmiennego, która mogłaby sta-
nowić podstawę wszelkich badań. Przed przystąpieniem do analizy 
odpowiedzieć so bie trzeba na pytanie o to, czy cały materiał rękopi-
śmienny chcemy klasyfikować ze względu na analizę procesu twór-
czego, czy ze wzglę du na stosunek kompozytora do własnych manu-
skryptów, czy może sub specie określonych celów pragmatycznych 
(katalogowanie lub pra ce filologiczno-edytorskie). Każdy z  tych 
szczegółowych celów analizy wymaga osobnych kryteriów taksono-
micznych.

Jeśli jednak z rozbieżności taksonomicznych7 wyłania się jakaś 
osnowa dla typologii ogólniejszej natury, która godziłaby poróż-
nione na tle celów analizy strony, to jest nią stosunkowo powszech-
nie przy jęty trychotomiczny podział autorskiego materiału rękopi-
śmiennego na trzy zasadnicze grupy (por. Kobylańska 1977). Grupę 
pierwszą, w  kla syfikacji najmniej dyskusyjną, stanowią autografy 
szkicowe. Ta klasa źródeł jest niekiedy en bloc przeciwstawiana ręko-
pisom edycyjnym. Analizując rękopisy Chopina, Peter Wackernagel 
(1949) dzieli je na „pierwsze zapisy” (erste Niederschriften) i prze-
ciwstawia „podkładom do druku” (Druckvorlagen). Szkice stanowią 
jednak w istocie węższą niż w ujęciu Wackernagla kategorię źródeł. 
Różnią się w kilku zasa dniczych cechach od pozostałych rękopisów, 
przede wszystkim stop niem zarówno niekompletności prymarnej 
substancji muzycznej, jak i niedookreśleniem formy. Cechą tej gru-
py rękopisów jest w najwyż szym stopniu osobisty charakter pisowni: 
niedokładności notowania, stenograficzne skróty, niekiedy werbalne 
określenia, słowem – wyso ce niekonwencjonalne sposoby notowa-
nia, wyrażające się istnieniem symboli wykraczających poza przyję-
te powszechnie standardy notacji.

7 Dla twórczości Chopina przypomina je Kallberg (1985: 63–68).
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Dla analizującego nie tyle mniej lub bardziej jednoznaczna 
klasy fikacja szkicu, ile poznawcza intencja i zakres analizy będą de-
cydować o  specyfice tej klasyfikacji. W  badaniu szkicu jako etapu 
procesu twórczego podstawowe pytania brzmią: czy proces ten miał 
charakter impulsu, czy może stanowił wynik dłuższego procesu ku-
mulowania się doświadczeń? Jakie kategorie powstały jako prymar-
ne współczynniki konstytuowania się formy? Czy i  w  jaki sposób 
współczynniki te zmie niały swoje oblicze z punktu widzenia chro-
nologicznie późniejszych źródeł, o wyższym stopniu konkretyzacji? 
Jakie obserwujemy warian ty kategorii harmoniczno-tonalnych, syn-
taktycznych i formalnych, usunięte z wersji oficjalnej? Jakie elemen-
ty stanowiły statyczne, a  ja kie dynamiczne jakości formalne? Jakie 
czynniki procesu twórczego doprowadziły do takiego a  nie inne-
go ukształtowania wersji oficjalnej? Nie sposób zestawić systema-
tycznego katalogu pytań dla tak ukierun kowanej analizy, ponieważ 
w każdym przypadku będzie on wynikał z określonej sytuacji heury-
stycznej, ze specyfiki konkretnego dzieła muzycznego i ze szczegó-
łowych celów i zakresów analizy. Istotnym zakresem pytań badaw-
czych jest nie tylko podstawowy problem genezy dzieła, ale ponadto 
zagadnienia związane z  duktem pisma muzycz nego, które na tym 
etapie na ogół nie mieści się w pełni w normach uniwersalnej nota-
cji symboliczno-muzycznej.

znaczenie autografów szkicowych jest istotne dla historyka 
bada jącego genezę dzieła w procesie jego recepcji, lecz zasadniczo 
mało ważne w  rozstrzyganiu przez edytora kwestii filologicznych: 
dla przy gotowania wydania miarodajne są autografy o  wyższym 
stopniu konkretyzacji substancji muzycznej. Historia recepcji auto-
grafów muzycz nych zna jednak liczne przypadki, gdy niekomplet-
ny szkic stanowił podstawę integralnego wydania utworu. Jan ekier 
zrekonstruował ostat ni Mazurek f-moll op. 68 nr 4 (WN 65) Chopina 
jedynie na podstawie szkicu. Mniej lub bardziej kompletne autogra-
fy były podstawą rekon strukcji X Symfonii Gustava Mahlera (ernst 
Křenek) i Koncertu na al tówkę i orkiestrę Beli Bartóka (Tibor Serly). 
Pragmatyczna dla edytora atrakcyjność źródła nie zależy więc od 
jego określonego a priori statusu, lecz od ilościowych i jakościowych 
cech kontekstu heurystycz nego, w jakim się znajduje. Uwaga ta do-
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tyczy także drugiej zasadniczej grupy rękopisów muzycznych, tj. au-
tografów roboczych. Istnieje konsensus co do jej istnienia wśród nie-
mal wszystkich badaczy mate riałów rękopiśmiennych. Definiując tę 
grupę, trzeba z jednej strony podkreślić kompletność kompozycyj-
nego materiału muzycznego: rytm i metrum, struktura melodyczno-
-harmoniczna i forma całości są już zu pełnie dookreślone. Istnieją 
jednak jeszcze pewne zakresy niedookreśloności, dotyczące przede 
wszystkim wskazówek brzmieniowych (dy namika, artykulacja), in-
terpretacyjno-wykonawczych (frazowanie) czy wyrazowych (tempo 
i charakter).

Heurystyczna ranga tej grupy źródeł, podobnie jak w przypadku 
grupy poprzednio omawianej, również zależy od celu analizy, jaką ma 
ona do osiągnięcia. Historyk analizujący genezę dzieła zyskuje źró-
dło pozwalające mu orzekać o kolejnej (ostatecznej) fazie konkrety-
zacji jego podstawowej tkanki kompozycyjnej. Porównując autograf 
robo czy ze źródłami o niższym i o wyższym stopniu konkretyzacji, 
zysku je podstawę zdefiniowania tej materia prima, która stanowi 
substan cjalny fundament dzieła. Funkcja tej klasy źródeł może być 
jednak bardziej niż w  przypadku szkiców zróżnicowana. Autograf 
roboczy stanowi najczęściej podstawę przygotowania (przez samego 
kompozy tora lub kopistę) czystopisu będącego w wielu przypadkach 
podstawą do druku rękopisu edycyjnego8. Często jest fortepiano-
wą wersją utwo ru orkiestrowego powstałą przed jego instrumenta-
cją. Niekiedy regresywnie zmienia swoją funkcję z edytorskiego na 
roboczy jeszcze w trakcie samego procesu twórczego, jak to niekie-
dy było u Chopina. Jeffrey Kallberg zwrócił uwagę na klasę źródeł, 
określoną przez nie go jako „odrzucone rękopisy oficjalne”. „W wie-
lu odrzuconych ręko pisach – pisze Kallberg – brak wskazówek in-
terpretacyjnych, w nie których jednak są one starannie zaznaczone. 
Chopin zapisywał zazwyczaj cały tekst nutowy przed wprowadze-
niem tych oznaczeń, to też ich obecność w odrzuconych autografach 

8 W jak wielu przypadkach – to oczywiście zależy od kontekstu historycznego. 
W  muzyce dawnej znaczna część materiałów rękopiśmiennych pozostawała 
w ręko pisach, podczas gdy arcydzieła muzyki nowożytnej doczekały się wielu 
edycji.
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na ogół sugeruje, że za rzucono je na zaawansowanym etapie pracy” 
(Kallberg 1985: 78)9.

Autograf roboczy może być dla historyka recepcji dzieła zarów-
no organicznym etapem jego konkretyzacji (jak w przypadku jedne-
go z autografów Sonaty wiolonczelowej op. 65 Chopina [Kob. 883]), 
jak i  rękopisem oficjalnym, w  trakcie przygotowywania którego 
gąszcz poprawek skłonił kompozytora do rezygnacji z uznania go za 
podkład do druku (Mazurek As-dur op. 59 nr 2 [Kob. 796]). z kolei 
dla edyto ra autografy robocze to zaledwie „czystopisy w nieostatecz-
nej posta ci, inaczej pierwsze redakcje dzieła – o wartości dla usta-
lenia tekstu podobnej do szkiców” (ekier 1974: 75). Dodajmy jak 
poprzednio: pod warunkiem istnienia dalszego chronologicznie cią-
gu źródeł (autograf edycyjny, pierwodruk, dalsze nakłady itd.), gdyż 
w  razie ich braku przejmują one znaczenie źródła podstawowego, 
jak w przypadku „bru lionu wykończonego z dyspozycją instrumen-
tacyjną” Epizodu na ma skaradzie Mieczysława Karłowicza (Chmara-
-Żaczkiewicz i  in. 1986: 189). Roboczy autograf Penthesilei op. 18 
Karola Szymanowskiego, który poddawałem krytyce na margine-
sie mojej analizy tego utworu (Gołąb 1992), został błędnie zakwali-
fikowany jako „wyciąg fortepia nowy, autograf-czystopis” (Jasińska- 
-Jędrosz 1983: 20)10.

Atrybucyjno-terminologiczny spór, jaki niekiedy towarzyszy 
au tografom czystopiśmiennym kompozytora, ma znów podłoże 

9 Kallberg zasadniczo neguje taksonomiczny model Kobylańskiej, która wyróż-
nia autografy robocze jako osobną klasę taksonomiczną Chopinowskich ręko-
pisów, powstałych przed sporządzeniem przez kompozytora lub kopistę oficjal-
nego podkła du do druku. zwraca on uwagę na rzadkość występowania tego 
rodzaju źródeł u Cho pina (autograf Sonaty wiolonczelowej op. 65 – Kob. 883). 
Neguje niesłusznie, różni się bowiem od Kobylańskiej wstępnym zdefiniowa-
niem kryteriów taksonomicznych.

10 Kwalifikacja tego rodzaju źródła jako wyciągu fortepianowego, choć konwen-
cjonalna, nie wydaje się właściwa. Wyciąg fortepianowy, jak sama nazwa wska-
zuje, jest redukcją partytury orkiestrowej do postaci partii fortepianowej. 
Pojęcie „autografu-czystopisu” sugeruje wersję „ostatniej ręki”, którą w tym wy-
padku był czystopiśmienny autograf partytury. Liczne błędy atrybucyjne w ka-
talogach źródeł są właśnie wynikiem dotkliwego braku podstawy teoretycznej 
w decyzjach taksonomicznych.
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funkcjo nalne. Najwyższy stopień dookreślenia wszystkich składni-
ków notacji muzycznej skłania autorów katalogów do mechanicz-
nego ich definio wania jako stanowiących podkład do druku auto-
grafów edycyjnych (Kobylańska 1977). Co zrobić jednak, gdy – jak 
w  bynajmniej nieodosobnionych przypadkach Beethovena czy 
Chopina – kompozytorzy niechętnie przekazują wydawcy swo-
je chronologicznie ostatnie auto grafy, zlecając zrobienie przekazy-
wanej sztycharzom lub drukarzom kopii? Właśnie ta znana niechęć 
Chopina skłoniła Kallberga do rezy gnacji z  kategorii „autogra-
fu edycyjnego” na rzecz „autografu oficjalnego”. Podjęcie taksono-
micznej decyzji komplikuje jednak fakt, iż kompozytor przekazuje 
niekiedy kopiście autograf o cechach źródła ro boczego, na którego 
kopię nanosi następnie szereg interpolacji. Rozjemcza decyzja tak-
sonomiczna nie powinna być w  analizowanych przypadkach arbi-
tralna do momentu, gdy nie ustali się rzeczywistej funkcji, jaką dany 
czystopis pełni w procesie przygotowywania utworu do upowszech-
nienia: raz jest rękopisem służącym jako podkład do druku (edy-
cyjnym), innym razem podstawą służącą kopiście do przy gotowania 
materiału dla wydawcy (oficjalnym).

Waluacja tej klasy źródeł z  punktu widzenia historii recepcji 
dzie ła będzie tym razem podobna jak w pragmatycznym kontekście 
teorii edycji: stanowiący bezpośrednią lub pośrednią podstawę dru-
ku auto graf-czystopis (edycyjny) jest tym ogniwem historycznej sy-
tuacji źródłowej dzieła, które zbliża się do maksimum jego heurezy11, 
wy znaczonym „wersją ostatniej ręki”, i oznacza w zasadzie definityw-
ne zakończenie procesu formowania dzieła, a  jednocześnie punkt 
wyjścia przygotowania go do upowszechnienia drukiem. Dla histo-
ryka recep cji wyczerpuje się zakres pytań o charakter kompozytor-
skiej genezy dzieła, dla edytora – rozpoczyna filologiczna dyskusja 
nad „intencją kompozytora”, która przez krytykę tekstu i przeprowa-
dzaną filiację ma doprowadzić do wyłonienia „tekstu autentycznego” 
(będzie o tym szerzej mowa w innym miejscu).

11 Tu: najwyższy stopień konkretyzacji tekstu dzieła, w sensie treściowym bo wiem 
pojęcie „maksimum heurezy” może być rozumiane jedynie postulatywnie.
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Na funkcje tej klasy źródeł rękopiśmiennych, a  w  przeciwień-
stwie do poprzednich, zawsze silnie oddziaływała infrastruktu-
ra procesu dru kowania. Inną specyfikę miała do ok. 1830 r. relacja 
kompozytor-sztycharz, inną następnie, wraz z  unowocześnieniem 
technologii druku, je go relacja z  drukarzem, jeszcze inną – z  wy-
dawcą w  dobie skomputeryzowania składu nutowego. W  XX w. 
funkcjonalne zróżnicowanie materiałów czystopiśmiennych niejed-
nokrotnie przybiera postaci łatwych w  atrybucji bądź postaci tra-
dycyjnych autografów oficjalnych, notowanych na papierze nu-
towym, bądź „autografów na kalce”, będących podstawą druku 
dzieła. Czystopiśmienny autograf 15 variations d’après une suite de  
douze tons na fortepian op. 9 Kofflera, przesłany autorowi Ocalałego 
z  Warszawy z  dedykacją „Hr. Arnold Schönberg zugeeignet”, ma 
funkcję autografu oficjalnego, podczas gdy zachowany w Archiwum 
Kompozytorów Polskich BUW „autograf na kalce” Variations sur 
une valse de Johann Strauss na fortepian op. 23 kompozytor odzy-
skał z Universal edition w Wiedniu po przygotowa niu nakładu tej 
kompozycji. Współcześni kompozytorzy niekiedy w ogóle rezygnu-
ją z przygotowywania rękopiśmiennej wersji edycyj nej dzieła, prze-
syłając je wydawcy w formie pliku komputerowego, tak jak to czyni 
np. Paweł Szymański.

Trzeba wspomnieć o tym, niekiedy ważnym w procesie analizy, 
ty pie przekazu dzieła, jaki stanowią rękopiśmienne kopie: samego 
kom pozytora (autentyczna) lub kopisty (nieautentyczna). Wartość 
poznaw cza tego źródła znów jest uzależniona nie tylko od celu i za-
kresu analizy, lecz także od samej „sytuacji źródłowej” dzieła12. Dla 
histo ryka recepcji ta klasa źródeł nie będzie przedstawiać sobą więk-
szej wartości, ponieważ znajduje się ona już na peryferiach procesu 
twór czego. Dla krytyki tekstu (np. taksonomicznej lub edytorskiej) 
znacze nie kopii jako źródła pośredniego jak zawsze zależy od ilościo-
wego i jakościowego stanu zachowania pozostałych przekazów źró-
dłowych, zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych. Wskazanie 

12 Pod pojęciem „sytuacji źródłowej” dzieła rozumiem wiedzę o  całokształcie 
kontekstu heurystycznego towarzyszącego danemu przekazowi źródłowemu, 
z dany mi dotyczącymi filiacji i hierarchizacji na czele.
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podkładu, na którego podstawie kopię sporządzono, jej stosunek do 
innych au tografów i pierwodruku (filiacje), miejsce w kontekście za-
chowanych źródeł (hierarchizacja), zdefiniowanie funkcji (okolicz-
nościowa czy edytorska) – to rudymenty krytyki źródeł. Niekiedy 
kopia korygowa na przez autora, zwłaszcza gdy służy jako podkład 
do druku, daje ma ksimum heurezy i  ma pierwszorzędną wartość 
źródłową: nieodosobnione są wszakże przypadki, gdy kopie sta-
nowią jedyny przekaz źródłowy (jak np. kopie utworów pośmiert-
nych Chopina sporządzone przez Juliana Fontanę i Auguste-Josepha 
Franchômme’a). Bywa także, że stanowią one przekaz obciążony ba-
lastem mechanicznych i koncepcyjnych błędów.

3. druki muzyczne

Osobną klasę źródeł analizy dzieła na przejściowym etapie, tj. mię-
dzy źródłami rękopiśmiennymi a drukowanymi, stanowią tzw. źró-
dła mieszane. zachowywane w  archiwach oficyn wydawniczych 
(początki archiwizowania materiałów rękopiśmiennych i  miesza-
nych to, jeszcze w 2 połowie XIX w., inicjatywa berlińskich wydaw-
ców Breitkopfa i  Härtla) korekty przygotowywanego pierwodruku 
dzieła pozwalają ocenić zakres wprowadzanych w ostatnim momen-
cie zmian w stosun ku do oficjalnego podkładu do druku. zasadnicze 
pytanie krytyki te kstu może być zatem sformułowane następująco: czy 
to czysto mecha niczna korekta, ukierunkowana na zgodność czysto-
druku z jego podkładem, czy może kolejny etap pracy nad cyzelowa-
niem detali dzieła? Źródła mieszane tworzą klasę niezmiernie istotną 
z edytorskie go punktu widzenia. Już sama wiedza o istnieniu bądź nie-
istnieniu wstępnych korekt kompozytora w procesie przygotowywa-
nia tekstu do upowszechnienia drukiem może mieć istotne znaczenie 
w ocenie stop nia wiarygodności pierwszego źródła drukowanego. Na 
przykład późne Chopinowskie pierwodruki Schlesingera powstawa-
ły przy ści słej współpracy samego kompozytora, ponieważ mieszka-
jąc w Paryżu, miał możliwość bezpośredniego wglądu w pracę szty-
charzy; nie miał natomiast podobnej możliwości bezpośredniego 
wpływania na edycje Breitkopfa i Härtla czy Wessla.
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W  stadium przejściowym, tj. między momentem sporządze-
nia au tografu edycyjnego lub autoryzowanej kopii a korygowanym 
przez kompozytora pierwodrukiem dzieła wyłania się – w przypad-
ku istnie nia „wersji ostatniej ręki” – maksimum heurezy13. Oznacza 
to, że za równo dla edytora, jak i posługującego się analizą history-
ka muzyki są to źródła heurystycznej tożsamości dzieła wraz z taki-
mi przylega jącymi do niego wyznacznikami tekstu autentycznego, 
jak warianty, wersje, rękopiśmienne interpolacje w źródłach miesza-
nych, a  więc wszystko to, co składa się na bezpośrednią „sytuację 
źródłową” utwo ru muzycznego. Absolutyzowana przez wydawców 
kategoria „inten cji kompozytora” nie stanowi dla historyka recep-
cji dzieła kryterium heurystycznej waluacji (hierarchizowania źró-
deł), ponieważ zasadni czo uznaje on równoważność wszystkich tek-
stów dzieła. Współczesne rozumienie pojęcia „intencji” czy „tekstu 
autentycznego”, jakkolwiek uwarunkowane przez aktualne paradyg-
maty poznania i  rozumienia dzieła oraz metody pragmatycznego 
źródłoznawstwa, jest problemem przede wszystkim edytorstwa mu-
zycznego. „Czy »wersja ostatniej rę ki«, a  więc ostatnia wersja zre-
dagowana przez samego autora – pyta Georg von Dadelsen – jest 
również wersją obowiązującą? Czy jest ona rzeczywiście ostatecz-
na? W jakim związku pozostaje ona z wcześniej szymi wersjami? Jak 
w związku z tym należy oceniać różne formy przekazu jednego dzie-
ła: autografy, kopie, druki, partytury, głosy? Są to pytania, na które 
szukamy odpowiedzi” (Dadelsen 2000: 74).

edytorska zasada nadania najwyższej rangi ostatniemu źró-
dłu indy widualnie przygotowanemu przez kompozytora powinna 
być regułą tam, gdzie – nawet w stosunkowo krótkim odstępie cza-
su – dochodzi do ingerencji w pierwotną substancję dzieła, doko-
naną przez muzyków, przyjaciół czy wydawców, blisko związanych 
z danym twórcą. Wyznacze nie rangi tego rodzaju źródła musi po-
przedzić filiacja tekstów, czyli ustalenie ich pochodzenia. Niektórzy 
kompozytorzy ulegają czasem swoim współczesnym i wprowadza-
ją w już ukończonych utworach zmiany. Udokumentowane są przy-

13 Pojęcie „maksimum heurezy” nie jest dla historyka pojęciem wartościującym 
tak, jak jest nim dla wydawcy.
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padki Preludium c-moll op. 28 nr 20 Chopina, w którym na proś-
bę Pleyela kompozytor dopisał powtórzenie czterech taktów; czysto 
kompozytorskie „negocjacje” z Fontaną doty czące środkowej części 
Poloneza A-dur op. 40 nr 1; ulegnięcie sugestii męża swojej uczen-
nicy emilii z  Borzęckich Hoffmanowej w  sprawie do pisania wol-
nej introdukcji do Etiudy a-moll op. 25 nr 11 czy podanie do druku  
w 7 takcie niemieckiego wydania Ballady g-moll op. 23 bar dziej kon-
sonansowej wersji akordu (ekier 1974: 122–123). Wydaje się, że – 
tak jak w przypadku Chopina, dla którego komponowanie stanowi ło 
swoiste work in progress – nie należy definitywnie zamykać źródło-
wej podstawy analizy do jednego tylko przekazu, a w każdym razie 
wy raźnie rozdzielać tego, co powstało jako „wersja jedynej ręki” od, 
nawet aprobowanych przez twórcę, zewnętrznych ingerencji w tekst 
dzieła.

Dla analizującego muzykę historyka, który poznaje ją przez 
pod dany krytyce przekaz źródłowy (a nie „z nut po prostu”), kwe-
stia zde finiowania „sytuacji źródłowej” dzieła także musi być spra-
wą zasadni czej wagi, o ile dla analizy dzieła ważne jest zdefiniowanie 
maksimum jego heurezy. Jest to kwestia – powtórzmy raz jesz-
cze – która powin na być odnoszona do konkretnej sytuacji badaw-
czej, gdyż każda z nich jest niepowtarzalna. zatrzymajmy się jeszcze 
na zagadnieniu „wersji ostatniej ręki”. Koncentrując uwagę na pro-
blemach wyłaniających się z istnienia różnych wersji jednego dzie-
ła, Dadelsen omawia przykła dy zaczerpnięte z  twórczości Bacha, 
Beethovena i Schumanna. W przypadku Beethovena „wersja ostat-
niej ręki” jest wersją najlepszą: oddając utwór do druku, kompozy-
tor rozstawał się z nim, ponieważ już na wcześniejszych etapach pro-
cesu twórczego wnikliwie zweryfikował różne warianty. Niektórym 
późniejszym wersjom utwo rów Schumanna brak jest natomiast uro-
ku spontaniczności, właściwe go wcześniejszym wersjom, gdyż „siła 
Schumanna polega w  większym stopniu na wymyślaniu, niż na 
nadawaniu kształtu” (Dadelsen 2000: 80). Dla Bacha natomiast – pi-
sze Dadelsen – wersja ostateczna w ogóle nie istnieje: istnieje nato-
miast, przez różne przeróbki i transkrypcje, „kształtująca się kom-
pozycja, będąca nieustannie w drodze do dosko nałości, jako rezultat 
coraz ściślejszego mistrzostwa” (Dadelsen 2000: 86).
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Nawiązując do tytułu znanej pracy Waltera Benjamina, po-
wiemy, że od momentu ukazania się pierwszego wydania dzieła 
(pierwodru ku) twórca staje się wytwórcą, a to, co najpierw powsta-
wało w  mało dostępnej historycznemu poznaniu wyobraźni arty-
sty, stało się po wszechnie dostępnym produktem, umożliwiającym 
funkcjonowanie dzieła w  różnych obiegach komunikacji kulturo-
wej. Tym samym zmie nia się przedmiot analizy muzycznej i jej pod-
system. Wraz z  tą zmia ną wkraczamy do dziedziny przedmiotowo 
podstawowej dla analizy dzieła muzycznego. Podobnie jak w przy-
padku wszystkich pozostałych typów źródeł, przyznaniu pierwo-
drukowi jakiejś wyabsolutyzowanej, fałszywie jednoznacznej funkcji 
przedmiotowej w analizie dzieła mu zycznego może zapobiec z jed-
nej strony jego krytyka, określająca sto pień heurezy w nim zawar-
ty, z  drugiej – jasna odpowiedź na pytanie o  to, dlaczego właśnie 
pierwodruk, a  nie inny przekaz źródłowy, ma być przedmiotową 
podstawą analizy. Istnieją tu pewne metodyczne lo ci topici edytora 
i historyka recepcji. Pierwodruk pozostanie dla histo ryka przesłan-
ką datowania społecznych narodzin dzieła. W  przypad ku druków 
XVIII- i XIX-wiecznych, nienoszących, jak wiadomo, daty wydania 
na karcie tytułowej, datowanie musi się opierać na pracy Deutscha 
(1961), przyporządkowującej numery sztychowanych płyt datom 
wydań w określonych wydawnictwach, lub w sporządzanych w ce-
lach handlowych katalogach Hofmeistra (ukazujących się w la tach 
1844–1956), dzięki którym wiadomo, kiedy poszczególne edycje 
i ich dalsze nakłady znalazły się w sprzedaży.

Wysoki na ogół stopień heurezy pierwodruku nie powinien 
analizu jącego go historyka skłaniać do rezygnacji z  jego krytyki, 
niekiedy bo wiem właśnie uświadomienie sobie niskiego stopnia 
jego heurezy mo że być przesłanką pytań badawczych dotyczących 
recepcji dzieła. W tym newralgicznym punkcie rozchodzą się dro-
gi edytora i historyka recep cji. zmiana za sprawą np. kopisty „in-
tencji autora” w pierwodruku mu si mieć negatywne znaczenie dla 
wydawniczej konstytucji utworu, nie musi jednak mieć takiego zna-
czenia dla tworzenia historii jego społecznego odbioru, jeśli kieruje 
ona swą uwagę ku szeroko rozumianemu kontekstowi historyczne-
mu jego powstania. Innymi słowy, problem stopnia „autentyczno-
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ści” tekstu musi zostać następnie zrelatywizowany do tre ści pytań 
badawczych historyka. Pierwodruk ma istotne znaczenie wówczas, 
gdy stawia się pytanie o to, jaki tekst był obecny w pierwotnym sta-
dium jego społecznego odbioru, ponieważ poźniejsze wydania mogą 
i na ogół przynoszą poddany zmianom tekst dzieła.

Wydana po raz pierwszy u  Schlesingera w  Berlinie w  1855 r. 
Fontanowska rekonstrukcja Chopinowskiego szkicu Mazurka f-moll 
op. 68 nr 4 (WN 65) zawiera w t. 13–14 spektakularny „zwrot trista-
nowski”, chronologicznie poprzedzający kluczową strukturę dźwię-
kową Trista na i Izoldy Wagnera. Sposób odczytania przez Fontanę 
z autografu szkicowego kompozytora harmoniczno-morfologicznej 
postaci tego zwrotu budził już wątpliwości Bronarskiego (1961: 330), 
mimo iż zde cydował się on na utrzymanie tego pierwotnego wydaw-
niczo warian tu we współredagowanym z Paderewskim i Turczyńskim 
wydaniu Dzieł wszystkich Fryderyka Chopina. Pierwotna wydawniczo 
postać tego zwrotu została skorygowana w edycji PWM pod redak-
cją Jana ekiera (1965). A jednak z punktu widzenia istotnej dla hi-
storyka, a  indyferentnej dla edytora, wczesnej recepcji tego utwo-
ru, mogącej mieć znaczenie w procesie kształtowania się środków 
wysublimowanej chromatyki doby romantyzmu, to właśnie edy-
cja Fontany, mimo fał szywego odczytania „zwrotu tristanowskie-
go”, i jako jedyne w XIX w. źródło muzycznego odbioru tego mazur-
ka, musi zachować swe szcze gólne znaczenie (por. Gołąb 1987: 198).

Ważnym typem źródeł mieszanych są pierwodruki (lub ich dal-
sze nakłady) z rękopiśmiennymi interpolacjami samego kompozyto-
ra lub, co częstsze w  przypadku partytury muzyki orkiestrowej, 
dy rygenta przygotowującego się do prawykonania utworu pod 
okiem jego twórcy. Praca nad dziełem ma w przypadku niektórych 
kompo zytorów charakter permanentny, niezależny od faktu jego 
upowszech nienia drukiem. Może prowadzić do wyłonienia się „wer-
sji ostatniej ręki”, a  wówczas praca analityka na tego rodzaju źró-
dłach może przyczynić się do odpowiedzi na chyba najważniejsze 
pytanie, tj. o  przyczynę podjęcia pracy nad nową wersją utworu. 
Może także da wać informacje tylko o niektórych aspektach wyko-
nawczo-interpretacyjnych dzieła, zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy 
kompozytor uczył interpretacji swoich utworów i na egzemplarzach 
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należących do uczniów pozostawiał dodatkowe wskazówki interpre-
tacyjno-wykonawcze. Właśnie tego rodzaju interpolacje pozwoliły 
eigeldingerowi na analizę sylwetki Chopina jako nauczyciela (por. 
eigeldinger 2000). Może wreszcie wiele powiedzieć o stosunku twór-
cy do wła snego œuvre.

z wyprzedaży nut pochodzących z prywatnej kolekcji Świerzyń-
skich dotarł do mnie podręczny egzemplarz druku partytury, 
z które go Arnold Schönberg 31 marca 1913 r. prowadził prawyko-
nanie Sechs Stücke für Orchester op. 6 Antona Weberna. Po wstęp-
nym zbadaniu źródła zorientowałem się, że egzemplarz ten, z ręko-
piśmiennymi in terpolacjami i dopiskami zarówno Schönberga, jak 
i Weberna, jest trzecim i ostatnim, nieznanym wcześniej ogniwem 
ciągu źródeł po wiązanych z tą pierwotną wersją dzieła, jaka krysta-
lizowała się w la tach 1909–1910. Perspektywa innej analizy niż kry-
tyka tekstu, służą ca w przyszłości przygotowaniu krytycznej edycji 
wcześniejszej wersji tego utworu, w sposób naturalny nie wchodzi-
ła w rachubę, choć wyłaniały się z tej analizy także inne, indyferent-
ne dla edytora kwestie, jak np. analiza pomocniczych znaków dy-
rygenckich („jak dy rygował Schönberg?”) czy stopień ingerencji 
autora Erwartung w sub stancję kompozycji swego ucznia („jak uczył 
Schönberg?”)14.

Dla współczesnej muzykologii edycje straciły dziś swój wyłącz-
nie pragmatyczny, służący wykonaniom muzycznym walor. Jak pi-
sze Dahlhaus, przekształciły się one w „dokumenty realizacji dzieł 
w zmie niających się historycznie warunkach” (1999: 118). Są one za-
tem rów nie ważnym przedmiotem analizy jak klasa źródeł pierwot-
nych, gdy pytamy o tekstową tożsamość dzieła; przedmiotem także 
wymagają cym krytyki tekstu, której celem jest odkrycie społeczne-
go funkcjono wania utworu w kontekście historycznym. Stopień za-
interesowania konkretnymi rodzajami późniejszych wydań filologa-
-edytora i histo ryka recepcji dzieła zaczyna się różnicować. Filolog 
daje pierwszeń stwo tekstom o wysokim stopniu heurezy, dokonując 
nieustannie ich ewaluacji, podczas gdy historykowi także peryferyj-

14 Por. moją analizę tego źródła wraz z przykładami nutowymi (Gołąb 1999: 453–
–468).

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



79ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  ŹRóDł A

ne (np. późniejsze) dla edytora konkretyzacje tekstu wydają się rów-
nie ważne. Dla edyto ra, pozostającego pod presją metafizyki historii 
(Geschichtsmetaphy sik), wyrażającej się przekonaniem o niezmien-
nej ważności i  znaczeniu „tekstu oryginalnego”, ważne jest rekon-
struowanie tego, co uznaje za bliskie intencji twórcy. „Nie ma wątpli-
wości co do tego – odpowia dają w tym sporze historycy recepcji – że 
tylko [historycznie] przeka zana postać jest realnością, a postaci od-
tworzonej przysługiwać może jedynie miano hipotezy” (Dahlhaus 
1999: 119).

Warunek każdej analizy dzieła, o ile jej przedmiotem jest druko-
wany tekst nutowy, musi jednak ustanowić poprzedzające ją pyta-
nie: z jakiego rodzaju wydaniem mamy do czynienia? Trafna na nie 
odpo wiedź pozwoli zwłaszcza uniknąć nagminnych konfuzji w pro-
cesie in terpretowania późniejszych interpolacji wydawcy jako sub-
stancji rdzen nie źródłowej (autentycznej). z filologicznego punktu 
widzenia wartość źródłowa popularnych w 2 połowie XIX w. wydań 
instruktażowych („opra cowanych”, praktycznych), których redakto-
rami byli wybitni muzycy, jest bardzo niska. Muzycy wnosili inter-
polacje nie tylko w postaci wskazówek wykonawczych, nieobecnych 
w  źródłach podstawowych (artykulacja i  frazowanie, dynamika, 
tempo i charakter), lecz także nie jednokrotnie, nie komentując tego 
explicite, naruszali tę materia prima, z której składa się forma dzie-
ła (skróty i uzupełnienia jej wyznaczni ków). Tak oto rozpoczęło się, 
zdaniem filologów, „marnowanie źródeł”, upowszechniające pomni-
ki kultury muzycznej w postaci niejawnych, nieopatrzonych komen-
tarzem „palimpsestów”, w których kompetencje kulturowe muzyków 
następnych pokoleń prowadziły do swoistego „unowocześniania” 
muzycznych tekstów przeszłości. Proces ten miał społeczne podło-
że. Publiczność – pisze Dadelsen – „nie chciała grać Beethovena na 
sposób Beethovenowski, lecz tak jak Hans von Bülow, eugen d’Albert 
lub Frédéric Lamond” (Dadelsen 2000: 76).

Nad tą kwestią warto się zatrzymać: w dobie ugruntowanej świado-
mości historycznej poszukujący maksimum heurezy dzieła muzy-
kolog nie oprze swojej analizy na wydaniu Charlesa Klindwortha, 
który przed stawił tekst Chopinowski (paradoksalnie reklamowany 
jako „Seule édition authentique”!) przez pryzmat agresywnej dok-

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



80 ROzDzIAł 2

tryny pedagogicznej, zmierzającej do atomizacji formy (edytorskie 
podkreślanie mikrostruk tur dźwiękowych, powiązań motywiczno-
-tematycznych, płaszczyzn głosów środkowych itd.)15. Dla history-
ka recepcji praktyczne edycje, zwłaszcza sporządzone przez wielkich 
muzyków przeszłości, muszą jed nak stać się przedmiotem osobnych 
badań. Ważna jest perspektywa nie heurystycznej waluacji, ale po-
traktowania historycznego wydania prak tycznego jako tekstu kul-
tury, w  którym starannie wydzielona warstwa interpolacyjna mu-
zyka-edytora będzie stanowić nowy przedmiot uwagi. Nie wiemy 
dokładnie, jak grał Bacha Feruccio Busoni, dysponujemy bo wiem 
zbyt skąpymi i  niedoskonałymi technicznie akustycznymi źródła-
mi fonograficznymi. Badanie historyczne to jednak niekiedy proces 
po szlakowy, w którym na podstawie bachowskich edycji Busoniego 
warto problem ten przynajmniej postawić; tak samo, jak warto pytać 
o  „impresjonistyczne” walory muzycznych edycji przygotowanych 
przez Debussy’ego czy określone teoretycznomuzyczne założenia 
Hugona Rie manna zawarte w jego edycjach muzyki przeszłości16.

W historii recepcji wydania „opracowane” dokumentują wpływ 
na historyczną postać dzieła społecznie nośnych wzorów prak-
tyki wyko nawczej. „Wola autora” (źródła pierwotne), wzmocnio-
na „wolą wykonawcy” (wydania instruktażowe), bywa uzupełniana 
także „wolą edytora”. Początki wydań krytycznych to konstytuowa-
nie tekstu na zasa dzie kompilowania różnych nierównej wartości 
źródeł. Tego rodzaju teksty nie odnoszą się w swej genezie do tych 
ważnych społeczno-ar tystycznych interakcji w obrębie kultury, któ-
re bezpośrednio towarzy szyły pojawieniu się wydań instruktażo-

15 Por. na ten temat: Chomiński i Turło (1990: 49).
16 Idąc dalej tym tropem, warto byłoby rozpatrzyć, w jakim stopniu charakter mu-

zycznej profesji edytora wpływał na treść rozumienia i charakter przekształceń 
tekstu „wyjściowego”. Jest bowiem oczywiste, że wirtuoz, kompozytor i teore-
tyk mu zyki wnoszą do treści interpolacji edytorskich odmienne doświadczenia 
i punkty wi dzenia. Wydania praktyczne, bardziej niż jakiekolwiek inne, są bo-
wiem emanacją ich własnej, „rdzennej” praktyki zawodowej. Problemom tym 
jest poświęcona obszerna monografia W. Bońkowskiego (2009), w której autor 
wnikliwie analizuje heurystyczno-edytorskie kwestie dziewiętnastowiecznych 
edycji dzieł Chopina.
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wych. Pojawienie się wydań krytycznych z  komentarzem źródło-
wym wiązało się ze wzrastającą świadomością rangi krytyki tekstu 
w edycjach muzyki przeszłości, współcześnie zaś z pewnymi niepo-
rozumieniami taksonomicznymi. Co się tyczy oceny źródeł, to naj-
częstszym przypadkiem we wczesnych edycjach krytycznych są po-
myłki w  odróżnianiu wersji od wariantów (por. tzw. oksfordzkie 
wydanie Chopina).

Carl Dahlhaus pisze:

Rozróżnienie to nie budzi wątpliwości i jest pożyteczne, dopóki tylko 
zapobiega powstawaniu tekstów mieszanych, w których części składo-
we samodzielnych ujęć są pomieszane jako elementy takiej konstrukcji 
edytorskiej, która nie wydaje się odpo wiadać jakiejkolwiek historycznej 
intencji autora. zapobieganie takim kontaminacjom przekształca się 
jednak w destrukcję kategorii autentycznego tekstu, jeżeli błędne trak-
towanie wariantu jako wersji zostaje zastąpione przez odwrotną pomył-
kę, gdy uznaje się wersje za warianty, a więc z odstępstw, które dają się 
całkowicie zredukować do te kstu oryginalnego, robi się dokumenty hi-
storii tekstu, pretendujące do samodzielnego znaczenia. Wytyczenie 
granic między wersjami i wariantami zależy [...] w sposób oczy wisty od 
tego, czy wydawca zmierza do „autentycznego tekstu”, czy do „historii 
te kstu”, w której tekst pierwotny tworzy jedynie początek szeregu stop-
ni rozwojowych tekstu, łącznie stanowiących historyczną istotę dzieła 
(Dahlhaus 1999: 120).

Wzrost znaczenia tak krytykowanej dziś przez zwolenników histo rii 
recepcji ponadczasowej kategorii „tekstu autentycznego”, uwolnio-
nej od relatywizującego kontekstu historycznego, wyznaczył jed-
nak istotny nurt historyzujący w dziejach europejskiego edytorstwa 
muzycz nego, który sam powinien stać się przedmiotem historycz-
nego badania (do dziś nie istnieje żadna licząca się praca z zakre-
su historii edycji muzyki Chopina). Nurt ten zapoczątkowały już  
w 2 połowie XIX w. wielkie krytyczne edycje zbiorowe dzieł wielkich 
mistrzów nowożytnej muzy ki europejskiej w  oficynie Breitkopfa 
i Härtla. Każde Erste kritisch durchgesehene Gesamtausgabe dawało 
przejrzystą dyspozycję materia łu edytorskiego, opierało edycję na ja-
sno określonym korpusie źródeł pierwotnych, a wydania opatrywa-
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ło komentarzami rewizyjnymi, tworząc zręby współczesnych stan-
dardów edytorskiej krytyki tekstu. U schyłku XIX w. w niemieckim 
edytorstwie pojawił się termin „urtekst” (Urtext), w związku z edy-
cjami, nad którymi patronat objęła berlińska Königliche Akademie 
der Künste (Urtext classischer Musik werke). Pierwsze, explicite zade-
klarowane jako urtekstowe, wydanie dzieł Chopina (Etiudy) pojawi-
ło się w 1899 r. pod redakcją ernsta Rudorffa. Termin „»Urtekst« nie 
znaczy – jak można by przypuszczać na podstawie znaczenia wyra-
zu – że przedstawia się tutaj utwór w jego pierwotnej wersji, zatem 
zgodnie z pierwszą koncepcją twórcy; prze ciwnie – jako podstawy 
dla »urtekstu« wymaga się możliwie ostatecz nej wersji, ale zatwier-
dzonej przez samego autora” (Dadelsen 2000: 76).

Jaką ma wartość wydanie urtekstowe dla analizy muzycznej? 
Dla bardziej teoretycznie niż historycznie zorientowanego anali-
tyka stano wi ono rękojmię obcowania z  wyabsolutyzowaną „pier-
wotną substan cją znakową”, oczyszczoną z późniejszych naleciałości 
notacyjno-muzycznych: nie będzie on narażony na błędy interpreto-
wania czy to ortografii harmonicznej, czy to frazowania, niepocho-
dzących od kom pozytora, jako pierwotnych jakości źródłowych  
(np. ortografia i  frazo wanie w  wydaniu Dzieł wszystkich Chopina 
pod redakcją Paderew skiego zostały przystosowane do odnośnych 
teorii muzycznych Hugona Riemanna). W rękach historyka recepcji 
ma jednak wydanie urtekstowe dziś jeszcze znaczenie ograniczone, 
ponieważ jest ono sztucznym, ahistorycznym konstruktem, który 
w tej postaci nigdy nie funkcjonował w przeszłości, ale który – jako 
wyraz historyzujących tendencji w dziejach edytorstwa muzyczne-
go – sam stanie się w przy szłości przedmiotem badania17. Jak piszą 
Hannelore i Heinz Schlaffer:

Filolog wierzy w  znaki, które pozostają żywe, z  których należy jedy-
nie usunąć zanieczyszczenia spowodowane upływem czasu. Jego wy-
siłek jest skierowany prze ciw historii [...]. Rekonstrukcja nie jest od-
tworzeniem przedmiotu historycznego, lecz uwolnieniem dzieła sztuki 

17 Mam tu oczywiście na myśli rozumienie urtekstu jako kompilowanego przez 
edytora archetypu, a nie takie – skądinąd częste – sytuacje, gdy urtekst stanowi 
wier ne przywołanie treści pierwodruku dzieła.
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z historycznego czasu, przy czym zaciera się wszelkie śla dy przemijal-
ności, by przez zaskakującą nowość stworzyć pozór życia wiecznego. 
za bytek jest dla filologa nie reliktem historii, lecz relikwią ponadczaso-
wą (cyt. za: Dahl haus 1999: 115).

Tu dochodzimy do zasadniczej kwestii, tj. relatywizowania przed-
miotów analizy do jej szczegółowych celów i  zakresu. Druki mu-
zyczne nie poddadzą się jednoznacznej ewaluacji, jeśli nie zosta-
nie sformułowana analityczna strategia poznania, dobrane metody 
i wyty czone zadania. Dwa przykłady: (1) w poznaniu dzieła muzycz-
nego, do konywanym na gruncie określonej formalnej teorii analizy, 
wydanie urtekstowe może i powinno być akceptowane. Dla history-
ka recepcji ma ono jednak te ograniczenia heurystyczne, które wy-
nikają z  jego „ahistoryczności”; (2) dla systematycznego teoretyka 
muzyki wydanie „opracowane” nie będzie zawierać tych społeczno-
-artystycznych zna czeń, nad którymi pochyli się historyk recepcji, 
lecz jedynie liczne „błędy” i „odchylenia” od „tekstu autentycznego”. 
Im większy zatem stopień edytorskiego „rozkomponowania” sub-
stancji dzieła, zawartej np. w pierwodruku, tym jest ono, jako obiekt 
analizy, mniej przydat ne dla teoretycznie usposobionego analityka, 
w  pewien sposób absolutyzującego kategorię dzieła muzycznego, 
a  więcej dla historyka re cepcji, poszukującego historii funkcjono-
wania (Wirkungsgeschichte) zarówno samego dzieła, jak i  jego róż-
nych tekstów. Dochodzimy tu zatem do podstawowego w  analizie 
odróżnienia pytań: „jak dzieło jest zrobione?”, „jak się kształtowa-
ło?”, a także – last but not least – „jak było przekształcane?”.

Wydawca, mimo znacznych postępów w  zakresie krytyki tek-
stu i technik edytorskich, jest także uwarunkowany przez swój czas 
histo ryczny. Dziś jest on mniej skłonny do fetyszyzowania podsta-
wowej do niedawna kategorii jednej „autentycznej wersji” czy „wer-
sji ostatniej ręki”, lecz skłania się niekiedy do dokumentowania po-
szczególnych faz kształtowania się dzieła w społecznych praktykach 
komunikacji kulturowej. Teoria edycji oddziałała więc nie tylko na 
treść pytań hi storii recepcji o  egzystencję dzieła muzycznego, lecz 
nieuchronnie poddała się wpływowi tej ostatniej w dążeniu do „uhi-
storycznienia” faz funkcjonowania tekstu. Dążenie to jest jednak 
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w  edytorstwie ogra niczone przede wszystkim do samej „sytuacji 
źródłowej” dzieła. Dziś trudno jeszcze wyobrazić sobie, by świado-
mą podstawą oficjalnych wykonań muzycznych były np. ingerujące 
w kompozycyjną substan cję dzieł edycje instruktażowe, a przecież 
dla historyka recepcji wszy stkie teksty, składające się na społeczną 
historię funkcjonowania dzieła, są jednakowo ważne (tendencja ta 
rysuje się już jednak wyraźnie, co widać choćby w większym niż kie-
dykolwiek zainteresowaniu trans krypcjami muzycznymi, uważany-
mi do niedawna za skarlałe formy wyrazu kultury mieszczańskiej).

Kolejny akt recepcji wiąże się w procesie komunikacji kulturo-
wej z ujmowaniem, przyswajaniem dzieła przez tworzenie nowych 
teksto wych źródeł, pozostających w  określonym związku ze źró-
dłami pier wotnymi. Sfera tego rodzaju źródeł kieruje nas zatem ku 
obiektom jedynie pośrednio związanym z centralnym przedmiotem 
analizy, tj. z  „dziełem pierwszym”. A  jednak, mimo uznania przez 
tradycyjne prak tyki analizy dzieła muzycznego tego obszaru za pe-
ryferyjny, istnieją na nim takie obiekty analizy, które mogą w istot-
ny sposób przyczynić się zarówno do lepszego rozumienia me-
chanizmów rozprzestrzeniania się pewnych idei kompozytorskich 
(Wirkungsgeschichte), jak i – co z na szego punktu widzenia najistot-
niejsze – pozwalają lepiej rozumieć ob szar wspólnotowych, intersu-
biektywnych znaczeń, jakie powstają w wyniku procesu szerokiego 
upowszechniania się artystycznie i este tycznie nośnych idei dźwię-
kowych. Do muzycznych źródeł tej grupy wypada zaliczyć przede 
wszystkim szeroką klasę replik, która jest bez pośrednio, choć w róż-
nym tej bezpośredniości stopniu, związana z okre ślonym utworem 
(wersje, parodie, transkrypcje, kontrfaktury, parafra zy, wariacje, alu-
zje, reminiscencje, cytaty itp.).

Będzie nas interesować przede wszystkim typologia transkrypcji 
ze względu na ich wewnętrzne właściwości formalno-stylistyczne, 
po nieważ w praktykach komunikacyjnych XIX i XX w. transkrypcja 
za chowuje, jako ostatnia, status względnie integralnej heurezy dzie-
ła. Wielki renesans transkrypcji, jaki obserwujemy w ostatnich latach, 
domaga się – przynajmniej w najogólniejszym zarysie – podstawo wych 
decyzji taksonomicznych, jest bowiem jasne, że staną się one przed-
miotem badań co najmniej równie atrakcyjnym jak „dzieła pierw-
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sze” (zgodnie z  założeniem równoważności tekstów kultury, jakie 
przyjmuje historia recepcji). Pojęcie „równoważności” odnosi się tu 
do znaczenia tekstów w praktykach komunikacyjno-artystycznych, 
nie do waloryzacji dzieła sztuki.

Proces muzycznej recepcji utworów Chopina, który jest mi naj-
dogodniej śledzić, obserwowany przez pryzmat dziejów poszcze-
gólnych transkrypcji, czeka na swojego badacza. Nim jednak to 
nastąpi, wła ściwe wydaje się rozstrzygnięcie podstawowych zagad-
nień teoretycznych i estetycznych. Nie podejmiemy tu zadania ilo-
ściowej typologii transkrypcji, związanej z  obsadą lub z  poszcze-
gólnymi utworami, po nieważ dane takie można znaleźć w katalogu 
Chomińskiego i  Turło (1990). Będzie nas natomiast interesować 
typologia transkrypcji ze względu na ich wewnętrzne właściwości 
muzyczno-stylistyczne. W  związku z  tym poczynimy dwa wstęp-
ne założenia metodologiczne: po pierwsze – definicja poszczegól-
nych typów transkrypcji wiązać się będzie z hierarchią ontycznych 
aspektów dzieła muzycznego (1. sub stancją, 2. fakturą, 3. syntaksą, 
4. formą i 5. ekspresją) oraz po drugie – wartościując kolejne typy 
replik, będzie się wychodzić z aksjologicz nie arbitralnego założenia, 
że im bardziej cechy określonego typu transkrypcji oddalają go od 
Chopinowskiego oryginału, tym bardziej „osuwa się” jego wartość 
artystyczna. z punktu widzenia tradycyjnej teorii sztuki miarą war-
tości artystycznej replik jest bowiem ich zdol ność przywoływania 
ekspresji arcydzieła18.

18 Nie chcę się tu ani wdawać w estetyczną analizę szczególnych, nieznanych mi 
zresztą, choć możliwych przypadków, które mogłyby podważyć za sadność ta-
kiego założenia, ani tym bardziej dyskutować problemu w świetle permisyw-
nych założeń estetyki ponowoczesnej. Problem wydaje się zresztą estetycznie 
bar dziej istotny w  niektórych przypadkach parafraz niż transkrypcji w  sen-
sie ścisłym. Replika arcydzieła – jak sama jej nazwa wskazuje – pozostaje za-
wsze wobec swego pierwowzoru czymś wtórnym, podczas gdy stopień i zakres 
naruszania pierwotnej sub stancji pierwowzoru musi stanowić, przynajmniej 
z  punktu widzenia estetyki klasycz nej, miarę oceny mimetycznych zdolności 
transkrypcji.
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Najbardziej rozpowszechnionym typem dziewiętnastowiecz-
nych transkrypcji jest (1) transkrypcja s u b s t a n c j a l n a19. Jest 
to taki prze kład dzieła, w którym zachowuje ono niemal całą swo-
ją substancję mu zyczną (warstwę czysto kompozycyjną) w nienaru-
szonej postaci. zmia nie ulega jedynie obsada instrumentalna, która 
zostaje dostosowana do nowych potrzeb brzmieniowych i ekspresyj-
nych. Ten typ transkrypcji jest zatem w ścisłym znaczeniu „przepisa-
niem” (transcriptio) utworu na inny od wybranego przez kompozy-
tora środek wykonawczy.

Typ 
transkrypcji Główne podtypy Definicja

1. Transkrypcja
substancjalna
Substancja

1.1. Transkrypcja transmitu-
jąca warstwy

1.2. Transkrypcja multipliku-
jąca warstwy

Ścisłe przepisanie całej 
substancji dzieła na nowe 
medium instrumentalne; 
repetycyjna zmiana faktury

2. Transkrypcja
strukturalna
Faktura

2.1. Transkrypcja rozbudo-
wująca fakturę

2.2 Transkrypcja zmieniająca 
układ warstw fakturalnych

zachowanie substancji 
dzieła w zakresie tonalnym, 
syntaktycznym i formal-
nym; jakościowa zmiana 
faktury

3. Transkrypcja
syntaktyczna
Składnia

3.1. Transkrypcja redukująca 
składnię

3.2. Transkrypcja rozbudo-
wująca składnię

zachowanie jedynie 
głównych kategorii składni; 
modyfikacja jej podrzędnych 
elementów

4. Transkrypcja
rekontekstowa
Forma

4.1. Transkrypcja redukcyjna
4.2. Transkrypcja kontamina- 

cyjna

Autonomizacja fragmentów 
formy lub łączenie fragmen-
tów (lub całych utworów)  
z innymi utworami (lub ich 
fragmentami)

5. Transkrypcja
użytkowa
ekspresja

5.1. Transkrypcja techniczno- 
-dydaktyczna

5.2. Transkrypcja uproszczona

Banalizacja treści utworów 
dla celów stricte pragma-
tycznych

19 Pojęcie B. Literskiej (1997: 37 i n.). Tamże została zawarta odmienna od tu przy-
jętej systematyka transkrypcji Chopina.
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Melodyka, harmonika i metrorytmika zostają zachowane ściśle, 
natomiast agogika, dynamika i artykulacja pozostają niezmienione 
na tyle, na ile pozwalają na to techniczne możliwości nowej obsady 
instrumentalnej lub wokalno-instrumentalnej. Wraz ze zmianą ob-
sady zmienia się niekiedy, ze względów praktycznych, oryginalną to-
nację utworu (niewy godne dla instrumentalistów tonacje lub ogra-
niczenia rejestrowe instrumentów bądź głosu ludzkiego). zmiany 
tego rodzaju nie modyfikują jednak, jak się rzekło, muzycznej sub-
stancji. Większość transkrypcji dzieł Chopina jest przeznaczonych 
na instrument smyczkowy lub dęty z  towarzyszeniem fortepianu. 
W najczęściej występujących trans krypcjach substancjalnych melo-
dyczna warstwa oryginalnego utworu zostaje przeniesiona do do-
danego instrumentu solowego, przy czym z partii akompaniującego 
fortepianu warstwa ta zostaje usunięta. Ten naj prostszy zabieg obra-
zuje fragment Nokturnu F-dur op. 15 nr 1 w tran skrypcji Leopolda 
Grützmachera z 1 połowy lat 80. XIX w. (przykł. 2).

Inną wizję transkrypcji tego utworu miał w tym samym czasie 
Friedrich Hermann, który – zachowując w partii akompaniamentu 
ca łą oryginalną partię fortepianową – zdwoił głosem skrzypcowym 
mniej istotną linię głosu środkowego, przez co wydatnie osłabił zna-
czenie melodycznej warstwy dzieła. Jakkolwiek hierarchia brzmie-
niowych współczynników formy uległa tu przewartościowaniu, to 
uznajemy, że pierwotna substancja dzieła nie została zmodyfikowa-
na (przykł. 3).

W obu przywołanych tu przykładach obserwujemy dwa możliwe 
podtypy transkrypcji substancjalnej: w  transkrypcji Grützmachera 
ma my do czynienia z wiernym przeniesieniem warstw fakturalnych 
dzie ła do nowego zespołu wykonawczego (transkrypcja transmitu-
jąca warstwy – 1.1), w transkrypcji Hermanna zaś – ze zdublowa-
niem jednej z warstw (transkrypcja multiplikująca warstwy – 1.2)20.

z  określonego na wstępie naszych rozważań aksjologicznego 
punk tu widzenia musi wynikać najwyższa wartość artystyczna, jaką 
może my dziś przydać transkrypcjom substancjalnym. zachowują 
one bowiem wszystkie najistotniejsze cechy pierwowzoru, a ich au-

20 Na temat problemu warstw fakturalnych por. Czernek (1997: 77–87).
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tonomiczne jako ści artystyczne nie wysuwają się na czoło kosz-
tem Chopinowskiego ory ginału. Są wyrazem postawy pietystycznej 
transkrybującego muzyka, powściągającego wodze swojej własnej 
inwencji kompozytorskiej. Cha rakteryzuje ona Karola Lipińskiego 
w jego transkrypcjach Nokturnów op. 9 czy Polonezów op. 26, nie-
jako na przekór własnym, bogatym doświadczeniom twórczym21. 
Jego opracowania są dziś historycznie naj wcześniejszymi, jeszcze 
za życia Chopina publikowanymi transkrypcja mi substancjalnymi. 
estetyczno-historyzująca refleksja estetyczna musi zatem upatrywać 
w  tym typie transkrypcji przejawu respektowa nia uniwersalistycz-
nych roszczeń arcydzieła, a w wymiarze psycholo gicznym – zdolno-
ści do rezygnacji z ekspresji kompozytorskiej transkrybującego mu-
zyka. W tym znaczeniu transkrypcje substancjalne nie noszą śladów 
heterogenicznych kompetencji kulturowych, ani historycz nie, ani 
estetycznie niezgodnych z „sytuacją źródłową” dzieła.

Mniej rozpowszechniona w kulturze muzycznej w XIX w. pozo-
staje (2) transkrypcja s t r u k t u r a l n a. Typowi temu patronują 
późnoromantyczne transkrypcje Liszta, Busoniego i Regera. z trans-
krypcją strukturalną mamy do czynienia w przypadku takiego prze-
kładu dzie ła, kiedy za pomocą środków muzycznej homologii (ana-
logii struktu ralnej) zostają uwydatnione istniejące potencjalnie 
w pierwowzorze re lacje między niektórymi elementami jego faktu-
ry muzycznej. W tego typu transkrypcjach nie ulega zatem zmianie 
ani sfera tonalna, ani syntaktyczna, ani formalna utworu. Istotnym 
zmianom w  stosunku do pierwowzoru ulega natomiast faktura. 
Może więc nastąpić wydatne rozszerzenie rejestru, gra w oktawach 
zamiast w  unisonach, rozbudo wanie faktury harmonicznej dzięki 
licznym dwojeniom jej składników, a nawet zmiana układu warstw 
fakturalnych. Warunkiem typologicz nym pozostaje jednak wymóg 
zachowania w  nienaruszonym stanie au tentycznej materia prima, 
której są podporządkowane nawet znaczą ce zmiany faktury. Nasuwa 
się tu pytanie natury delimitacyjnej: czy zabieg multiplikacji warstw 
w transkrypcji substancjalnej nie jest wła śnie strukturowaniem fak-
tury? Otóż jest nim, ale jedynie w  sensie zmiany ilościowej, pod-

21 zob. Gołąb (1997: 59–74).
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czas gdy w przypadku transkrypcji struktural nej mamy do czynienia 
z wyraźnie jakościowymi zmianami fakturalnymi.

Strukturalny typ chopinowskich transkrypcji zapoczątkował 
Liszt dzięki tym transkrypcjom pieśni Chopina, w których – choć 
z  trudem – trzyma na wodzy swoją inwencję kompozytorską i nie 
wpada w  gatunkową konwencję parafrazy (por. szczególnie pieśń 
Frühling – Wio sna op. 74). z dwóch modelowych przykładów trans-
krypcji struktu ralnej wypada zacząć od nader typowej „koncertowej” 
transkrypcji Walca f-moll op. 70 nr 3, sporządzonej przez Leopolda 
Godowskiego (przykł. 4). zabieg, z którym mamy w tym wypadku  
do czynienia, to zwykłe rozbudowanie faktury, dokonane zwłaszcza 
dzięki licznym zdwojeniom składników akordowych. Na większą uwagę 
zasługuje na tomiast fragment bardzo wczesnej transkrypcji Etiudy  
a-moll op. 10 nr 2, sporządzonej przez Carla Biala, w której – zacho-
wując „wszystkie dźwięki” – autor przerzucił chromatyczny, sfigu-
rowany dyskurs z par tii prawej ręki do partii ręki lewej (przykł. 5).

Również tutaj zarysowują się dwa podtypy transkrypcji struktu-
ralnej: transkrypcje rozbudowujące fakturę (2.1) i  transkrypcje 
zmie niające układ warstw fakturalnych (2.2).

zwracając się ku mającemu tu funkcję regulatywną aspektowi 
aksjologicznemu, powiemy, że transkrypcja strukturalna to prze-
kład z artystycznymi naddatkami znaczenia, z bardziej zaawanso-
wanymi kompozytorsko środkami warsztatowymi, zdradzającymi 
już nie tylko umiejętności przekładu w sensie czysto technicznym, 
ale i niektóre kompetencje kulturowe ich autorów, które oddalają 
transkrypcję struk turalną od tych genetycznych (źródłowych) ja-
kości muzycznych, którym bardzo bliska jeszcze była transkrypcja 
substancjalna. U pod staw estetycznego rozróżnienia między trans-
krypcjami substancjalny mi a strukturalnymi mogą bowiem leżeć, 
zakorzenione w  różnych przejawach kultury zachodu, kategorie 
etosu i  patosu. Transkrypcje substancjalne, „klasycyzujące”, cha-
rakteryzuje niebezpośredniość i  po wściągliwość w  użyciu nowo 
wprowadzonych środków. Transkrypcje strukturalne, „romanty-
zujące”, pierwsze – psychologicznie rzecz ujmu jąc – wprowadza-
ją kategorię ekspresji własnej autora repliki. Nie są już tylko empa-
tycznym doświadczeniem źródłowym, zdają się wska zywać (choć 
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jeszcze w ograniczonym zakresie) na autora repliki jako kompozy-
tora i (lub) koncertującego wirtuoza.

W  przeciwieństwie do obu poprzednich typów zakres zmian 
w  rza dziej jeszcze występującej (3) transkrypcji s y n t a k t y c z-
n e j  obejmu je także niektóre elementy składni muzycznej, choć nie 
w tym stopniu, by naruszać formalną tożsamość dzieła. Oznacza to, 
że – jakkolwiek formalnie podrzędne elementy muzycznej składni 
mogą być w tak wykoncypowanej replice bądź usuwane, bądź bar-
dziej lub mniej modyfi kowane (przekształcane) – to jej podstawo-
wa substancja tematyczna, kolejność występowania poszczególnych 
myśli muzycznych, musi zo stać w całości zachowana, zgodnie z po-
rządkiem formalnym dzieła. za kres zmian o charakterze syntaktycz-
nym jest już jednak czymś więcej niż zwykłą aranżacją (transcriptio): 
jest już początkiem formalnego przekształcania dzieła (transforma-
tio). Tak często występujące u Cho pina powtórzenia bywają niekiedy 
redukowane, introdukcje usuwane, skracane lub – przeciwnie – do-
komponowywane, wstawiane są kaden cje o charakterze wirtuozow-
skim lub inne interpolacje muzycznych ka tegorii formalnych, za-
wsze jednak o podrzędnym formalnie znaczeniu.

Jednym z bardzo wczesnych, jeszcze za życia Chopina wydanych 
przykładów tego typu transkrypcji jest Mazurek fis-moll op. 6 nr 1 
w opracowaniu na wiolonczelę i fortepian autorstwa Roberta emila 
Bockmühla (przykł. 6). Do tej wczesnej repliki została dokompono-
wana rozpoczynająca się w tonacji A-dur rozbudowana introdukcja, 
ba nalna, treściowo niezintegrowana z utworem, nb. transkrybowa-
nym dalej w konwencji repliki substancjalnej.

Po prezentacji treści całego Mazurka fis-moll op. 6 nr 1, a na-
wet nieusankcjonowanym przez Chopina powtórzeniu jego ostat-
niej fazy (t. 41–72), w końcowym przebiegu repliki następuje koda, 
początko wo przywołująca pierwszy okres Mazurka As-dur op. 7 nr 4 
(przenie siony do tonacji A-dur), a następnie szereg banalnych zwro-
tów dominantowo-tonicznych. Należy uznać, że syntaksa oryginal-
nego dzieła została w pełni zachowana, lecz rozszerzona o autorską 
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introdukcję Bockmühla i o kodę wypełnioną treścią fragmentu in-
nego mazurka22.

Bardzo interesująco jawi się, szczegółowo analizowana prze-
ze mnie przy innej okazji, również historyczna już dziś transkryp-
cja Po loneza cis-moll op. 26 nr 1 na skrzypce i  fortepian, dokona-
na przez wybitnego, XIX-wiecznego niemieckiego skrzypka Augusta 
Wilhelmjego23 (przykł. 7). Wilhelmj w znacznym stopniu dokonuje 
specyficznego rozkomponowania Chopinowskiej syntaksy, zaciera-
jąc nawet pierwot ną formę da capo dzięki szerokiemu zastosowaniu 
techniki wariacyjno-przetworzeniowej i  zwieńczeniu repliki przez 
siebie dokomponowaną, stanowiącą cel muzycznego dyskursu,  
par excellence wirtuozowską kadencją. Tego typu transkrypcja syn-
taktyczna, choć zachowuje na ogół autentyczną formę dzieła w po-
staci względnie integralnej, może jednak – w stosunkowo rzadkich 
przypadkach – przekształcać formę statycz ną (forma formata) w for-
mę procesualną (forma formans).

Omówiono powyżej różne przypadki syntaktycznych interpola-
cji. W  istocie rzeczy znacznie częściej występują w analizowanych 
przez nas replikach transkrypcje redukcyjne (3.1; uwydatnienia 
wiodącej ro li instrumentów solowych i sprowadzenia partii akom-
paniamentu do skromniejszych ram) niż transkrypcje rozbudowu-
jące pierwotną skła dnię muzyczną (3.2). Pojawianie się w procesie 
recepcji dzieła Cho pina transkrypcji syntaktycznych sygnalizuje wy-
łonienie się nowego aspektu aksjologicznego. W myśl tradycyjnej es-
tetyki modernistycz nej wprowadzony typ replik pozwala obserwo-
wać charakterystyczny proces „osuwania się” związanych z dziełem 
Chopina wartości arty stycznych; proces zdeterminowany dobrze 
rozpoznanymi metodami upowszechniania arcydzieł w europejskiej 
kulturze muzycznej XIX stulecia. Wyrazem tego rodzaju postaw au-
torów replik byłyby zatem transkrypcje redukujące syntaksę, uprasz-
czające narracyjny tok dzie ła. z drugiej jednak strony, wyróżnienie 

22 Celowo przywołuję ten przykład, aby ukazać skrajny przypadek transkrypcji 
syntaktycznej. Otóż za nieuznaniem – zwłaszcza ostatniej fazy tej repliki – za 
trans krypcję nowego utworu przemawia wybitnie kodalna funkcja początko-
wego fragmen tu Mazurka As-dur op. 7 nr 4.

23 zob. Gołąb (1997: 62–70).
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replik wzbogacających syntaksę umożliwia, jak sądzę, otwarcie per-
spektywy na kwestie związane z bogatą problematyką procesu dyfu-
zji stylistycznej, tj. istnienia, zwła szcza w tych wzbogaconych trans-
krypcjach, śladów czasu historycznego, w  jakim powstawały, oraz 
kulturowego milieu, z jakiego wyro sły. Koncepty „późnoromantycz-
nej wizji Chopina” czy „niemieckiej wizji Chopina” pozostawałyby 
zatem ważnymi kategoriami stylokrytycznymi, dzięki którym rozu-
mienie tego gatunku mogłoby wkroczyć w sferę bardziej metodolo-
gicznie zaawansowanej interpretacji.

Przechodząc do kolejnej, obecnej w kulturze muzycznej XIX w. 
(4) transkrypcji r e k o n t e k s t o w e j  powiemy, że jest to taki prze-
kład dzieła, w  którym została zniszczona autentyczna, źródłowo 
usankcjono wana koherencja formalna. Jakkolwiek już transkryp-
cja syntaktyczna redukowała lub rozszerzała niektóre z niekonstytu-
tywnych kategorii syntaktycznych, to jednak zachowywała zręby ar-
chitektonicznej konstruk cji formy wraz z jej podstawową substancją 
tematyczną. Celem wyróżnienia powyższego typu jest zatem zgru-
powanie takich replik, które przewartościowują formalny kontekst 
dzieła, przy czym pojęcie formy odnosi się do jego ogólnych aspek-
tów konstrukcyjno-architektonicznych, w szczególności do integral-
ności muzycznej zasadniczych ka tegorii formalnych (tematyczna 
warstwa dzieła). Omówione dalej dwa zasadnicze przypadki trans-
krypcji rekontekstowych powinny być precyzyjnie – na tyle, na ile 
jest to możliwe – odróżniane od parafrazy, z którą niekiedy mogą 
graniczyć, a  którą charakteryzuje wyższy stopień rozkomponowa-
nia oryginalnego materiału, przy równie znacznym udziale formal-
nie konstytutywnych interpolacji materiału obcego.

Pierwszą grupę licznych przykładów replik rekontekstowych two-
rzą transkrypcje redukcyjne (4.1), które ograniczają się do zaprezen-
towania jedynie fragmentu Chopinowskiego utworu. Dotyczy to 
nie tylko form cyklicznych, lecz także większych rozmiarów form 
jednoustępowych (liczne transkrypcje Andantino z  Ballady F-dur 
op. 38). Były popularne na przykład wydawniczo usamodzielnio-
ne transkryp cje wolnych części koncertów i  sonat na instrumen-
ty smyczkowe i dę te. Równie licznie wydawano repliki nokturnów 
na głos i fortepian, w których pomijano figuracyjno-wirtuozowskie 
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98 ROzDzIAł 2

części środkowe. Te go rodzaju zabiegi redukcyjne były zdetermino-
wane, rzecz prosta, technicznymi ograniczeniami wprowadzanych 
instrumentów. z  replik wokalno-instrumentalnych, w  których ar-
bitralnie fragmentaryzuje się autentyczny tekst Chopina, wybrałem 
opublikowaną w Warszawie u schyłku lat 60. transkrypcję Berceuse 
Des-dur op. 57 nieznanego au tora, w  której dochodzi jedynie do 
rekapitulowanej czterokrotnie pre zentacji tematu tej wariacyjnie 
kształtowanej kompozycji (przykł. 8).

Niewątpliwie bardziej interesującą podgrupę replik tego typu 
two rzą natomiast transkrypcje kontaminacyjne (4.2), które otwierają 
per spektywę na liczne potpourri à la Chopin (w rodzaju Sylfid Fokina). 
Tego rodzaju repliki widać wyraźnie na polu muzyki wokalno-instru-
mentalnej, gdzie zestawia się ze sobą różne utwory (lub ich fragmen-
ty). Historyczną transkrypcją tego rodzaju pozostaje wokalne opraco-
wanie Pauliny Viardot dwóch mazurków Chopina z opusu 7 (nr 3 i 2). 
Unifikując tonacyjnie oba utwory, autorka opracowania konstruuje 
for mę A-B-A’, w  której części skrajne wypełnia materiał tematycz-
ny Ma zurka f-moll, część środkową zaś – fragment Mazurka a-moll  
(od t. 34), z wieńczącą tę część wirtuozowską wokalizą, po której na-
stępuje skrócona część repryzowa (przykł. 9). Chopin akceptował ta-
kie działania, traktując je jak naturalną, powszechnie przyjętą prak-
tykę upo wszechniania twórczości muzycznej24.

W interesujących nas komunikacyjnych praktykach dziewięt-
nasto wiecznej kultury muzycznej, a  zwłaszcza w procesie „osuwa-
nia się” wartości artystycznych, transkrypcje rekontekstowe wyda-
ją się iść je szcze dalej w  poddawaniu erozji autentycznego tekstu 
Chopina niż transkrypcje syntaktyczne. erozji bowiem ulegają nie 
tylko niektóre muzyczne jakości dzieła, lecz przede wszystkim ten 
fundament tożsa mości gatunkowej, jaki stanowi jego struktura for-
malna. Teksty poe tyckie, preteksty wykonawcze, konteksty funkcjo-
nalne zdają się nie jednokrotnie uzasadniać genezę powstania tych 

24 Praktykę swoistej syntezy jednego mazurkowego opus obserwować również mo-
żemy w opracowaniu L Bordèse’a pt. Swaty / Beau rossignol / Mazurka de Fr. Cho-
pin / Op. 17 No. 1 [i op. 17 nr 4] na dwa głosy + Pfte, wyd. Gebethner i Wolff, 
Warszawa 1899.
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replik, arbitralnie łamiących estetyczny paradygmat jedności i spój-
ności dzieła sztuki, niezbyt mocno jeszcze ugruntowany w prakty-
kach artystycznych Ge niezeit. Repliki tego rodzaju zdają się bliskie 
późniejszym parodystycznym technikom formalno-muzycznym 
neoklasycyzmu, wraz z  ich quasi-kolażowymi procedurami mon-
tażu. W „przeróbkach” tego typu dzieło muzyczne staje się pretek-
stem dla kształtowania heterogenicz nego wobec pierwowzoru mo-
delu formalnego. Niekiedy replika rekontekstowa stoi już na granicy 
artystycznego banału.

Jednak najbardziej w kulturze XIX-wiecznej rozpowszechniony 
typ repliki stanowi (5) transkrypcja u ż y t k o w a. Rozkrzewiła się 
ona bujnie zwłaszcza w specjalnych seriach wydawniczych i „skarb-
czykach melodii” („Młody Muzyk” wydawany u Michała Arcta w War-
szawie, „Leichte Klassiker-Schule” u Schotta w Moguncji i in.). Jest 
to taki przekład dzieła, w  którym na czoło wysuwają się niektóre, 
naj bardziej utylitarne, a  we wcześniejszych typach nieobecne jego 
aspekty, które ogólnie można określić funkcjonalnymi. W szczegól-
ności chodzi tu o cele dydaktyczne w wąskim znaczeniu tego sło-
wa, tj. stawiające sobie jedynie zadanie doskonalenia techniki instru-
mentalnej (liczne „Technische Studien”). Mówiąc o funkcjonalności 
transkrypcji pragmatycznych, mam na myśli także cele popularyza-
torskie, ale ukierunkowane na nieprofesjonalne kręgi odbiorców 
(Tri vialmusik). Wreszcie – funkcjonalność tego typu transkrypcji 
niejednokrotnie bywa sprowadzana do społecznego rytuału spoza 
sfery stricte muzycznej komunikacji kulturowej (uroczystości pań-
stwowe, zabawy, pogrzeby itp.)25.

z pierwszego podtypu (5.1) transkrypcji techniczno-dydaktycz-
nych przywołajmy jeden z najbardziej skrajnych przykładów: Etiudę 
Ges-dur op. 10 nr 5 Chopina w transkrypcji na flet solo (!), doko-
naną przez wybitnego XIX-wiecznego flecistę Ferdinanda Büchnera 
(przykł. 10).

25 Ale tylko w tych przypadkach, gdzie następuje rzeczywista symplifikacja mu-
zycznej treści. Wiele ambitnych wersji orkiestrowych np. Marsza żałobnego do 
tej podgrupy nie należy.
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101ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  ŹRóDł A

W  ilustracji drugiego podtypu replik pragmatycznych, trans-
kryp cji uproszczonych (5.2), nie może zabraknąć najczęściej trans-
krybowanego utworu Chopina, który w niepojętym zakresie wpisał 
się w kulturę artystyczną XIX w., tj. Marche funèbre z Sonaty b-moll 
op. 35. Autorem tej stosunkowo wczesnej repliki, wywodzącej się 
z prze łomu XIX i XX w., jest Wilhelm Goldner (przykł. 11).

Wyróżniając ten typ transkrypcji jako ostatni w coraz bardziej 
aksjologicznie dewaluowanym ciągu XIX-wiecznych replik, moż-
na po wiedzieć, że u podstaw wcześniej omówionych typów leżały – 
mimo wielu różnic między nimi – jednoczące je określone funkcje 
stricte ar tystyczne. W  transkrypcjach pragmatycznych, należących 
już do sfery Trivialmusik, cele takie stają się zupełnie drugorzędne, 
ustępując miej sca skarlałym formom ekspresji muzycznego znacze-
nia. Funkcjonal ność transkrypcji użytkowych jest już bowiem funk-
cjonalnością poza obrębem emfatycznie rozumianej sfery wartości 
artystycznych i defini cji dzieła sztuki. Dopiero w przypadku replik 
pragmatycznych można z  przyjętej tu perspektywy teoretyczno-
-muzycznej i aksjologicznej uznać, że nie należą one do sfery XIX-
-wiecznej kultury wysokiej. Na turalnie odrębną kwestią pozostają 
społeczne walory edukacyjne i  upo wszechnieniowe tego typu re-
plik w dobie instytucjonalizacji salonu mu zycznego. To jednak jest 
już problem nie tyle teoretyczno-estetycznie, ile psychospołecznie 
orientowanej historiografii muzycznej.

Przedstawiona w powyższej typologii kolejność rodzajów replik 
nie jest tożsama z chronologicznym ich pojawianiem się w proce-
sie muzycznej recepcji dzieła Chopina. Wszystkie typy transkryp-
cji są obecne już od lat 40., gdy w kulturze muzycznej XIX w. za-
czyna się proces „upowszechniania przez transkrybowanie”. Czysto 
systema tyczny porządek przedstawionej typologii miał za zada-
nie doprowa dzić jedynie do zdefiniowania „typów idealnych”, któ-
re w  rzeczywi stości wcale nie tworzą zamkniętego i  skończone-
go zbioru. Przeciwnie, wypada na koniec podkreślić, że większość 
transkrypcji stosunkowo rzadko reprezentuje (w klarownej postaci) 
owe pięć rodzajów replik, którym tutaj poświęciliśmy uwagę w celu 
teoretycznej demonstracji. W  zdecydowanej większości przypad-
ków mamy bowiem do czynie nia z „typami dyfuzyjnymi”, łączący-
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103ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  ŹRóDł A

mi w  jednym utworze cechy dwóch lub więcej „typów idealnych”. 
Owe mechanizmy stylistycznej dyfuzji, tworzące w kulturze najbar-
dziej żywą tkankę procesu muzycz nej recepcji, bez wątpienia stano-
wią frapujący problem badawczy.

W  konkluzji naszych heurystycznych rozważań otwiera się 
nowa perspektywa badań tego peryferyjnego obszaru źródłowych 
tekstów analizy, na którym mamy parafrazy i  wariacje, stanowią-
ce etap pośre dni, wiodący ku stylistycznej dyfuzji dzieła. Te inne 
kompozytorskie sposoby inkorporacji dzieła, jak – oprócz para-
fraz i  wariacji – remini scencje, cytaty czy aluzje, prezentują obcą 
tematykę muzyki i  włącza ją ją do nowego utworu, zapoczątkowu-
jąc jeszcze bardziej skompliko wane procesy dyfuzji stylistycznej niż 
te, o których mówiliśmy w związku z przenikaniem się różnych ty-
pów transkrypcji. Źródłem staje się określony temat (lub grupa te-
matów), stanowiąc punkt wyj ścia przekształceń typu zarówno syn-
taktycznego, fakturalnego, jak i formalnego. Procesy te stanowią już 
jednak przedmiot nie źródło wych dociekań nad tekstami dzieła mu-
zycznego, lecz badań o  charak terze stylokrytycznym. Moment ten 
ujawnia zatem specyficzną „sferę przejścia” między analizą dzie-
ła i analizą stylu (lub, mówiąc nowocze śniej, struktury muzycznej): 
dzieło, którego narodziny obserwowali śmy w kompozytorskim szki-
cu, włącza się w globalny nurt przemian stylu – jego heurystyczny 
walor ulega anihilacji.

4. dokumenty fonograficzne

Mamy tu do czynienia z przedmiotami, które w klasycznej analizie 
dzieła muzycznego służyły jedynie słuchowej weryfikacji tez rozbio-
ru zapisu nutowego. Tzw. analiza słuchowa (auditive Analyse) wspie-
rała jako moment rozjemczy analizę wizualną (visuelle Analyse). 
W dobrej wierze polecana bywa gubiącym się w szczegółach adep-
tom muzyko logii. Jeszcze eggebrecht nie widział w poczynaniach wi-
zualnych i  audytywnych przeciwstawnych sposobów analizy, uzna-
jąc za status quo „teoretyczność” muzyki jako zapisu, wychodzący 
naprzeciw analizie jako badaniu teoretycznemu (eggebrecht 1973: 
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48). Tu jednak nie bę dziemy się zajmować kwestiami relacji ana-
lizy słuchowej do analizy wizualnej, choć jest to ważny metodolo-
giczny problem. Interesować nas będzie heurystyczny status i kla-
syfikacja dokumentów fonograficznych. W społeczno-artystycznym 
procesie recepcji dzieła muzycznego istnie ją podobne mechanizmy 
funkcjonowania w kulturze fonograficznych źródeł brzmieniowych, 
jak w przypadku źródeł piśmiennych. Podobna musi być zatem ich 
źródłowa ewaluacja. O ile historykowi muzyki XIX w. pierwsze źró-
dła fonograficzne pozwalają pojąć specyfikę trady cji wykonawczej 
minionej epoki, o tyle dla historyka muzyki XX w. niejednokrotnie 
mają one znaczenie „pierwszej lektury”, która tej tra dycji dopiero 
daje początek. W obu przypadkach pierwsze nagrania dzieła w histo-
rii fonografii, korelaty jego pierwodruków, zapoczątko wują w swoim 
obiegu komunikacyjnym podobne procesy ujmowania i dyfuzji wy-
glądów brzmieniowych dzieła, jakie obserwujemy na grun cie jego 
funkcjonowania pod postacią tekstów nutowych.

Brak znaczącej metodologicznie tradycji badawczej muzycznej 
in terpretacji nie dowodzi, jak chcieliby niektórzy, braku „wyskalo-
wanego” przedmiotu badań i rzekomo nieprzezwyciężalnych trud-
ności je go deskrypcji muzycznej, lecz ugruntowanej, wypierającej 
tradycji analizy przekazów nutowych, których – jak w  przypadku 
rytmiki czy diastematyki – sformalizowane dyskursy doprowadzi-
ły już w teorii muzyki XIX w. do stopniowego wypierania wątków 
spekulatywnych na rzecz egzemplarycznej analizy zaczerpniętych 
z praktyki muzycz nej przykładów nutowych. U źródeł teorii anali-
tycznych dzieła – gdy opis wykonania muzycznego był jeszcze do-
meną literatury pięknej – niemiecka teoria muzyki początków XIX w. 
kładła podwaliny pod XX-wieczną analizę muzyczną. A  przecież 
rozwój historii sztuki i jej me tod analizy jest dogodnym przykładem 
ilustrującym tezę, że brak ta kiego „wyskalowanego”, jak w przypad-
ku muzyki zapisanej, dyskur su bynajmniej nie musi być przeszkodą 
w rozwijaniu takich metod deskrypcji wykonania, które wykracza-
łyby poza przymiotnikowanie fenomenów muzycznych. z  drugiej 
strony w żadnej z nauk o sztuce nie zauważa się takiej dychotomii, 
jak w muzykologii: teorią dzieła, ba zującą na zapisie nutowym wy-
konania zajęła się oficjalna muzykolo gia, oddając w  pacht sprawy 
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105ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  ŹRóDł A

wykonawcze krytyce muzycznej i narzucając tej ostatniej skromny 
status, jakiego nie ma ani krytyka arty styczna, ani literacka26.

Moment konstytucji „brzmieniowego tekstu pierwszego” pozosta-
je niejednokrotnie odnotowany co najwyżej w kronikach dnia lub 
skry ty za zasłoną niepamięci. Ten par excellence ulotny fakt, a także 
następujące po nim inne wykonania w bezpowrotnie utraconej fo-
nosferze przeszłości pozostają przedmiotem żywych dociekań histo-
ryków. Nie tylko tych spod znaku kanadyjskiej teorii „muzyki śro-
dowiska” (m.in. R. Murraya Schafera), postulujących wskrzeszanie 
wyobrażeń o hi storycznie zmiennym pejzażu akustycznym człowie-
ka minionych epok, lecz także historyków o  tradycyjnej orientacji 
historyczno-kulturowej, ponieważ problemy źródeł do badania in-
terpretacji muzycz nej są integralnie związane z każdym historycz-
nym badaniem muzy ki. Co do pierwszej kwestii, to nasuwa się dziś 
niezmiernie interesujące pytanie, jakiego dawniejsi badacze nawet 
nie stawiali: na ile słyszana (lecz nie słuchana) przez kompozytora, 
dziś już historyczna audiosfera (nie tylko dwudziestowieczna!), mo-
gła wpłynąć na charakter jego szeroko rozumianej twórczości mu-
zycznej (Kapelański 2008). Kilka interesujących hipotez na ten temat 
w odniesieniu do Chopina postawił ostatnio Maciej Janicki (2009). 
Drugi aspekt tego zagadnienia ma tradycyjne korzenie. Czy kapela 
polskich królów z dynastii Wazów prezentowała rzeczywiście zna-
komity – jak chcą tego jej współcześni, a potwierdzają dzisiejsi ba-
dacze – poziom (Przybyszewska-Jarmińska 2011: 8)? Jak jednak wy-
skalować kryteria tego poziomu? Wiemy więc tylko tyle, że grała nie 
gorzej, a może nawet lepiej, niż inne tego typu europejskie zespo-
ły. Jaki jednak poziom wedle naszych dzisiejszych kryteriów one re-
prezentowały – tego wiedzieć prawdopodobnie już nie będziemy. 
Jak mogły brzmieć chóry w kantatach Bacha w kościele św. Tomasza 
w  Lipsku podczas prowadzonych przez kompozytora wykonań? 
Kon frontacje zawartych w źródłach pisanych opinii z dokumenta-
mi fonograficznymi uświadamiają historyczną zmienność kanonów 
interpre tacji muzycznej, która jeszcze niedawno kazała w ongiś po-

26 Por. na ten temat pracę W. Bońkowskiego (2001).
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mnikowych, a  dziś historycznych Scherchenowskich wykonaniach 
Bacha upatry wać „anachronicznego” stylu interpretacji.

Heurystycznym korelatem źródeł rękopiśmiennych, powstają-
cym in statu nascendi oficjalnej wersji nagrania, są robocze źródła 
fonogra ficzne. O ile jednak znaczenie tej klasy źródeł rękopiśmien-
nych pozo staje w znacznym stopniu niejawne, o tyle są one przed-
miotem osob nego, nieoficjalnego obiegu; już to w postaci krążących 
wśród melomanów nagrań „pirackich”, już to w  postaci publikacji 
przez wy twórnie płytowe po śmierci artysty tych wersji, na których 
upowszechnienie wcześniej się nie zgadzał (oczywiste jest pytanie 
o przyczyny takich decyzji). W jakimś stopniu źródła te są bardziej 
miarodajne dla oceny warsztatu artysty, a  zwłaszcza jego praktyki 
koncertowej, niż starannie przygotowane w wyniku licznych prób, 
a później studyjnej obróbki, nagrania oficjalne. z bardziej znanych 
przykładów wymienić tu trzeba kilka interesujących, opublikowa-
nych na początku lat 70. chopinowskich nagrań Józefa Hofmana, 
niedopuszczonych przez ar tystę do publikacji: Nokturnu Fis-dur  
op. 15 nr 2 z prób na sesji na graniowej w Instytucie Curtisa (1938) 
czy pierwszej części Sonaty h-moll op. 58 i Nokturnu Des-dur op. 27 
nr 2 z analogicznych prób dla firmy „Victor” (1935)27.

Nie wszystkie brzmieniowe teksty kultury muzycznej przepa-
dają jednak bezpowrotnie, jak tego dowodzi casus amerykańskiego 
inży niera z NASA, Wayne’a Stahnkego. zatrudniony u progu lat 80. 
przy realizacji projektu Voyagera Stahnke opracowywał latami pro-
jekt restytucji kompletu sporządzonych w firmie Ampico pianolo-
wych za pisów na rolkach, jakich w  latach 10. i 20. XX w. dokonał 
Rachmani now; zapisów „martwych” z  powodu ograniczeń fizycz-
nych – postę pującej materialnej ich destrukcji i zarzuconej produk-
cji pianol. Dzięki programowi komputerowemu, zaawansowanej 
technologii i  reprodu kującemu fortepianowi skonstruowanemu 
przez firmę Bosendorfera (290Se) upowszechnił treść tych ro- 
lek na dwóch płytach kompakto wych28. zabieg Stahnkego nie daje się 

27 Por. J. Kański (1986: 51, 65).
28 A Window in Time. Rachmaninoff performs his solo piano works. A techno logical 

breakthrough in recreating music roll performances, „Telarc” CD-80489; dru ga 
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w niczym porównać ani z ma jącą swoje znane ograniczenia rekon-
strukcją akustycznych nagrań ar chiwalnych, ani z mechaniczną re-
produkcją nagrań pianolowych. Jest on w istocie niczym innym, jak 
jakościowo nowym „klonowaniem” martwych źródeł fonograficz-
nych, w  efekcie którego historyczne, aku styczne źródło dźwięku, 
niezdatne już do pełnienia swych pierwotnych, estetycznych funkcji 
„ożywa” w pełni pejzażu akustycznego. Podaję ten przykład dlatego, 
że można sobie wyobrazić, jakie w przyszłości znaczenie będą miały 
podobne restytucje dla studiów nad XIX-wieczną pianistyką i w jak 
znaczącym zakresie postęp w  dziedzi nie techniki ożywi „uśpione” 
historyczne źródła fonograficzne z przełomu XIX i XX w.29

Dwa przykłady wydają się tu pouczające: porównanie akustycz-
nego nagrania Sergiusza Rachmaninowa Trojki z Czterech pór roku 
Piotra Czajkowskiego, dokonanego w 1928 r. (3:55) z nagraniem tego 
samego utworu na wałku pianolowym z 1919 r. (3:50), zrekonstruo-
wanym przez Stahnkego z użyciem zaawansowanej technologii in-
formatyczno-cyfrowej. Uważny odbiór obu nagrań nie pozosta-
wia wąt pliwości co do autentyczności zrekonstruowanego przez 
Stahnkego wykonania. zbliżone są w nich nie tylko czasy trwania 
obu wykonań, ale także charakterystyczne momenty estetyczne obu 
interpretacji, mi mo iż dzieli je dystans dziewięciu lat30.

z heurystycznego punktu widzenia szczególne znaczenie nale-
ży przyznać fonograficznym dokumentom kompozytorskim, są one 
bowiem nacechowane podwójną „normą wzorcowości”. Dotyczy 
ona zarów no muzycznej wizji samego dzieła, jak i  technicznych 

płyta, A Window in Time. Rachmaninoff performs Bach, Chopin, Mendelssohn, 
Pa derewski, Schubert, Tchaikovsky and others, „Telarc” CD-80491. W dołączonej 
do płyt książeczce znajdują się niektóre dane z procesu technologicznego i do-
kładnie datowa ny spis wałków pianolowych.

29 Nie przypadkiem J. Kański wyłącza rejestracje pianolowe ze swego histo-
rycznego katalogu nagrań muzyki Chopina, argumentując to faktem, że są to 
rejestra cje „mechaniczne”, a nie „żywe” (Kański 1986: 13).

30 Por.: P. Czajkowski Trojka z Czterech pór roku (Listopad) op. 37b, rejestra cja aku-
styczna 11 kwietnia 1928 r., gra S. Rachmaninow (ermitage eRM 199-2 ADD), 
oraz P. Czajkowski Trojka z  Czterech pór roku (Listopad) op. 37b, rejestracja 
na wałku pianolowym 17 marca 1919 r., gra S. Rachmaninow, rekonstrukcja 
Wayne Stahnke (Telarc CD-80491).
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kwestii wyko nania. Ta pierwsza pozwala bliżej określić paradyg-
mat realizacji „intencji brzmieniowej” samego kompozytora i usta-
lić pewien inter pretacyjny kanon, który – powiedzmy to expressis 
verbis – dla dal szych wykonawców ma zwykle większe znaczenie 
niż skoncentrowa ne na detalach tekstu dyskusje teoretyczno-edy-
torskie wydawców. Fonograficzne dokumenty Rachmaninowa, 
Strawińskiego czy Luto sławskiego będą dla muzyków w tym obiegu 
komunikacji kulturowej miały walor już to źródła kanonicznego, już 
to punktu wyjścia do ar tystycznej „dyskusji” z wizją w nich zawar-
tą. Drugi zakres normy w deskrypcji wykonania kompozytorskiego 
pozwoli ujawnić obszar muzyczno-wykonawczych umiejętności sa-
mego twórcy i lepiej zrozu mieć ich związek z jego praktyką kompo-
zytorską. Nie jest to bynaj mniej spekulatywny problem, jak tego do-
wodzi choćby dobrze znany przypadek IV Symfonii op. 60 Karola 
Szymanowskiego, techniczno-pianistycznie „przykrojonej” do ogra-
niczonych możliwości wykonaw czych kompozytora31.

Podobny heurystyczny walor dzieł pierwszych będą miały 
pierw sze fonty fonograficzne określonego dzieła. Dla historyka mu-
zyki XIX w. wykonania zarejestrowane u progu XX w. będą ważnym 
źródłem nie tylko studiów nad pianistyką XIX-wieczną, ale także – co 
znacznie ważniejsze – nad ontycznym statusem samego dzieła. Jeśli 
teoria edycji ze swym fetyszyzowaniem urtekstu w  centrum uwa-
gi sta wia kategorię rzekomej historycznej intencji kompozytora, to 
fonogra ficznie udokumentowana, zakorzeniona w  XIX w. prakty-
ka wyko nawcza nie dostarczy na jej poparcie żadnych argumentów. 
Metafizyka historii musi tu ulec presji wymowy historycznej praxis: 
ta ostatnia po każe ścisły związek praktyk wykonawczych z prakty-
ką edytorską, do starczy argumentów dla zrozumienia historycznie 
zmiennego stosun ku do samego dzieła, tak kompozytora, jak wy-
konawców. Czyż swobodna sekwencja akordów Józefa Hofmana 
w  nagraniu z  1938 r., integralnie przechodząca w  Polonez es-moll  
op. 26 nr 2 Chopina32, nie pozwoli nam lepiej dotrzeć do tych spo-

31 Por. K. Szymanowski: IV Symfonia koncertująca op. 60, cz. 1, K. Szymanow ski – 
fortepian, Orkiestra Symfoniczna Radia Duńskiego, dyr. – G. Fitelberg, nagra-
nie z 19 stycznia 1933 r. (Polskie Radio PRCD 106).

32 Por. Kański (1986: 57).
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łecznie akceptowanych warto ści interpretacji muzycznej, znajdu-
jących także wyraz w  wydaniach „opracowanych”, niż dzisiejsze, 
wsparte urtekstem, pietystyczne na grania na instrumentach „z epo-
ki”, w których legitymacją ich rzeko mej historyczności jest jedynie 
hipoteza edytorska i brzmienie odrestaurowanego instrumentu?

Również wśród historycznych źródeł fonograficznych obserwuje-
my istnienie klasy instruktażowych źródeł „opracowanych”, któ-
re dla historyka muzyki XIX w. będą świadectwem odmiennej niż 
w „stule ciu urtekstu” praktyki wykonawczej, dopuszczającej możli-
wości wariantowania nutowego tekstu dzieła. Mamy tu do czynienia 
z prakty ką skracania dzieła, co należy wiązać także z technologicz-
nymi ogra niczeniami produkcji płyty szybkoobrotowej. Aleksander 
Michałow ski nagrał Marsz żałobny z  Sonaty b-moll op. 35 bez re-
pryzy (1910), Józef Hofman skrócił Scherzo h-moll op. 20 (1924), 
a Alfred Cortot Balladę g-moll op. 23 (1925). Ignacy Friedman dał 
własną wersję za kończenia Ballady As-dur op. 47 (1925), a Vladimir 
de Pachmann – Etiudy Ges-dur op. 10 nr 533. O ontycznym statusie 
dzieła muzyczne go w  dziewiętnastowiecznej praktyce koncertowej 
równie dużo powie dzą nam niektóre zarejestrowane wykonania hi-
storyczne, jak ówcze sne standardy filologiczne. Pragnąłbym zwrócić 
uwagę na te nieliczne fonty fonograficzne, które pozostawił po sobie 
Vladimir de Pachmann: na Nokturn H-dur op. 32 nr 1 (1925), z za-
rejestrowanym w  trakcie gry komentarzem artysty, objaśniającym 
treść zakończenia utworu, czy na Walc Des-dur op. 64 nr 1 (1924), 
z zapowiedzią „A teraz będę grał à la Paganini”, po czym następuje 
repryza utworu grana staccato34.

Co oznacza kategoria „wykonania nowoczesnego”? Pojęcie no-
wo czesności nie będzie tu, z  perspektywy postmoderny, synoni-
mem współczesności. Otóż kategorię tę łączymy z  tym okresem 
w  historii współczesnej kultury, w  którym dają się zauważyć silne 
więzi łączące zarówno zaawansowane techniki kompozytorskie, jak 

33 Ważną kwestią pozostaje relacja zarejestrowanych nagrań pianistów do ich wła-
snych prac edytorskich.

34 F. Chopin, Walc Des-dur op. 64 nr 1 (1924), fort. – V. de Pachmann (HMV DA 781; 
Kański 1986: 68).
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i  modernistycz ną ideologię „postępu” z  poszukiwaniami nowych 
rozwiązań na grun cie muzycznej interpretacji. Szczególnie wyraźne 
jest nie tyle istnie nie zauważanych w każdej fazie kultury muzycznej 
interpretacji klasycznych i  romantycznych, odpowiednich do uni-
wersalnej w sztu ce każdego okresu opozycji etosu i patosu (opozycji 
mającej swoją kontynuację w estetycznym dialogu rzeczników eks-
presjonizmu i neoklasycyzmu), ile wyraźne uobecnienie zawartych 
w interpretacjach muzyki przeszłości kategorii stylowych nowej mu-
zyki. Dla muzycz nej krytyki chlebem powszednim jest taka waluacja 
interpretacji, która – uznawszy ją za nowoczesną – odwołuje się w swej 
argumentacji do stylowych bądź nawet wąskotechnologicznych ka-
tegorii nowej muzy ki. „Impresjonistyczny” Chopin Cortota, „kla-
sycystyczny” Czerny-Stefańskiej, „witalistyczny” Marthy Argerich 
czy „postmodernistyczny” Pogorelicia – to tylko niektóre, zresztą 
być może dyskusyjne przykła dy, ukazujące dyfuzję historycznie he-
terogenicznych wartości nowej muzyki w sferze wykonania muzy-
ki przeszłości.

Tu wreszcie wyraźna staje się obecność już tylko czysto ideolo-
gicznej kategorii – dawniej w  historii estetyki wykonań nieobec-
nej – eksperymentu w  interpretacji muzycznej, wokół którego od 
czasu do czasu wybuchają, zwłaszcza na konkursach muzycznych, 
spektakular ne skandale. Ostre kontrowersje między jurorami czy 
krytykami mu zycznymi nigdy nie rodzą się wokół wąsko rozumia-
nego poziomu ar tystycznego wykonania, np. utworów Chopina, 
a właśnie ze względu na interpretacyjne rozbieżności w odczytaniu 
„między nutami” funda mentalnych kwestii estetycznych, zwłasz-
cza – na co nie zwraca się na leżytej uwagi – kwestii z natury rze-
czy niejawnie odniesionych do mu zycznej moderny. z drugiej stro-
ny rzadziej przedmiotem kontrowersji są stylistyczno-syntetyczne 
dyfuzje stylu muzycznego ze stylem wy konania, częściej natomiast 
budzi negatywne emocje analityczna kon centracja wykonawcy na 
wybranych aspektach dzieła: wysublimowa nej kolorystyce brzmie-
nia, zaskakująco uwydatnionej strukturze dysonansów, przery-
sowanym konturze syntaksy czy zrekontekstualizowanej formie. 
Wszystkie tego rodzaju analityczne odczytania nie by łyby możli-
we bez istnienia w kulturze muzycznej tych uniwersalnych warto-
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ści, które niejawnie łączą twórcę nowej muzyki z wykonawcą muzy-
ki dawniejszej.

O  tym, że istnieje analogia tendencji do publikowania „wer-
sji pier wotnych” tekstu nutowego ze swoistą modą na „wykonania 
historyzu jące”, nie trzeba nikogo przekonywać. Odróżniam tu wy-
konania histo ryczne od historyzujących. Te pierwsze (o  których 
była wcześniej mowa) stanowią kanon ciągle w kulturze obecnych 
wielkich interpre tacji muzyki przeszłości, które – kiedyś nowocze-
sne, przełamujące określony paradygmat interpretacyjny – stanowi-
ły jeszcze niedawno dokument w  potocznej opinii „przebrzmiałe-
go” stylu muzycznych wy konań. Fonograficzne fonty z Bachowskimi 
interpretacjami Landow skiej czy Schweitzera, Beethovenowskimi 
Backhausa czy Furtwänglera, Chopinowskimi Paderewskiego czy 
Cortota pozostaną tekstami współcześnie nośnymi estetycznie na 
tyle, na ile percypujący je pod miot jest skłonny z ich historyczności 
wydobyć cechy relewantne, istotne dla estetycznej funkcji komuni-
katywnej. Natomiast warunkiem przejawienia się wartości history-
zujących tekstów wykonawczych są świadomie przyjęte konwencje 
z przeszłości: rewiwalizm stylu inter pretacji, przejawiający się bar-
dziej lub mniej trafną restytucją instru mentarium, norm wykonaw-
czych wystudiowanych z traktatów, akusty ki autentycznych wnętrz 
z epoki itd.

Dla każdego historyka recepcji jest oczywiste, że tego rodza-
ju, mniej lub bardziej głęboko w swej empatii osiągnięte próby re-
stytucji dawnego ideału interpretacji pozostają takimi samymi hi-
potezami, jak urtekstowe wersje tekstów nutowych. Hipotezą jest 
taki „tekst wyglą dów brzmieniowych”, który został wydedukowany 
ze źródeł historycz nych, wsparty zdolnością przeprowadzenia ich 
krytyki, możliwy do określenia jedynie w takim przybliżeniu, na ile 
pozwalają na to dostęp ne źródła i intuicja wykonawcy. Powiedzmy 
wyraźnie: tym trudniejszy do osiągnięcia, im wcześniejszej muzy-
ki dotyczy. Po drugie, nawet za kładając idealne empatyczne zdol-
ności muzyka i jego niekiedy bardzo wysokie heurystyczne kompe-
tencje, wsparte szeroką podstawą źródło wą, percepcja, ku której ten 
tekst interpretacji się kieruje, nie jest już strategią muzycznego od-
bioru człowieka epoki baroku czy oświece nia, lecz słuchacza, któ-
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ry estetycznie interioryzował Strawińskiego, Bartóka i Schönberga. 
Jest to zatem w istocie wyłącznie współczesna gra konwencją histo-
ryczną, i  jako taka sama stanowi współczesny, równowartościowy 
tekst kultury, bardziej niż rzeczywista, niemożliwa skądinąd do osią-
gnięcia pełna restytucja wykonawczej „sytuacji źródłowej”, gdyż „nic 
dwa razy się nie zdarza”. Dlatego Bachowskie kreacje Harnoncourta, 
Beethovenowskie Hogwooda czy Chopinowskie zimermana to opar-
te na hipotetycznych urtekstach historyzujące hipo tezy „wyglądów 
brzmieniowych” z epoki.

Nie ma tu miejsca na omówienie szczegółowych cech poszczegól-
nych typów źródeł. Należy jedynie wspomnieć, że odrębną gru-
pę za gadnień związanych z  analizą ukonstytuowanych obiektów 
brzmienio wych stanowią utwory powstałe w związku z niektórymi 
nurtami drugiej moderny (ok. 1950–ok. 1975), takimi jak aleato-
ryzm, teatr instrumentalny czy happening. Chodzi o problematykę 
dzieła otwarte go, którego zapis, niedookreślony w ściśle określonych 
granicach (aleatoryzm kontrolowany) albo w całości formy (wielo-
wersyjny układ części), albo wręcz w jej totalności (grafika muzycz-
na), dopiero interpretator-wykonawca wypełnia treścią muzyczną. 
W takim wypadku badanie dzieła jako tego, co zanotowane, jest ba-
daniem quasi-paleograficznym i  implikuje wiele swoistych pytań 
analitycznych, wśród których musi jednak zabraknąć pytań podsta-
wowych, dotyczących for malnych zagadnień techniczno-kompozy-
torskich. Dopiero analiza konkretnego wykonania dzieła przynosi 
odpowiedź na pytanie o rela cje, jakie zachodzą między sformułowa-
ną aproksymatywnie intencją twórcy a jej rozumieniem przez wyko-
nawcę. Sprawa ta wymagałaby osobnego rozpatrzenia, ale ponieważ 
dotyczy fragmentu pewnej zamkniętej tradycji muzyki XX w., pozo-
stawić ją trzeba na inną okazję.
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rozdział 3
analiza dzieła muzycznego i jej przedmioty

1. substancje i latencje muzyczne w kontekście  
psychofizjologicznej teorii poznania

Kwestia systematyzowania przedmiotów badania dzieła muzycz-
nego, a także stanowisk teoriopoznawczych z nimi związanych, nie 
wykra cza w praktyce muzykologicznej poza metodologiczne kontek-
sty wła ściwe ogólnej bądź szczegółowej teorii muzyki. Jest to z jed-
nej strony świadectwo żywotności tej dyscypliny humanistycznej, 
wynikające ze świadomości posiadania własnego przedmiotu badań 
i wywiedzionej z niego autonomicznej metodologii, jak też z drugiej – 
jej słabości, przy czyniającej się do „słabego czytania” naszych ana-
liz przez pryzmat fi lozoficznej teorii poznania. Historia analizy dzie-
ła muzycznego, jakkol wiek niejednokrotnie ulegała, choć dopiero 
w 2 połowie XX w., „obcym” dyskursom metodologicznym, zarów-
no normatywnym (statystyka, te oria informacji, matematyczna teo-
ria grup), jak i deskryptywnym (semiologia, językoznawstwo, struk-
turalizm), nie pokusiła się dotąd o usy stematyzowanie muzycznych 
przedmiotów swych badań przez pryzmat kategorii wobec teorii 
muzyki zewnętrznych, w tym zwłaszcza filozo ficznych. Chociaż ana-
lizy statystyczna, informatyczna czy semiologiczna definiują właści-
we swoim konwencjom metodologicznym odpowie dnie pola przed-
miotowe, nierzadko w rażącej niezgodzie z ogólną teorią muzyki, co 
jest znowu ich słabością („niemuzyczne”), jak jednocześnie – siłą 
(„nielogocentryczne”), to jednak brak sankcji filozoficznych na ob-
szarze analizy dzieła nie umożliwia widzenia tej strategicznej prze-
cież dziedziny muzykologii z  odpowiednio odległej perspektywy, 
nie skażonej partykularnością sporów teoretycznomuzycznych.

Jest to stan rzeczy tyleż naturalny, co deprymujący, jako że w filo-
zoficznej teorii poznania my, muzykolodzy, jesteśmy przecież laikami.
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Czy zatem pozostaje nam ten rodzaj radykalnego konwencjo-
nalizmu, gdy przedmiotowych kategorii dzieła muzycznego wtórnie 
używamy w roli podmiotowych kategorii epistemologicznych, prze-
chodząc do porządku dziennego nad towarzyszącymi tym opera-
cjom poznawczym logiczno-formalnym sprzecznościom? Choć ten 
rodzaj „błędnego ko ła” był już przedmiotem uwagi samych muzy-
kologów (Perz, nadbitka), nie wpływał on zarówno w  przeszłości, 
jak i prawdopodobnie nie będzie z oczy wistych powodów decydo-
wał w  przyszłości o  charakterze poznaw czych praktyk uniwersy-
teckiej muzykologii w  interesującym nas za kresie. Jednak właśnie 
my, muzykolodzy, powinniśmy podejmować nieustanny trud oglą-
dania obiektów swych analiz i metodologicznych aspektów ich po-
znawania z tej filozoficznej perspektywy, jaka jest nam jeszcze jako 
niespecjalistom dana, choćby i z tego powodu, że lista „martwych” 
z punktu widzenia ich recepcji prac stricte filozoficznych o muzy-
ce w naszym środowisku wydaje się na tyle obszerna, że za chęca do 
podjęcia trudu stawiania podobnych zagadnień z punktu wi dzenia 
konwencjonalnych badań muzykologicznych.

Ukryte przesłanki badań teoriopoznawczych, które implicite za-
wiera każda szczegółowa teoria analizy dzieła muzycznego, nale-
żą, jak wiadomo, do psychofizjologicznej teorii poznania. Właściwa 
dla pozytywistycznej tradycji badań naukowych, kluczowej dla 
uniwersytec kiej muzykologii, psychofizjologiczna teoria poznania 
wiąże się – jak pisze Ingarden – z trzema grupami założeń: założeń 
egzystencjalnych (dotyczących istnienia zarówno podmiotów po-
znania, przeżyć poznawczych ludzi, jak również istnienia przedmio-
tów poznania); zało żeń rzeczowych (dotyczących psychofizyczności 
podmiotów poznania, zależności, jakie zachodzą między procesami 
psychicznymi a fizjolo gicznymi, niezależności przedmiotów pozna-
nia od procesów psychicz nych, w których odbywa się akt poznaw-
czy) oraz założeń epistemolo gicznych (dotyczących treści poznaw-
czego procesu psychicznego i  kryteriów prawdziwości poznania; 
Ingarden 1971: 43–48). Ingarden uważa, że ten sposób uprawia-
nia epistemologii jest najoczywistszy dla laików, jakimi w filozoficz-
nej teorii poznania są przedstawiciele in nych nauk szczegółowych. 
zagadnienia psychofizjologicznej teorii po znania pojawiają się, zda-
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niem tego filozofa, wówczas gdy „staramy się dociekania prowadzo-
ne w pewnej dziedzinie [...] zorganizować w sposób poprawny i po-
szukujemy przy tym środków do ich uspraw nienia i zapewnienia im 
pewnych wyników” (Ingarden 1971: 26).

Skoro powiedzieliśmy, że badania nad muzyką w obrębie naszej 
dyscypliny wiążą się z nieeksplikowanymi w formie żywego dyskur-
su, w nich implicite zawartymi założeniami tradycyjnej, wyrastającej 
z  filozofii pozytywistycznej i  empiriokrytycznej psychofizjologicz-
nej teorii poznania, gdy zatem niekierowani celami praktycznymi 
usiłuje my „spostrzegać” rzeczy w ich właściwościach, to dochodzi-
my do fun damentalnej kwestii obiektywności poznania. Nim jednak 
zostanie ona poruszona, trzeba sobie uzmysłowić, jakie cechy mają 
p r z e d m i o t y  poznania niezależnie od tego, czy są poznawane. 
„Trzeba – twierdzi Ingarden – posiadać z góry pewne pojęcie dzie-
dziny przedmiotów, którymi pewna historycznie określana nauka 
(teoria poznania) miała by się zajmować” (Ingarden 1971: 17), a tak-
że zdawać sobie sprawę, że „mię dzy samymi przedmiotami zacho-
dzą związki i pokrewieństwa, które wyznaczają poszczególne rodzi-
ny, rodziny rodzin i całe dziedziny przedmiotów” (Ingarden 1971: 21). 
Bez wątpienia warunki te nie tylko są speł niane przez współcze-
sną muzykologię akademicką, ale istniały nadto w  jej, by tak rzec, 
„przedepistemologicznym” stadium, przede wszy stkim w  katego-
riach i  normach kształtowanej od wieków średnich spekulatywnej 
teorii muzyki.

Dla historycznie orientowanej teorii analizy istnieją dwie 
zasadni cze dziedziny jej przedmiotów. Będą to, po pierwsze, okre-
ślone szcze gółowe klasy źródeł o  różnym statusie heurystycznym, 
wyznaczonym przez kryterium istnienia określonego medium w pro-
cesie poznawczym (źródła rękopiśmienne, druki muzyczne i doku-
menty fonograficzne). Jak wiadomo, ta dziedzina przedmiotowa nie 
jest nigdy w pracach metodologicznych poświęconych analizie dys-
kutowana jako właściwy przedmiot poznania. Uznaje się, moim zda-
niem niesłusznie, jak wyka załem w rozdziale drugim, że należy ona 
wyłącznie do źródłoznawstwa, traktowanego jako nauka pomocni-
cza historiografii muzycznej. Teore tycznie zorientowany teoretyk 
analizy powie, że przedmioty te są jedy nie materialnym wehikułem 
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właściwego przedmiotu poznania muzyki, jakim jest jej struktura. 
Jeśli jednak muzykolog bez zastrzeżeń przyj muje postulat uhisto-
rycznienia teorii i idący mu w sukurs postulat uteoretyzowania hi-
storii, to wie, jak bardzo jest szkodliwa dla względnej prawomoc-
ności aktu poznania ekskluzja przedmiotów badawczych w sensie 
heurystycznym. Mniej lub bardziej gruntowna krytyka źródeł po-
winna bowiem zawsze poprzedzać technologiczne stadium ana-
lizy, ale może także stanowić przedmiot badania samego w sobie 
(np. w pragmatycznych celach taksonomicznych lub edytorskich).

Drugą dziedziną przedmiotów analizy, nie bardziej i nie mniej 
za sadniczą od heurystyki, jest dziedzina struktur muzycznych, którą 
się obecnie zajmiemy. Centralna dla systematycznej teorii muzyki, 
a także – pośrednio – dla teorii analizy, dziedzina ta była od wieków 
eksploro wana jako część nauki kompozycji, wyrastała zatem z histo-
rycznych do świadczeń praktyki kompozytorskiej po to, by ostatecz-
nie przybrać tak że funkcje epistemologiczne jako normy muzyczne 
w  procesie poznania. Jakie ogólne cechy mają przedmioty w  sen-
sie muzyczno-strukturalnym niezależnie od tego, czy są poznawa-
ne? To oczywiście podstawowe py tanie tradycyjnej spekulatywnej 
teorii muzyki. Otóż, zgodnie z  jej tra dycją, głęboko zakorzenioną 
w historii nowożytnej teorii, odnoszą się one do głównych zakresów 
cech dystynktywnych artystycznej muzyki europejskiej, tj. do pięciu 
głównych ontycznych aspektów muzyki:

(1) dźwięków i ich współbrzmień w przestrzeni tonalnej, a więc 
harmonii i tonalności (np. erpf 1927);

(2) muzycznego chronotopu, a więc rytmiki i metryki (np. Apfel 
i Dahlhaus 1974);

(3) gramatyki myśli muzycznych, a więc syntaktycznych ugrupo-
wań formalnych (np. Albersheim 1980);

(4) wyznaczników sonorystycznych, a więc faktury i brzmienia 
(np. Chomiński i Wilkowska-Chomińska 1983) oraz

(5) całościowych, fenomenalistycznych jakości postaciowych 
for my muzycznej (np. Faltin 1979)1.

1 Nie zamierzam przedstawiać systematyki „rodzin” przedmiotów w  niniejszej 
pracy, przekraczałoby to bowiem przyjęte jej ramy. Były one zresztą prezento-
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Można dyskutować, czy kwestie syntaksy należą, czy nie należą 
do muzycznych kategorii formalnych, czy w skład tych samych kate-
gorii formalnych wchodzą, czy nie wchodzą zagadnienia faktury i so-
norystyki. Wszystko to w sposób oczywisty zależy od będącego „pod 
ręką” zespołu kryteriów i definicji, służących określonym doraźnym 
celom pragmatycznym, toteż kwestia ta nie ma w  tym momencie 
istotnego znaczenia i  nie zamierzam jej dyskutować. Wyróżnione 
pięć fundamentalnych aspektów ontycznych dzieła muzycznego re-
guluje – jak wiado mo – kryterium bardziej nadrzędne, choćby trady-
cyjny dychotomiczny podział elementów muzycznych na pierwotne 
(„czysta kompozycja”, materia prima, punkty 1–3) i wtórne (konsty-
tucja wyznaczników re alnego brzmienia, punkty 4–5). Istotne jest 
dla nas w tym miejscu, że te tradycyjne, autonomiczne sposoby de-
finiowania rodzin przedmio tów strukturalno-muzycznych wywodzą się 
z norm teorii muzyki, dla tego nie można o  tych rodzinach przed-
miotów naszego badania powie dzieć, w jaki sposób sytuują się one 
jako system obiektów badania w świetle takiej czy innej teorii pozna-
nia. Staje się zatem jasne, że tyl ko zewnętrzne, nienależące do teorii 
muzyki sposoby klasyfikacji przedmiotów badawczych dzieła mu-
zycznego przyczynić się mogą do lepszego zrozumienia ich univer-
sum, i  tym samym zakorzenienia tej ro dziny przedmiotów w kon-
tekście, dla analizy kluczowej, psychofizjologicznej teorii poznania.

Nie będzie nas interesować także klasyfikacja przedmiotów 
bada nia wewnątrz dzieła muzycznego, która bierze swój początek 
z teorii ko munikacji muzycznej; tej samej, która była wiążąca w roz-
dziale poprze dnim, służąc klasyfikacji heurystycznych klas przed-
miotów badania. Jest to bowiem w  muzykologii konwencjonalny 
punkt widzenia. Będzie to dla nas oznaczać, ni mniej ni więcej, tyl-
ko przyznanie, że z ontologicznego punktu widzenia nie ma istotnej 
różnicy między pewnymi jakościami przedmiotów, składającymi się 
na zapisy nutowe (partytury), a jakościami, w które jest wyposażo-
ne dzieło jako obiekt brzmieniowy (dokumenty fonograficzne). Jak 

wane w rozlicznych pracach z zakresu systematycznej teorii muzyki. O przed-
miocie anali zy muzycznej w  sensie „rodzin” por. eggebrecht (1973: 41–42). 
Dane bibliograficz ne przedstawiam tu oczywiście tylko egzemplarycznie.
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wiadomo, jest to założenie z punktu wi dzenia ogólnej teorii muzy-
ki nie do zaakceptowania, gdyż tradycyjnie starannie separuje ona 
od siebie przedmioty symboliczne (nuty) od produktów brzmienio-
wych (dźwięki). To rozróżnienie wydaje się tak oczy wiste każdemu 
muzykologowi, że każde kompilowanie jakości dzieła „zanotowane-
go” i „brzmiącego” bywa postrzegane jako szkolny błąd. W tym sen-
sie jest bliższe przywołanemu wyżej dychotomicznemu podziałowi 
na to, co prymarne, i to, co sekundarne, niż przyczynia się do lepsze-
go zrozumienia systemu obiektów badania w ich muzycznej totalno-
ści. Idzie jednak o to, by nie tylko przedstawić najbardziej ogól ny dla 
dzieła muzycznego system muzycznych przedmiotów badania, ale 
także o to, by system ten powiązać z różnymi szczeblami psychofi-
zjologicznej teorii poznania. Przedstawiona tu systematyka przebie-
gać bę dzie w poprzek tekstów dzieła o różnym statusie ontycznym.

Podstawowym rozróżnieniem będzie zatem przeciwstawienie 
po jęcia „s u b s t a n c j i” (łac. substans = istota) niewystępującemu 
w ję zyku polskim rzeczownikowi „l a t e n c j a” (łac. latens = ukry-
ty)2. Pierwsze z pojęć należy rozumieć w ogólnofilozoficznym sen-
sie jako podłoże wszelkich zjawisk, podstawę wszystkiego, cokol-
wiek istnieje, czegoś, co istnieje samo przez się i nie jest atrybutem 
żadnej rzeczy. Drugie jako jakość wobec pojęcia substancji przeciw-
stawną: coś, co nie istnieje samo przez się, a jako wyłączne uposa-
żenie podmiotu w  akcie poznania, jako jakość złożona, stanowią-
ca atrybut substancji, nie sta nowi podstawy wszystkiego cokolwiek 
istnieje. Pierwsze przysługuje rzeczy samej w sobie bez względu na 
to, czy jest ona poznawana, dru gie jest wysoce zależne od aktu po-
znania, a  zwłaszcza od poznającego ją podmiotu, wyposażonego 
w określoną teorię analizy. Przenosząc po wyższe definicje na grunt 
dzieła muzycznego, powiemy, że substancje muzyczne są uchwytne 
empirycznie przez liczenie i pomiar, latencje muzyczne zaś, jakkol-
wiek często odnoszą się do istotnych, relewantnych cech dzieła mu-

2 A. Moraitis przeciwstawia pojęciu „latencji” pojęcie „ewidencji” (1994). Ponieważ 
jednak jego rozumienie tych pojęć odbiega od przyjętego przez nas w niniej-
szym rozdziale, nie widzę potrzeby referowania w tej kwestii stanowiska tego 
autora.
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zycznego, uchwytne empirycznie nie są. zakłada my bowiem, że jeśli 
jakaś cecha dzieła jest empirycznie uchwytna, ist nieje ona niezależ-
nie od tego, czy dzieło jest poznawane.

Dzieło muzyczne jest jednak rzeczywistością o  tak wysokim 
stop niu komplikacji wewnętrznej, że powyższy podział byłby na-
zbyt ogólny, tak jak nazbyt ogólny jest tradycyjny podział na ele-
menty pierwszo- i  drugoplanowe. W  tym miejscu argument z  za-
kresu konwen cjonalnej teorii muzyki podpowiada, że ze względu na 
wielopoziomo we hierarchie wewnętrzne w  obrębie dzieła, a  także 
cele i zakresy ana lizy, konieczne wydają się określone sfery przejścia 
z  jednej zasadniczej kategorii do drugiej. Kierując się tą przesłan-
ką, powiemy, że substan cje mogą być proste (jednorodne jakości, 
postaciowo nierozkładalne składniki struktury muzycznej) i złożo-

Klasy przedmiotów Definicja Przedmioty muzyczne

Substancje proste 
(w pełni uchwytne 
empirycznie)

Jednorodne 
jakości, posta ciowo 
nierozkładalne skła dniki 
struktury muzycznej

Dźwięki, interwały, takty, 
absolutne wartości ryt
miczne, durata, barwa 
dźwięku, efektywna siła 
brzmienia (dB)

Substancje złożone  
(czę ściowo uchwytne 
empi rycznie)

Jakości dwu lub 
kilkuelementowe, 
integralne po staciowo 
i pojęciowo cało ści 
wyższego rzędu

Prekompozycyjne twory 
harmoniczne, rytmiczno 
metryczne, tematyczno 
motywiczne  
i fakturalnobrzmieniowe

Latencje formalnie kon
stytutywne (nieuchwytne 
empirycznie, istotne wy
znaczniki struktury  
i for my muzycznej)

Relewantne jakości, 
mają ce istotny wpływ na 
kon stytucję struktury  
i formy muzycznej

Struktury melodyczno  
i harmonicznotonalne, 
rozległe pokrewieństwa 
fakturalne i formalne 
(czę ści, człony)

Latencje formalnie 
niekonstytutywne 
(nieuchwytne 
empirycznie akcydensy 
struktury i formy mu
zycznej)

Nierelewantne jakości, 
niemające istotnego 
wpły wu na konstytucję 
struktu ry i formy 
muzycznej

Izolowane z kontekstu 
for my detale 
harmonicznotonalne, 
metrorytmiczne  
i fakturalnobrzmieniowe
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ne (jakości dwu- lub kilkuelementowe, integralne postaciowo i po-
jęciowo całości wyższego rzędu), latencje formalnie konstytutywne 
(relewantne jakości, mające istotny wpływ na konstytucję struktu-
ry i formy muzycznej) bądź niekonstytutywne (nierelewantne jako-
ści, niemające istotnego wpływu na konstytucję struktury i  formy 
muzycznej). Argumentu dla tak zdefiniowanych podstawowych klas 
przedmiotów analizy dzieła dostarczy Ingardenowska klasyfikacja 
psychofizjologicznej teorii poznania, ze względu na stosunek mię-
dzy sensem (treścią) wyniku poznawczego a przedmiotem jej odpo-
wiadającym (Ingarden 1971: 26). zanim jednak ją za Ingarde nem 
przedstawimy, ukażemy schematycznie klasy przedmiotów badaw-
czych w sensie rodzin strukturalno-muzycznych.

Różnica między prostymi a złożonymi substancjami muzyczny-
mi polega na tym, że o ile pierwsze stanowią najbardziej elementar ne 
składniki struktury muzycznej i nie da się ich w procesie analizy dzie-
lić na jeszcze bardziej elementarne cząstki – obiekty badania, o ty le 
te drugie powstają jako rezultat sumowania się owych elementar-
nych cząstek. W części są więc, a w części już nie są substancjami 
prostymi. Przykładem takiej substancji złożonej może być katego-
ria „funkcji harmonicznej”. Jest ona z jednej strony sumą przestrzen-
nie określonych dźwięków i interwałów (substancji prostych), które 
jed nak jako całość tworzą jakość wyższego rzędu, stając się wehi-
kułem muzycznego sensu (substancje proste nośnikami muzycz-
nego sensu nie są). Natomiast różnica między latencjami formal-
nie konstytutyw nymi a niekonstytutywnymi polega na tym, że o ile 
pierwsze nie po zostają w  sprzeczności z  kompozytorskimi wymo-
gami formy jako pewnej spójnej Gestalt, o tyle drugie pogłębiają jej 
fragmentaryzm i niespójność. Latencje pierwszego typu wzmacnia-
ją pregnancję for my w akcie spostrzeżenia (Meyer 1974: 108–309), 
drugiego natomiast – są konstytuowane w ogóle poza jego kontek-
stem. Schenkerowska „praosnowa” jest klasycznym przykładem la-
tencji pierwszego typu, podczas gdy Kellerowska analityczna „mu-
zyka o muzyce” składa się na typ drugi.

Wyjdźmy teraz od Ingardenowskiego stwierdzenia, że tzw. natu-
ralna postawa poznawcza nie jest właściwa dla badań epistemolo-
gicznych, ponieważ „każda nauka zajmuje się tym właśnie, czym 
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c h c e m y, by się zajmowała” (Ingarden 1971: 19). Postulat zakre-
su i  celu me tody badań muzycznych został, jak wiadomo, posta-
wiony już u  po czątków kształtowania się nowoczesnej świadomo-
ści metodologicz nej akademickiej muzykologii (Adler 1885). Wybór 
określonego celu analizy pozwala odkryć muzyczny sens zawarty 
w strukturze muzycz nej – analiza dzieła muzycznego w swym tech-
nologicznym rozumie niu jest właśnie odkryciem sensu muzycznego 
(eggebrecht 1973: 45). epistemologicznie wartościowy akt musi być 
zatem obwarowany istnieniem określonego kontekstu teoretyczno-
muzycznego, w którego ramach spostrzeżenie się dokonuje. Szeroko 
rozumiana teoria anali zy spełnia więc specyficznie regulatywną 
w procesie poznania rolę. Nie sposób tedy, poza pytaniem o przed-
miot badania, nie postawić fundamentalnego pytania o to, jaki jest 
całkowity s e n s  (treść) wy niku poznawczego3, stanowiący synte-
tyczny wynik „rekapitulujący niejako wyniki uzyskiwane w przeży-
ciach wcześniejszych” (Ingarden 1971: 63).

Mówimy o poznaniu w wąskim znaczeniu, tzn. poznaniu obiek-
tywnym, nie fałszywym. W trakcie określonego procesu psychiczne-
go zdobywamy wiedzę o określonym przedmiocie i wiedza ta powin-
na być w  jakiś sposób „zgodna z  rzeczywistością”. Jest to problem 
nie tylko czystej (filozoficznej) teorii poznania, ale także wszyst-
kich na uk „pozytywnych” („realnych”), do których zalicza się tak-
że muzyko logia. Rzadko jednak w zapośredniczających akt pozna-
nia teoriach analizy, a zwłaszcza w tych deskryptywnych analizach 
egzemplarycznych, które nie zostały obwarowane sformułowanym 
a priori konte kstem teoretycznym, ten fundamentalny stosunek jest 

3 „Pytanie [...] o sens muzyczny – pisze H. H. eggebrecht – może być bardziej 
zorientowane na całość struktury lub też bardziej na pojedyncze współczyn-
niki; bar dziej nastawione na momenty typowe, normatywne, określające styl, 
lub też bardziej na indywidualność czy progresywność dzieła, bardziej na ce-
chy gatunkowe – histo ryczne lub bardziej na rozszerzoną sytuację kompozy-
cyjno-historyczną, bardziej na rozpoznanie uwarunkowania i  pozycji histo-
rycznej muzyki lub też bardziej sub spe cie inwariantów i podstawowych pojęć; 
bardziej z  punktu widzenia notacji lub z  więk szym uwzględnieniem tego, co 
nie zanotowane; bardziej na historię konkretyzacji pojedynczych współczynni-
ków [...] lub też bardziej na system wzajemnie współzależ nych substancji sensu 
(Sinnsubstanzen)” (eggebrecht 1973: 44).
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explicite zdefiniowany, ponieważ muzykolog konwencjonalnie roz-
wiązuje konkretne problemy swojej dziedziny badań i  – zawisły 
w kwestiach epistemologicznych od czystej teorii poznania – może 
najwyżej na marginesie swojego dyskursu poruszać fundamental-
ne kwestie filozoficzne z  nim związane. Kryteriów weryfikowania 
poszczególnych analiz pod kątem implicite w nich zawartych prze-
słanek głównych założeń epistemologicznych musi dostarczyć jed-
nak czysta teoria poznania. Trzecie główne pytanie można więc za 
Ingardenem sformułować następująco: jaki jest s t o s u n e k  między 
sensem (treścią) wyniku poznawczego a przedmiotem jej odpowia-
dającym (Ingarden 1971: 26). Tej ostatniej kwestii poświęcimy obec-
nie nieco uwagi.

2. substancje proste: zupełny realizm epistemologiczny

Pozostając na gruncie psychofizjologicznej teorii poznania, właści-
wej dla dotychczasowej historii analizy dzieła muzycznego, wska-
żemy na cztery rozwiązania problematu spostrzegania „świata ze-
wnętrznego”, który może stanowić kryterium systematyzowania 
eksplikowanych dyskursów analizy pod kątem zasadniczej relacji 
treści wyniku po znawczego do przedmiotu badania. Rozwiązanie 
pierwsze nazywa In garden „zupełnym realizmem epistemologicz-
nym”, zwanym niekiedy realizmem „naiwnym”. Definiując to stano-
wisko w kwestii interesują cej nas relacji, Ingarden pisze następująco: 
„Wszystkie momenty da ne naocznie podmiotowi spostrzegające-
mu w  dowolnym spostrzeże niu zmysłowym pewnego przedmiotu 
X bądź to jako jego cechy, bądź momenty jego formy4, bądź wresz-
cie jako jego istnienie, są dokładnie te i takie, jakie rzeczywiście są 
właściwe temu przedmiotowi samemu w  sobie, a  więc niezależnie 
od tego, czy jest spostrzegany” (Ingarden 1971: 65). za „przedmiot X” 

4 Pod sformułowaniem „dowolnego spostrzeżenia zmysłowego” rozumiem 
istnie nie zapośredniczającej proces poznawczy określonej teorii analizy, bądź 
wcześniej expli cite sformułowanej, bądź implicite zawartej w konkretnej anali-
zie dzieła muzycznego.
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definicji Ingardena przyjmujemy dzieło muzyczne, choć – na prze-
kór deklarowanemu tu reizmowi – akceptu jemy je jako hiposta-
zę: dla muzykologa o orientacji historycznej nie istnieje bowiem, jak 
się rzekło, żadne jedno, niepodzielne dzieło muzyczne, np. Sonata  
b-moll op. 35 Chopina, lecz dostępna w  akcie po znania, ilościowo 
określona kolekcja jego jakościowo (heurystycznie) różnych tekstów5.

Takie stanowisko epistemologiczne możemy przypisać jedynie 
części procedur poznawczych analiz normatywnych, a więc takich, 
w których poznanie polega na ścisłej, opartej na narzędziach nauk 
ści słych i nadto niezreflektowanej kwantyfikacji tego i tylko tego, co 
w dziele muzycznym daje się kwantyfikować. z epistemologicznego 
punktu widzenia ontyczna heteronomia dzieła muzycznego polega 
bo wiem przede wszystkim na tym, że tylko część jego cech daje się 
kwantyfikować, a konstytutywne „momenty jego formy” kwantyfi-
kować się w ogóle nie dają. Ponadto cechy, które poddają się kwan-
tyfikacji, ulegają nie jednemu sposobowi kwantyfikacji, lecz dwóm 
róż nym, w zależności od tego, z którą z dwóch zasadniczych heury-
stycznych postaci dzieła mamy do czynienia. Heteronomia ta pole-
ga więc na tym, że niektóre morfologiczne cechy dzieła można ująć 
przez analizę ich symboliczno-notacyjnych ukonstytuowań (licze-
nie), inne zaś przez analizę nagrań ich brzmieniowych realizacji (po-
miar). z te go, co powiedziano wyżej, należy sądzić, że jakkolwiek ze 
stanowiska zu pełnego realizmu epistemologicznego wynika „całko-
witość” poznania empirycznie sprawdzalnych, istniejących niezawi-
śle od aktu poznaw czego cech dzieła, to do nich wszakże nie da się 
sprowadzić dzieła mu zycznego w jego ontycznej totalności.

Jeśli – jak się rzekło – zakładamy, że o ile jakaś cecha dzieła mu-
zycznego jest empirycznie uchwytna, o tyle istnieje ona niezależnie 
od tego, czy jest ono poznawane. W tym miejscu musi zostać uchy-
lony argument heurystyczny: musi istnieć mianowicie milcząco wy-
rażona zgoda co do źródłowej prawomocności tekstu, z którego po-
znaje się owe cechy dzieła, które określiliśmy mianem substancji 
prostych. Nie jest to zgoda, jaką wyraża się explicite w badającej sub-

5 Por. katalogi: rękopisów (Kobylańska 1977), druków (Chomiński, Turło 1990), 
nagrań płytowych (Kański 1986).
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stancje proste praktyce analitycznej – taki przypadek nie jest mi zna-
ny. Jest to nato miast typowe dla sporej części analitycznej pragmaty-
ki przyjęcie tek stu „po prostu”, bez towarzyszącej takiemu przyjęciu, 
heurystycz nie świadomej krytyki źródła. Stąd też owe „sprawdzające 
momenty” empirycznej uchwytności niektórych cech dzieła istnieją 
poza warto ściującym kontekstem heurystycznej prawomocności sa-
mych tekstów stanowiących źródłowo-historyczny przedmiot ana-
lizy utworu mu zycznego. Mówiąc obrazowo, nie jest istotny dla nas 
fakt, że np. w chopinowskich edycjach Ignacego Friedmana mamy 
niekiedy „wię cej dźwięków i  interwałów” niż w  paryskich, berliń-
skich czy londyń skich pierwodrukach dzieł Chopina, lecz że w kon-
kretnie badanym tek ście dzieła występuje taka a nie inna, skończo-
na mianowicie ich liczba.

Co zatem w dziele muzycznym daje się kwantyfikować? W ana lizie 
zapisu nutowego będą to ujmowane morfologicznie współbrzmie nia 
horyzontalne (melika) i wertykalne (akordyka). Teoria muzyki okre-
śla te przedmioty pojęciem „diastematyki”, gdy kwestie komórek 
dźwiękowo-interwałowych rozpatruje się poza kontekstem przesła-
nek syntaktycznych czy funkcjonalno-harmonicznych, tworzących 
jakości bardziej złożone, wyższego rzędu. Do substancji prostych 
trzeba zaliczyć absolutne, istniejące poza kontekstem metrum czy 
agogiki war tości rytmiczne, a zatem wszystko to z zakresu symbo-
liczno-notacyjnych wyznaczników chronotopu dzieła, co daje się 
przełożyć na sfor malizowany język matematyki. Natomiast w ana-
lizie wykonania muzycznego będzie to czas wykonania, mierzona 
w decybelach efek tywna siła brzmienia i elementarne wyznaczniki 
jego charakteru, a więc te przedmioty, które dają się uchwycić przez 
ilościową, również zgodną z temporalnością dzieła analizę akustycz-
ną6. Podkreślmy na koniec i to: substancje proste dzieła muzycznego 

6 Wyłączam tu moment interpretacji wyników analizy, o  ile wykraczają one 
poza systematyzację danych ilościowych. Sprawa jest o tyle ważna, że Ingarden 
w  swojej kry tyce psychofizjologicznej teorii poznania uważa, że stanowi-
sko „zupełnego” realizmu nie da się utrzymać na gruncie tej teorii, choćby ze 
względu na szeroko dyskutowaną problematykę złudzeń w akcie spostrzegania 
(Ingarden 1971: 67–74). W krytyce tej w sposób całkowicie zamierzony nie bie-
rze on jednak pod uwagę problematyki nauk ścisłych (Ingarden 1971: 57), któ-
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należą wprawdzie do empirycznie sprawdzających momentów jego 
istnienia, nie mają jednak istotnego znaczenia dla konstytucji jego 
formy rozumianej ja ko artystycznie spójna całość.

Jakie teorie i  narzędzia analizy kwantyfikują dzieło, reduku-
jąc je do empirycznie uchwytnych, istniejących poza kontekstem 
poznające go podmiotu jego cech? W grupie tradycyjnych teorii ma-
tematyczno-statystycznych systematyka musi rozróżnić między spe-
cjalistycznymi horyzontalnymi (np. Fucks 1963), wertykalnymi (np. 
zalewski 1972) a kompleksowymi, wertykalno-horyzontalnymi uję-
ciami diastematyki (Forte 1973). z  tych ostatnich wzięły począ-
tek liczne na gruncie ame rykańskim obliczeniowe narzędzia infor-
matyczne (ReL Davida Lewi na, ATMeMB Johna Rahna, ReCReL 
Marcusa Castrena, ASIM Rober ta Morrisa, IcVSIM erica J. Issacsona 
czy polski program SeRIeS 2 Iwony Lindstedt – por. Lindstedt 2000). 
W przypadku badania obiek tów brzmieniowych trudno oczywiście 
mówić o teoriach analizy dzie ła, raczej o fizyczno-akustycznych na-
rzędziach pomiaru (metodykach pomiaru), bezpośrednio zależnych 
od aktualnego poziomu infrastruk tury technicznej. Durata (całko-
wity czas wykonania) i timing (relacja między stałością a zmienno-
ścią tempa; Palmer 1996; Juszyńska i Ro gowski 1998), informatycz-
ny program RUBATO Joachima Stange -elbego (2000) do badania 
„różnego ciężaru [muzycznych] miar me trycznych”, wreszcie – po-
miary masy brzmieniowej za pomocą analiz spektromorfologicz-
nych (Smalley 1986; Brech 1994) wskazują na powszechnie przez 
historyków ignorowany fakt, że tu właśnie znajduje my się na strate-
gicznym przyszłościowo terenie analizy dzieła.

3. substancje złożone:  
ograniczony realizm epistemologiczny

Drugie na gruncie psychofizjologicznej teorii poznania rozwiązanie 
kwestii stosunku między treścią wyniku poznawczego a przedmio-

re, jak się wydaje, mogą przemawiać w naszym przypadku za utrzymaniem sta-
nowiska „zupełnego realizmu epistemologicznego”.
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tem jej odpowiadającym nazywa Ingarden „ograniczonym” reali-
zmem epistemologicznym i definiuje go następująco:

Niektóre i  tylko niektóre z momentów danych naocznie podmiotowi 
spostrzega jącemu w  dowolnym spostrzeżeniu zmysłowym pewnego 
przedmiotu X bądź to jako jego cechy, bądź jako momenty jego formy, 
bądź wreszcie jako jego istnienie są do kładnie te i takie, jakie ten przed-
miot rzeczywiście posiada niezależnie od tego, czy jest spostrzegany, 
przy czym do tych – że się tak wyrażę – „sprawdzających” się momen-
tów należy zawsze moment istnienia, tzn. że co do niego spostrzeżenie 
jest obiektyw ne (Ingarden 1971: 65).

ze stanowiska muzykologii jako nauki „pozytywnej” jest to przy-
padek zdecydowanej większości analitycznych dyskursów deskryp-
tywnych, a  w  potocznym rozumieniu tzw. analiza muzyczna jest 
z nim utożsamiana. Tylko niektóre postrzegane zmysłowo (tj. dzię-
ki interio ryzacji „wizualności” zapisu nutowego lub [i] „audytywno-
ści” wyko nania muzycznego) cechy struktury lub formy dzieła ist-
nieją niezależ nie od tego spostrzeżenia, są więc pod tym względem 
obiektywne.

Definicja muzycznych substancji złożonych nie nasuwa żad-
nych trudności teoretycznych wówczas, gdy mamy je odróżnić od 
substan cji prostych. Kontekst określonych szczegółowych teorii ana-
litycznych nie ma tu żadnego znaczenia. Poszczególny dźwięk, in-
terwał, durata czy efektywna siła brzmienia pozostają substancja-
mi prostymi bez względu na to, jaka teoria analizy kategorie te chce 
uczynić przedmio tem swojej uwagi. W przypadku substancji złożo-
nych – ich taki, a nie inny status musi być oczywiście każdorazowo 
relatywizowany do ontycznego kontekstu teorii analizy, to zaś, jaki 
sens nadamy „trzem dźwiękom” c-e-g, będzie zależeć od regulatyw-
nego kontekstu określo nej teorii harmonii. W każdym jednak przy-
padku, zarówno normatyw nej, jak i  deskryptywnej teorii harmo-
nii, ujawnienie w tym akordzie pośredniego związku interwałowego  
(c-g) doprowadzi do wyłonienia substancji złożonej bądź pod ilo-
ściową postacią (5, 4, 3), jak w teorii Macieja zalewskiego (1972), 
bądź pod jakościowym pojęciem „trójdźwięku majorowego” czy 
określonej funkcji harmonicznej, jak w  tra dycyjnych, deskryptyw-
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nych teoriach harmonii. Ta ścisła granica mię dzy substancją prostą 
a złożoną ma fundamentalne znaczenie dla analizy w ogóle. Pozwala 
bowiem na odróżnienie bezdyskusyjnych obiektów „istnienia” dzie-
ła od tych, które mogą być przedmiotem dys kusji. To są owe – jak 
mówi Ingarden – „sprawdzające” się momenty istnienia dzieła, każde 
ich zatem spostrzeżenie jest obiektywne, mo ment przejścia w stronę 
substancji złożonych jest więc, jak się wyda je, raz na zawsze ustalony.

Jakie znaczenie dla metateoretycznych rozważań nad analizą 
dzie ła muzycznego może mieć powyższe spostrzeżenie? Otóż po-
zwala ono zrozumieć epistemologiczne podstawy takich teorii ana-
lizy, które z założenia kierują się ku poznaniu i wyjaśnianiu wszel-
kich substancji zło żonych i  poza nie w  zasadzie nie wykraczają. 
Dogodnym przykładem może być funkcjonalna teoria harmonii, 
która na bazie substancji prostych (poszczególnych dźwięków i in-
terwałów) koncypuje dwu- i  wieloelementowe substancje złożo-
ne, określając je mianem funkcji har monicznych. To samo można  
per analogiam powiedzieć o  jakościach rytmicznych czy metro-
rytmicznych, będących złożeniem prostych ryt mów czy metrów. 
Przenosząc się do innej sfery dzieła muzycznego, podstawowe ka-
tegorie syntaktyczne (struktury motywiczne) uznamy za substancje 
złożone. Opierają się one bowiem na horyzontalizacji diastematyki 
i jakości rytmicznych (a więc znów złożonych z substan cji prostych). 
Jeszcze innym przykładem substancji złożonych będzie występujące 
w różnych teoriach, a także w potocznym języku muzykologa, wielo-
znaczne zresztą pojęcie „faktury”. Jedna wszakże cecha znaczeń tego 
pojęcia wydaje się wspólna – ta mianowicie, że faktura to na ogół coś 
działającego lokalnie, a na co składa się kilka dźwiękowo-brzmienio-
wych substancji prostych.

z tego, co powiedziano, wynika jasno, jakie teorie analizy dzie-
ła koncentrują swoją uwagę na substancjach złożonych. Będą to 
deskryptywne teorie o  charakterze morfologicznym (aspektowe 
czy elemento we), budujące swoje zasadnicze kategorie poznawcze 
i  techniki roz bioru na określonych substancjach prostych tak uj-
mowanych, że wyłonione na ich bazie nowe kategorie teorii anali-
zy będą stanowić wyższy poziom muzycznych struktur, które nie 
są już dostarczający mi im budulca substancjami prostymi, a  jesz-

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



128 ROzDzIAł 3

cze nie wykazują właści wości latencji, budowanych całkowicie poza 
zasięgiem tych pierw szych. To kryterium demarkacyjne wydaje się 
najbardziej dogodne do określenia miejsca substancji złożonych 
w panoramie przedmiotów i metod analizy. Obszar, który zajmują 
morfologiczne teorie deskryptywne, jest niezwykle rozległy, a został 
on (w  sensie teoretyczno-analitycznym) wytyczony na przełomie 
XIX i XX w. przez Riemanna w jego podstawowych traktatach teo-
retycznych. Co więcej, abstrahu jąc na razie od analizy formy dzieła, 
powiemy, że rozwój metod ana lizy dzieła w całej 1 połowie XX w. był 
zależny wyłącznie od deskrypcji morfologicznych jakości dzieła, bę-
dących właśnie substancjami złożo nymi (analizy harmoniczne, ana-
lizy chronotopu, analizy syntaksy, ana lizy sonologiczne). Dopiero 
bezprecedensowe, i  w  1 połowie XX stulecia zupełnie osamotnio-
ne, próby ujęcia całościowych jakości postacio wych formy w anali-
zach Heinricha Schenkera skierowały historię ana lizy na nowe tory. 
W nich też z całą ostrością ujawniło się znaczenie latencji dla anali-
zy i interpretacji dzieła muzycznego.

4. Latencje formalnie konstytutywne: realizm sceptyczny

Trzecim z  punktu widzenia psychofizjologicznej teorii poznania 
roz wiązaniem kwestii epistemologicznych jest realizm „sceptyczny”. 
Oto jak Ingarden charakteryzuje to rozwiązanie:

Żaden z  momentów danych naocznie podmiotowi spostrzegającemu 
w  dowolnym spostrzeżeniu zmysłowym przedmiotu X bądź to jako 
jego cecha, bądź jako moment jego formy nie jest dokładnie ten i taki 
jak te, które przedmiot X sam dla siebie rze czywiście posiada niezależ-
nie od tego, czy jest spostrzegany, ale nie dotyczy to mo mentu jego ist-
nienia, tzn. że co do tego spostrzeżenie jest obiektywne, będąc zresztą 
nieobiektywne (1971: 66).

Stanowisko realizmu „sceptycznego” w analizie dzieła uznaje wpraw-
dzie jego przedmiotowość jako właściwego jej obiektu, ale ka że wy-
znaczać cel poznania poza nim samym: w zakresie i rezultatach po-
znawczych brak jest zatem w ogóle bezpośrednich odniesień do tych 
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cech i  właściwości, które składają się na realną egzystencję dzieła. 
Dyskursy analizy przynoszą bądź poznanie zawartych w dziele mo-
mentów uniwersalnych stylu epoki, bądź z jakichkolwiek przesła-
nek estetycznych czy teoretycznych wykazują jego ontyczną nie-
samoistność. Przejawiające się w  dyskursach analizy stanowisko 
realizmu „sceptycznego” akcentuje zawisłość dzieła od czynników 
zewnętrz nych.

Istotniejsze będzie jednak w  rozwiązaniu relacji: treść wyniku 
poznawczego – przedmiot badania wskazuje nie tyle na niezależ-
ne od spostrzeżenia cechy dzieła, ile na zakres tych cech (właściwo-
ści formy), które w  analizie nie są postrzegane jako bezpośrednie 
rela cje, a  zatem z  naszego stanowiska ograniczają obiektywność 
pozna nia. Pragmatyczna metodologia analizy dzieła muzyczne-
go zna ten problem pod pojęciem latencji muzycznych (musikalische 
Latenzen). Jak wspomniano, rozumie się pod nim te spośród rele-
wantnych cech muzyki (tj. istotnych dla komunikacyjnych funk-
cji języka muzycz nego), których pojawienie się jest w spostrzeżeniu 
ograniczone i które nie są jako takie bezpośrednio dane ani w tek-
ście nutowym, ani w jego realizacji. Termin ten nasuwa skojarzenia 
z występującym już u Riemanna pojęciem „przedstawień dźwięko-
wych” (Tonvorstellungen), które – jakkolwiek bezpośrednio nie wy-
stępują w akustycz nie manifestującej się formie – to jednak zarówno 
w procesie kom ponowania, jak i w jego poznawczej konceptualiza-
cji odgrywają istotną rolę (Moraitis 1994: 166). Przesądzające o sta-
tusie „ograniczonego” realizmu epistemologicznego analizy, a stano-
wiące część jej spostrzeżeń, latencje dotyczyć mogą – zdaniem 
Moraitisa – bardzo szerokiej klasy zjawisk: notacyjnych (ortografia 
modulacji enharmonicznej), diastematycznych (szerokoplanowe ja-
kości tonalne), syntaktycznych (pośrednie efekty grupowania), for-
malnych (całość to więcej niż suma jej części), emotywnych (figury 
retoryczno-muzyczne) i wielu innych7.

Podstawą zdefiniowania formalnie konstytutywnych (odkrywają-
cych momenty „formotwórcze”) latencji jest brak tego struktural-
nego związku z  substancjami prostymi, który był jeszcze wyraźny 

7 Problemowi temu poświęca wiele uwagi Moraitis (1994: 166–190).

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



130 ROzDzIAł 3

w  przy padku substancji złożonych. Latencje formalnie konstytu-
tywne to wprawdzie całkowicie nieuchwytne empirycznie, ale tak-
że istotne strukturalnie wyznaczniki formy muzycznej. To wreszcie, 
z punktu wi dzenia percepcyjnego, relewantne jakości, mające istot-
ny wpływ na postrzeganie konstytucji formy muzycznej jako spójnej 
całości. zarów no „konstytutywność” momentów formalnych, jak 
i ich „spójność” wydają się stanowić kluczowe kryteria wyróżnienia 
tego rodzaju przedmiotów analizy i należy podkreślić, że jakkolwiek 
są to kryteria subiektywne, to jednak do pewnego stopnia podlega-
ją weryfikacji (je śli nie w oparciu o „konkurencyjną” teorię pozna-
nia i wyjaśniania dzie ła, to choćby na mocy argumentów odwołują-
cych się do intersubiektywnego rozumienia istniejących w kulturze 
muzycznych sensów i treściowych znaczeń dzieła). Pewnych momen-
tów konstytutywnych formalnie (zwłaszcza obiektów analizy logo-
centrycznej)8 nie będzie dyskutował nawet najbardziej ekscentrycz-
ny teoretyk; inne staną się z natury rzeczy przedmiotami zażartych, 
mało podatnych na jedno znaczne rozstrzygnięcia sporów9.

Carl Dahlhaus zauważył, że „muzyczny rytm, a przede wszyst-
kim harmonika tworzą przedmiot różnych teorii w nierozwodnio-
nym sensie tego słowa, podczas gdy nauka o melodii i formie zmie-
rza ku temu, by się spełniać w  analizach poszczególnych dzieł” 
(Dahlhaus 1970: 18). Dlaczego jednak tak się dzieje, odpowiedzi na 
to pytanie u Dahlhausa nie znajdziemy. A tkwi ona w naturze wy-
różnionych i  przeciwstawionych przez tego uczonego przedmio-
tów badania. Ich gradacja: rytm – harmonika – melodia – forma, 
jest gradacją ideowo zmierzającą w procesie poznania od substan-
cji dzieła ku jego latencjom. Ogólne prawo można by zatem sfor-
mułować następująco: im bardziej dane przedmioty analizy tracą 
łączność z substancjami pro stymi dzieła, im bardziej są od nich ka-
tegorialnie niezależne, tym mniej możliwe staje się budowanie ta-
kiej autonomicznej teorii ana lizy, która nie spełniałaby się w analizie 
poszczególnych dzieł. Sto pień autonomiczności teorii analizy dzieła 
jest bowiem bezpośrednio uwarunkowany ontycznym statusem jej 

8 O tych przedmiotach będę mówił szerzej w rozdziale 5.
9 Dotyczy to w najwyższym stopniu analiz pragmatycznych.
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przedmiotu. Nie zaskakuje zatem paradoksalny skądinąd wniosek, 
że o ile teorie analizy wszel kich substancji mogą się w ogóle bez dzie-
ła obejść (vide teorie normatywne), o tyle teorie mające w polu swej 
uwagi latencje zmie rzają do permanentnej egzemplifikacji swych tez 
przez dzieło mu zyczne.

Przykład realizmu „sceptycznego”, który się tu z całą oczywisto-
ścią nasuwa, to analiza Schenkerowska i wszelkie jej późniejsze kon-
tynuacje i mutacje. W żadnym ze swoich momentów poznawczych 
nie kieruje ona swej uwagi ku realnie istniejącej w dziele jego struk-
turze lub momentom formy. Już na poziomie warstwy powierzch-
niowej (Vordergrund) redukcji ulegają substraty żywej tkanki dzie-
ła (chromatyka, dysonanse, ornamentyka), ponieważ teoretyczne 
normy „wchła niania” decydują na każdym etapie analizy o  upo-
dabnianiu redukowa nych jego struktur do hipotetycznej praosno-
wy (Ursatz). Przez analizę dzieł Schenker poszukiwał synchronicz-
nego, „niezanieczyszczonego przez historię” archetypu muzycznego 
muzyki zachodu i był pierw szym teoretykiem, który ufundował pod-
stawy analizy typu redukcyj nego. Wywołał niemilknący do dziś spór 
o granice poznania dzieła mu zycznego. „Taka koncepcja analizy – pisał 
krytycznie Adorno – mija się z celem, gdyż – aby rzeczywiście ujawnić 
specyficzną strukturę utworu – powinna się ona zająć dokładnie tymi 
cechami indywidual nymi, które w  kategoriach Schenkerowskiego 
procesu redukcyjnego są jedynie uzupełnieniem i mają dla niego zna-
czenie wyłącznie peryfe ryjne” (Adorno 1982: 174). Spór ten jest 
w istocie rzeczy sporem o uprawomocnienie latencji jako przedmio-
tu muzykologicznego po znania (Gołąb 1986a: 32–34).

5. Latencje formalnie niekonstytutywne:  
„idealizm” epistemologiczny

Czwarte i ostatnie rozwiązanie pytania o stosunek między sensem 
(tre ścią) wyniku poznawczego a przedmiotem jej odpowiadającym 
nazy wa Ingarden „idealizmem” epistemologicznym.
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Żaden z momentów dany podmiotowi spostrzegającemu w dowolnym 
spostrze żeniu zmysłowym przedmiotu X bądź to jako jego cecha, bądź 
jako moment jego for my, bądź wreszcie jako jego istnienie nie ma żad-
nego odpowiednika w rzeczywistości, czyli, że spostrzeżenie jest pod 
każdym względem nieobiektywne, a to nawet co do da nego w nim ist-
nienia przedmiotu X (1971: 66).

„Idealizm” epistemologiczny w  czystej postaci występuje równie 
rzadko na gruncie analizy dzieła, jak rzadki jest w przypadku „zupeł-
nego” realizmu epistemologicznego, ponieważ zgoda co do istnie-
nia utworu muzycznego stanowi conditio sine qua non każdego aktu 
poznania. Jest natomiast, jak wiadomo, częstym przeświadczeniem 
przedepistemologicznym, którym nie będziemy się tu zajmować. 
Kry teria „idealizmu” epistemologicznego spełnia wyjątkowo i – jak 
się wydaje – tylko częściowo casus Kellerowskiej wordless analysis 
(1982), która każe powątpiewać w ontyczną samoistność (integral-
ność) tekstu dzieła: przedmiot analizy łączy się z  dyskursem pod-
miotu przez zunifikowanie medium (tożsamość języka), zacierając 
nienaruszalną dotąd granicę między przedmiotową a podmiotową 
sferą analizy na rzecz nieznanej dotąd trzeciej jakości – „»muzyko-
logicznej« muzyki o muzyce”10.

Tym, co stanowi pod względem epistemologicznym w teoriach 
Kellera zasadnicze novum, jest odrzucenie w jego późnych koncep-
cjach teoretycznych dyskursu werbalnego: dotychczasowy heterono-
miczny dwujęzykowy model analizy (tj. werbalno-nutowy) postu-
lował zastąpić jedynie autonomiczno-muzycznymi demonstracjami 
nutowo-słuchowymi: „muzyka o muzyce – pisał – jest nieskończe-
nie bardziej obiektywna niż słowo o muzyce, gdyż muzyka jest ab-
solutnie konkretna” (Bent 1990: 72). Jego metoda polegać ma na 
„komponowaniu za pisu dla tych sił [formotwórczych], które działa-
ją w analizowanym utworze, a w którym to zapisie fragmenty orygi-
nalne przeplatają się ze słuchowymi demonstracjami związków po-
między poszczególnymi tematami” (Bent 1990: 72–73). Keller pisał:

10 W  tym miejscu spotykają się analizy utworów literackich z  analizą utwo-
ru muzycznego, otwierając problem „zarażania” się przez podmiot językiem 
komento wanego tekstu.

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



133ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  PRzeDMIOT y

złudzenie, że muzyka drukowana jest takim właśnie przedmiotem 
i podmiotem, że muzyka istnieje, zanim doświadczy się jej jako ciągłej 
rozbrzmiewającej całości, pociąga za sobą nie tylko wiele znamiennych 
przykładów pseudoanaliz, lecz także nie realistyczny stosunek do wy-
kształcenia analitycznego w naszej kulturze; w rezultacie student mu-
zyki bardzo często znajduje się w sytuacji, w której jest zmuszony stra-
cić kontakt ze swym własnym doświadczeniem muzycznym, zwłaszcza 
gdy zachęca się go do przeanalizowania tego, co nie było jeszcze przed-
miotem doświadczenia (1982: 22).

W tej ostatniej wreszcie grupie kryje się dość pokaźna klasa ana liz dzie-
ła muzycznego, która – w  przeciwieństwie do analiz Kellera – ani 
explicite, ani implicite nie podważa w sensie ontycznym faktu je go 
istnienia w  jakiejkolwiek swojej postaci, ale tworzony przez anali-
tyka dyskurs o dziele stanowi na tyle nieweryfikowalne eksplikowa-
nie muzycznych sensów dzieła czy – jako interpretacyjna refleksja 
estetyczna – jego treści, że stanowią one poznawcze jakości anali-
zy całkowicie wobec istoty dzieła obce, nierespektujące żadnych jego 
konstytutywnych cech. Jak pamiętamy, latencje mogą być konstytu-
tywne wówczas, gdy przyczyniają się do trafnego odczytania waż-
nych, lecz empirycznie nieuchwytnych momentów formy dzieła. 
Latencje niekonstytutywne ukażą więc taki zespół jego cech, który 
nie pozwo li na odnalezienie w  nich którejkolwiek ważnej, formo-
twórczej wła ściwości utworu muzycznego i tym samym postawi znak 
zapytania o sens istnienia dzieła w ogólności. Omawiana grupa ana-
liz nie zasłu guje na uwagę z tego względu, że tworzy błędne odczyta-
nie dzieła, sy tuuje się więc na marginesie sztuki jego analizy i inter-
pretacji. Do tej skądinąd szerokiej klasy pseudoanaliz należą analizy 
deskryptywne nieobwarowane żadnym kontekstem teoretycznym, 
a także analizy pragmatyczne, służące doraźnym celom ideologicz-
nym i traktującym instrumentalnie muzyczne dzieło sztuki.
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rozdział 4
normatywne analizy dzieła muzycznego

1. substancjalne przedmioty analizy: między obserwacją 
a eksperymentem

U podstaw analizy normatywnej leży postulat zbliżenia muzykolo-
gii (a przynajmniej reprezentującej ją analizy dzieła muzycznego) do 
nauk ścisłych i przyrodniczych. Rezultaty naszych badań – powiadają 
rzecznicy tej orientacji, działający coraz częściej w ramach uniwersy-
teckich wydziałów nauk humanistycznych1 – nie są być może zupeł-
nie oryginalne, lecz za to są całkowicie pewne, gdyż dzieło muzyczne 
jest traktowane jak ograniczony do klas wysokościowych skończony 
zbiór dwunastoelementowy. Tak skrajny pozytywizm pod postacią 
scjentyzmu ujawnił się głównie w latach 60. i 70., gdy hermeneutykę 
koja rzono z pracami Kretzschmara, a perspektywy „unaukowienia” 
nauk humanistycznych stosunkowo powszechnie widziano przez 
metodolo giczne zbliżenia tych ostatnich do metodologii nauk przy-
rodniczych. Tendencja ta wydaje się bardziej obecna w muzykologii 
2 niż 1 połowie XX w., tak samo zresztą, jak w tym czasie tendencje 
technologiczne w kompozycji muzycznej wydają się bardziej domi-
nować nad stylotwórczymi. Odtąd, ponad panującymi paradygma-
tami i zwykłymi modami w analizie muzycznej, dychotomia metod 
„miękkich” (deskryptywnych) i „twardych” (normatywnych) jest na 
stałe wpisana w metodologiczny pejzaż dyscypliny.

Żadna analiza dzieła nie budzi tyle kontrowersji co analiza nor-
matywna. Pod jej pojęciem rozumie się analizę jako opcję scjenty-
styczną, która – dzięki zastosowaniu metod właściwych dla nauk 

1 Charakterystyczna w ostatnich latach jest pod tym względem sytuacja w Niem-
czech, gdzie uniwersyteckie konkursy na stanowiska profesorskie są ogłaszane 
niemal wyłącznie dla muzykologów-systematyków.
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136 ROzDzIAł 4

ścisłych – domaga się z jednej strony takiego drastycznego ograni-
czenia przedmiotów swych badań, by możliwe było dostosowanie 
do nich ra dykalnie empirycznych metod normatywnych (w  czym  
ma się upodob nić do nauk przyrodniczych); z  drugiej – uznania 
przywileju nieodwoływalności sądów z racji dysponowania wyska-
lowanymi miernikami swych obserwacji i  eksperymentów. Spór 
o  prawo do istnienia anali zy normatywnej ma w  zdominowanej 
przez historię muzykologii (przynajmniej w europie) charakter nie-
mal fundamentalistyczny. „Po zytywnemu” charakterowi obserwa-
cji normatywnej systematyka prze ciwstawiane bywa relatywizujące 
badanie deskryptywne historyka. z tego sporu z natury rzeczy nie 
mogła się wyłonić żadna forma roz jemczej syntezy, toteż ani scjen-
tystycznie uposażony teoretyk-systematyk, ani „obudowany” wie-
dzą źródłową analizujący historyk nie mają prawa do przywłaszcza-
nia sobie analizy dzieła czy orzekania o wyż szości jednej nad drugą. 
Tak jak głęboko jest zakorzeniona dychoto mia muzykologii syste-
matycznej i historycznej, tak samo na obszarze analizy dzieła nieza-
leżnie istnieć będą obok siebie te dwa podstawo we jej rodzaje.

Spór ten ma podłoże zarówno historyczne, jak i  ideologiczne, 
a w istocie rzeczy jest sporem o istotę nauki. Gdy w przypadającej na 
lata 50. i 60. szczególnej popularności nieobecnych jeszcze w muzy-
kologii 1 połowy XX w. metod ścisłych szczególnie dobrze rezono-
wały postulaty scjentyzacji muzykologii, uwolnienia jej od tego ba-
gażu in telektualnego, który z  perspektywy niedawno zakończonej 
wojny nie budził zaufania środowisk humanistycznych, były one 
pozytywną próbą odbudowy nauki, opartą na odartych z ideologii 
podstawach2. Nim stały się one same nową ideologią, zdołały na tyle 
zakorzenić się w świadomości muzykologa, że w całej 2 połowie XX 
stulecia znalazły stałe miejsce w rozległej panoramie metod anali-
zy dzieła. Już sam ten fakt jest wystarczającym powodem, aby uznać 
rację bytu dla obiek tywnie wyskalowanych prób ingerencji w skom-
plikowaną materię utworu muzycznego. zgódźmy się jednak co do 

2 Podobna sytuacja, na co zwrócił uwagę T. Wielecki (2000: 160), miała po woj-
nie miejsce w środowisku kompozytorów, gdy zerwano z tradycjami stylistycz-
nymi muzyki przedwojennej na rzecz unaukowienia technik kompozytorskich.
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faktu, że analiza preludium Skriabina dokonana w oparciu o teorię 
zbiorów za pomocą komputera nie należy do tej samej tradycji nauk 
muzykologicznych co jego warstwowo-redukcyjny rozbiór w poszu-
kiwaniu tonalnych uniwersaliów.

Patrząc jednak na ten spór z rozleglejszej perspektywy historycz-
nej, powiemy, że w scjentystycznych postawach teoretyków muzyki 
uobecnił się tylko romantyczny paradoks głoszący, że muzyka, owa 
najbardziej metafizyczna ze sztuk, jest wśród nich najbardziej ści-
sła – wszak tradycja liczbowa istnieje u początków formowania się 
eu ropejskiej nauki o muzyce. Do tej tradycji nawiązał później m.in. 
Mattheson, gdy mówił o „muzycznej matematyce”, tj. sztuce rozmie-
szczania dźwięków wedle proportiones i rationes, ale podkreślał, że 
„sztuka dźwięku czerpie swą wodę z krynicy natury, a nie z kałuż 
arytmetyki” (Dahlhaus, eggebrecht 1992: 42), podczas gdy zda-
niem Herdera formalne „stosunki” między dźwiękami, czy to mate-
matycznej, czy akustycznej natury, „nie mają żadnego znaczenia dla 
estetyki dźwięków. Nie mogą nic wyjaśnić – od prostego tonu po-
cząwszy” (Dahlhaus, eggebrecht 1992: 41). Ten bezustannie ożywia-
ny w tradycji nauki o muzyce spór podsumować by trzeba rozjem-
czo brzmiącym zda niem Hegla: „określoność tonów i ich zestawień 
opiera się na mo mencie ilościowym, na stosunkach liczbowych, któ-
re tkwią oczywi ście w samej naturze tonu, ale w muzyce korzysta się 
z nich w sposób wymyślony przez samą sztukę i zawierający w sobie 
najrozmaitsze odcienie” (Dahlhaus, eggebrecht 1992: 36). zarówno 
emocja, jak i mathesis są zakorze nione w naturze: „emocja w natu-
rze człowieka, mathesis w naturze dźwięku” (Dahlhaus, eggebrecht 
1992: 42).

zapytajmy najpierw o to, co stanowi obiekt analizy normatyw-
nej. Otóż obiektem tej analizy może być wszystko to i tylko to, co da-
je się ująć w stosunki liczbowe, a więc – mówiąc potocznie – co daje 
się policzyć. z drugiej strony obiektem takiej analizy może być tak-
że to, co wprawdzie nie daje się liczyć w  sensie właściwych logice 
czy arytmetyce abstrakcyjnych działań, lecz jako fenomen fizykalny 
(w naszym przypadku akustyczny) podlega pomiarowi. z  tego, co 
po wiedziano, wynika, że liczenie i pomiar to dwie ogólne, podsta-
wowe metody normatywnej analizy dzieła. Nie wszystko jednak, jak 
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wiado mo, w dziele muzycznym daje się policzyć. To, co poddajemy 
liczeniu, musi bowiem zawsze tworzyć jakiś skończony zbiór przed-
miotów danych nam w  bezpośrednim doświadczeniu. W  naszym 
przypadku możemy li czyć tylko w  trakcie o b s e r w a c j i  niektó-
rych cech zawar tych w źródłach notacyjnych dzieła (abstrakcyjne-
mu językowi mate matyki idzie tu w  sukurs symboliczno-abstrak-
cyjny język notacji muzycznej). „Obserwacja – jak pisze Kazimierz 
Ajdukiewicz – jest to spostrzeganie kierowane zadaniem. [...] wy-
maga [ona] ułożenia odpowiedniego planu. Plan ten powstaje przez 
analizę pytania naczelnego, polegającą na znalezieniu takich pytań 
pomocniczych, z odpowiedzi na które wynika jakaś odpowiedź na 
pytanie naczelne” (Ajdukiewicz 1974: 227–228).

Obserwacja przez liczenie wymaga zatem przyjęcia bez zastrze-
żeń jako heurystycznego przedmiotu badań druków muzycznych. 
Praktyka analityczna pokazuje, że krytyka źródeł nie ma tu żadne-
go znaczenia. zapytajmy teraz, jakiego dającego się kwantyfikować 
przedmiotu w sensie rzeczowym (a więc elementów struktury mu-
zycznej) wymaga ona do swych analiz. Są to te cechy dzieła muzycz-
nego, które opierają się na fundamentalnym stosunku wysokości 
dźwięku do czasu jego trwania, a więc cechy, które stanowią materia 
prima dzieła. Kwantyfikować na podstawie notacji muzycznej moż-
na po pierwsze sferę zjawisk metrorytmicznych, ponieważ zapis ryt-
mu w obrębie określonego metrum określa relatywny czas trwania 
dźwięków wyrażony w liczbowych proporcjach. Po drugie – diastema-
tykę (diastema = odległość), a więc – mówiąc językiem teorii sonolo-
gii Chomińskiego – struktury wertykalne i horyzontalne, ponie waż 
opiera się ona na liczbowo określonym zbiorze dźwięków mogących 
wchodzić między sobą w  określone związki. Badania diastematy-
ki (nieprzypadkowo nie mówimy tu o melodyce i harmonice) mają 
zatem dwa fundamentalne aspekty. Pierwszy dotyczy określo nego 
liczbowo zbioru materiału wysokości dźwiękowych w obrębie okre-
ślonego systemu, drugi wiąże się z  relacjami międzydźwiękowymi 
(interwałami, strukturami).

Drugą ogólną metodą analizy normatywnej jest, jak się rzekło, 
po miar. Wiąże się on z tym szczególnym przypadkiem obserwacji, 
który określa się mianem eksperymentu. W przeciwieństwie do li-
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czenia po miar polega na czynnej ingerencji badającego w natural-
ny tok zdarzeń. związany z pomiarem e k s p e r y m e n t  wykonu-
je się w tym celu, by uzyskane dzięki niemu obserwacje „pozwoliły 
na gruncie posiadanej już wiedzy zaklasyfikować dany przedmiot 
lub rozpoznać pewne jego własności” (Ajdukiewicz 1974: 229)3. 
Przedmiotem pomiaru, dokonywanym za pomocą odpowiedniej 
aparatury, może być jedynie odrębna klasa heu rystycznych źró-
deł analizy, tj. dokumenty fonograficzne. Jakie substan cje muzycz-
ne mogą być rzeczowym przedmiotem polegającej na po miarze ana-
lizy normatywnej? W  pierwszym rzędzie te, które odnoszą się do 
czasowości dzieła, a więc durata (całkowity czas trwania wy konania 
muzycznego) oraz tempo (z  uwzględnieniem odchyleń od pod-
stawowego modułu); następnie te, które konstytuują sferę głośno-
ści, tj. dynamika rozumiana jako efektywna siła brzmienia; wreszcie 
te, które odnoszą się do sonosfery (rozróżnienia między jakościa-
mi brzmieniowymi). Niektóre z tych danych pozwalają pośrednio na 
wnioskowanie o ważnych aspektach formy muzycznej (np. agogika 
czy dynamika jako czynnik formotwórczy).

2. Liczenie: metrorytmika i diastematyka

Niektóre z elementów składających się na dzieło muzyczne dają się 
przełożyć na bity informacji i – jak zaznaczyliśmy – spór o prawo do 
analizy dzieła między orientacją przyrodoznawczą a humanistyczną 
w muzykologii jest na trwałe wpisany w rozwój tej dyscypliny. Prze-
sądzanie przez metodologa tego sporu byłoby zadaniem jałowym, 
obie strony bowiem dysponują równie istotnymi argumentami; tyle 
tylko, że płaszczyzny ich porozumienia wydają się zawierać mało 
punktów stycznych. Trzeba zatem zachować dystans zarówno wobec 
tych uroszczeń, które w dyskursie estetycznym czy hermeneutycz-
nym upatru ją zwieńczenie wysiłków człowieka na rzecz ujęcia i zro-

3 Rozszerzam tu nieco pojęcie eksperymentu, które w  swym pierwotnym zna-
czeniu wiąże się z ingerencją w badany przedmiot. W analizie muzycznej są to 
je szcze rzadkie przypadki, związane z tzw. partyturą interaktywną (interaktive 
Hörpar titur), będzie o tym jeszcze mowa.
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zumienia istoty dzieła muzycznego, jak i  tych naiwnie głoszonych 
prognoz, że wkrótce wszystko to, co nie da się przełożyć na bity in-
formacji, zosta nie przez naukę odrzucone, ponieważ „kierunki no-
wych badań zosta ną podporządkowane warunkowi przekładalności 
ewentualnych wyni ków na język maszyn” (Lyotard 1997: 126–127). 
Dopóki w refleksji nad sztuką muzyczną istnieć będą wywiedzione 
z  przyrodoznawstwa i  humanistyki względnie autonomiczne sfery 
naukowego p o z n a n i a  i humanistycznego r o z u m i e n i a  dzie-
ła, dopóty refleksja nad nią nie może zawężać całej dyscypliny do 
partykularnej poznawczo racji sta nu jednej z jej dziedzin.

Historycznie rzecz ujmując, widzimy najpierw pierwociny 
norma tywnej myśli o poznaniu dzieła jako ułomne próby przełoże-
nia nie których kategorii tradycyjnej teorii muzyki na nowe pojęcia 
przejęte z nauk ścisłych. zwracały uwagę zwłaszcza pierwsze próby 
powiąza nia Shannonowskiej, czyli statystycznej teorii informacji, ja-
kie nastą piły w latach 50. i 60., z niektórymi aspektami faktury mu-
zycznej. Pod stawową, żywo dyskutowaną kategorią teoretyczną było 
wówczas zdefiniowane przez Shannona w 1949 r. pojęcie „entropii” 
i  informa cji strukturalnej, którą rozumiano jako miarę organizacji 
wewnętrzne go układu dźwiękowego. Podstawowym przedmiotem 
analizy były wysokości dźwiękowe, a  informację o  nich wyrażano 
w bitach. Głów ne prawo takich analiz, posługujących się podstawo-
wymi pojęciami z  zakresu termodynamiki, brzmiało następująco: 
im bardziej przekaz informacji był oryginalny (tu: składał się z nie-
powtarzających się elementów), tym bardziej wzrastał poziom en-
tropii (miary chaosu). Im bardziej zaś przekaz zawierał nadmiar in-
formacji dublowanych, tym bardziej stawał się redundantny (miara 
uporządkowania). Pojęcia te mogły być zastosowane przede wszyst-
kim do wyizolowanych z  kon tekstu formy struktur dźwiękowych 
(np. za entropię przyjmowano sto pień wykorzystania skali dźwięko-
wej, za redundancję – alternatywny stopień niewykorzystania skali).

Kategorie te, wsparte metodami analizy statystycznej, miały 
w  in tencji ich twórców zastąpić niektóre tradycyjne kategorie for-
my mu zycznej, jakimi w potocznej praktyce analitycznej posługiwał się 
analityk-deskryptywista. I  tak starą zasadę kontrastu miało zastą-
pić nowe prawo entropii, a zasadę analogii – prawo redundancji. Te 
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nowe kategorie teoretyczne w swoim czasie mogłyby wyprzeć trady-
cyjne pro cedury opisowej analizy formy, gdyby nie warunek upora-
nia się ze skomplikowanymi i – co najistotniejsze – czasochłonnymi 
obliczenia mi, które rażąco naruszały zasadę „optymalizacji energii” 
w procesie poznawczym. Warto przy okazji zauważyć, że argument 
ten upada w dobie istnienia bazy hardware, co wskazuje na istotne 
udoskonale nia tej części metodyki analizy dzieła. Swoisty transfer 
kategorii deskryptywnych na normatywne był przy tym demonstro-
wany na żałośnie elementarnych przykładach, sprowadzanych do 
prostych dźwiękowych szeregów, a wynikające z analizy wnioski dla 
muzyko loga o tradycyjnej orientacji brzmiały niekiedy paradoksal-
nie, ponie waż mieszały wykładnię stricte techniczną z psychologicz-
ną: oto totalnie zdeterminowane serialnie Struktury Pierre’a Bouleza 
charak teryzuje wysoki stopień entropii (chaosu), podczas gdy ga-
tunkowo usankcjonowane, quasi-improwizacyjne Preludium C-dur 
z I tomu Das Wohltemperierte Klavier Bacha ilustruje wysoki stopień 
redundancji – uporządkowania (Kazem-Bek 1978: 6, 14).

znacznie częściej dochodzi do wyznaczania przedmiotu anali-
zy w obrębie muzycznej diastematyki, zarówno meliki, jak i akordy-
ki. Używam nieprzypadkowo pojęć „melika” i „akordyka”, ponieważ 
kwantyfikacja tych aspektów kompozycji muzycznej wymaga rezy-
gnacji z tradycyjnych terminów „melodyka” i „harmonika”, które – ści-
śle w klasycznej teorii muzyki związane z problemami syntaktycznymi 
i tonalnymi – wiążą się z jakościową analizą opisową. Diastematyka 
w swym niesyntaktycznym i nieharmonicznym aspekcie ko jarzy się 
zatem – jak to ujął w swej historycznej już dziś koncepcji niemiecki 
inżynier Wilhelm Fucks, autor pierwszej statystycznej i teorioinfor-
macyjnej analizy muzycznej (1958) – ze swoistą muzyczną „struk-
turą kryształu”, w której obrębie wzajemne usytuowanie ele mentów 
struktury dźwiękowej można ująć w kategoriach czysto ilo ściowych, 
które wobec wszystkich momentów składających się na pregnancję 
języka muzycznego są całkowicie indyferentne4. Co można kwanty-

4 Już Dahlhaus zwrócił uwagę na fakt, że w metodzie Fucksa widzimy zrówna-
nie „martwych” interwałów (tj. występujących między muzycznymi frazami) 
z inter wałami „motywicznymi” (Moraitis 1994: 264).
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fikować w obrębie meliki? Jak już powiedzieliśmy, zarów no wysoko-
ści dźwięków (Tonhöhen), czas ich trwania (Tondauern), jak i inter-
wały (Intervalle). Te trzy, nieprzypadkowo nazywane „pa rametrami”, 
przedmioty badania są wyłącznym przedmiotem uwagi Fucksa, po-
nieważ tylko one poddają się „ściśle naukowemu”, empi rycznemu 
badaniu.

Jakkolwiek tylko niektóre cechy dzieła moż na kwantyfikować, 
to, co się tyczy sposobów liczenia, istnieje rozma itość metod od-
wołujących się do określonych teorii zaczerpniętych z  nauk ści-
słych. Fucks, który w swych licznych pracach (także z za kresu teo-
rii literatury i  historii sztuki) wypracował „matematyczną analizę 
struktur formalnych” (1965)5, w  oparciu o  teorię statystyki liczył 
trzy cechy samej meliki: (1) częstotliwość występowania dźwię ków 
(Tonhöhen), (2) zanotowane w partyturze, a więc relatywne trwa nia 
dźwięków (Tondauern) i  (3) częstotliwość występowania interwa-
łów. Liczenie dotyczyło całkowicie odizolowanych od siebie cech. 
Heurystyczną podstawą obliczeń były wyselekcjonowane z partytur 
ponad 100 utworów pojedyncze głosy instrumentalne lub wokalne, 
na których podstawie Fucks wnioskował o zawartości danej cechy 
w ca łym dziele i które stanowiły nie tylko punkt wyjścia do dalszych, 
bar dziej wyrafinowanych matematycznie obliczeń, ale skłaniały go 
do formułowania praw naukowych dotyczących całej historii muzy-
ki za chodu (np. częstotliwość występowania wysokości dźwiękowych 
po 1500 r., kurtosis częstotliwości występowania interwałów między 
dźwiękami konsekutywnymi po 1500 r. itd.).

W poniższych przykładach przytaczamy charakterystyczne dla 
pracy Fucksa rezultaty analizy w formie wykresów, na których wi-
dzimy szczegółowe efekty kwantyfikacji wyróżnionych cech. Przy-
kład 12a ukazuje kwantyfikację materiału dźwiękowego orkiestro-
wej partii 1. skrzypiec Koncertu d-moll Bacha (BWV 1043). Na osi 
poziomej znajdują się uwzględniające rejestr wysokości dźwiękowe, 
na osi pionowej – wartość częstości występowania danego dźwię ku. 
z wykresu tego odczytujemy szczególne pod względem ilościo wym 
znaczenie dźwięku d. Inny podany przez Fucksa przykład (partia 

5 Tamże zawarty jest spis pozostałych publikacji tego autora (1965: 89).
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Przykład 12. W. Fucks (1965): a – częstotliwość występowania dźwię-
ków w Koncercie na dwoje skrzypiec d-moll J. S. Bacha (BWV 1043);  
b – rozkład częstości występowania interwałów melodycznych w Kon-
cercie skrzypcowym op. 36 A. Schönberga
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solowa w Koncercie skrzypcowym op. 36 Schönberga, por. przy kład 
12b) ukazuje rozkłady częstości występowania interwałów melo-
dycznych. Interwały sukcesywne w górę (wartości dodatnie) i w dół 
(wartości ujemne) są wyskalowane w odległościach półto nowych (li-
nią przerywaną zaznaczono przypadkowy rozkład często ści interwa-
łów). z wykresu wynika zależność częstości występowa nia interwa-
łów od ich wielkości (im mniejszy interwał, tym częściej występuje). 
O ile Fucks ograniczył się do wynikającej z „próbkowania” kwantyfi-
kacji samej, często arbitralnie wyizolowanej z kontekstu dzieła, me-
liki, o tyle w opartej na algebrze, rachunku macierzowym i statystyce 
teorii analizy Macieja zalewskiego (1972) została zawarta nowa me-
toda ilościowej klasyfikacji wszystkich współbrzmień wertykalnych 
utworu muzycznego (akordyki). założeniem teorii zalewskiego jest, 
dobrze korespondujące z  tradycyjną nauką harmonii, twierdzenie 
o  nie zależności pierwotnej postaci struktury interwałowej od re-
jestru, z  czego wynika konieczność sprowadzenia w  trakcie anali-
zy dowol nego kompleksu współbrzmień wertykalnych do możliwie 
najbardziej skupionej postaci akordowej i „domknięcie” tego kom-
pleksu ramą oktawy (np. w taki sposób przekształcamy zbiór dźwię-
ków Fis, h, e1, cis2, aby zawarł się w jednej oktawie, a następnie „do-
mykamy go”, powtarzając najniższy dźwięk o oktawę wyżej cis, e, fis, 
h, cis1). W ten sposób otrzymujemy zapis struktury jako (3252), a po 
jego ostatecz nym uporządkowaniu (5232). Transfer interwałowych 
nazw własnych tradycyjnej teorii muzyki na wartości liczbowe przy 
jednoczesnym ustaleniu podstawowej jednostki metrycznej, pozwa-
lającej na wyo drębnianie poszczególnych struktur, jest podstawą 
dalszych procedur obliczeniowych.

Analiza jako liczenie interwałów w  akordach polega dalej na 
sy stematyce akordów wedle kryterium liczby składających się na 
nie dźwięków (ich uszeregowanie podaję dla 6 kleine Klavierstücke  
op. 19 nr 6 Arnolda Schönberga), pokazującej ilościowe proporcje 
między różnymi typami współbrzmień (od unisona [4.] do sześcio-
dźwięków [9.–15.]) i czasem ich trwania wyrażonym w podstawo-
wej jednostce metrycznej (j.m.), która dla tego konkretnie utworu 
jest wartością ósemki: 
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W następnym etapie analizy dochodzi 
do hierarchizowania struk tur akordowych 
zastosowanych w  utworze ze względu na 
ich konsty tutywne znaczenie brzmieniowe 
w skali czasu. zostały wyróżnione bardziej 
wyrafinowane kryteria liczenia, mające 
na celu wyłonienie „struktury dominują-
cej”, a więc akordu najczęściej występują-
cego (w  tym wypadku [51321]), rozsze-
rzonej rodziny struktury dominują cej 
bez unisona (tj. zbioru wszystkich struk-
tur zawartych w  strukturze dominującej, 
np. dla [51321] = [732]). Wyodrębniono 
także fragmen ty bez udziału pierwiastka 
harmonicznego (unisono). W  pogrubio-
nej obwódce w  tabeli (przykład 13), sta-
nowiącej fragment „arkusza ewidencyjne-
go utworu”, podano wyrażoną procentowo 
wartość Ra, czyli zbioru wszystkich struk-
tur zawartych w  strukturze dominującej 
oraz struktur zawierających tę strukturę, 
a zatem ukazujących rozszerzoną rodzinę 
struktury dominującej.

Przytoczone wyżej przykłady licze-
nia należą do historycznych nie tylko z ra-
cji czasu, w  którym powstały, ale przede 
wszystkim dlatego, że metody liczenia zo-
stały tak dobrane, aby kwantyfikować to, 
co ów czesna teoria analizy uznała za naj-

istotniejsze, tj. tradycyjne kategorie meliki i  akordyki. Jest para-
doksem, że wolała ona tak zdefiniować obiekty tej kwantyfikacji, 
by opracować alternatywną metodę badania tradycyjnych przed-
miotów analizy deskryptywnej, niż dla tworzonych metod wyłonić 
nowe przedmioty w  sensie struktury muzycznej, tj. przez klasycz-
ną teorię muzyki w ogóle nieuwzględnione. Jakkolwiek Fucks roz-
poczyna swe analizy od Adriana Willaerta, a kończy na Luigim No-

Struktura                   j.m.

3. – 9

4. 0 6

2. 732 16

8. 5232 2

1. 51321 20

10. 52221 1

21

5. 422211 6

6. 321321 4

7. 322221 3

11. 513111 1

12. 512121 1

15

9. 2213211 2

13. 4131111 1

14. 2223111 1

15. 3231111 1

5

74
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no, zalewski zaś analityczne arkusze ewidencyjne rozpina między 
orga num Leonina a Muzyką żałobną Lutosławskiego, to jednak obie 
meto dy nie były dostosowane do takich kategorii diastematyki, któ-
re nie utrzymywałyby w  mocy fakturalnej opozycji meliki wobec 
akordyki, a jeśli poza te kategorie wychodziły, to tworzyły arbitral-
ne, nieupraw nione przedmioty analizy (do tego zagadnienia jeszcze 
powrócimy).

zdefiniowanie nowego przedmiotu badania w  sensie struktu-
ry mu zycznej, niezależnego od klasycznych kategorii teorii muzy-
ki, doko nało się za sprawą opartej na matematycznej teorii zbiorów 
Allena Forte’a (1973), umożliwiającej badanie muzyki posttonalnej. 
Unieważnia ona tę opozycję meliki wobec akordyki, jaką ukonsty-
tuowały anali tyczne teorie Fucksa i  zalewskiego, jako podstawo-
wą kategorię teorii zbiorów zaś tworzy pojęcia przynależności i po-
krewieństwa między pierwotnie „nieuporządkowanymi” zbiorami 
klas wysokościowych (unordered sets). Przedmiotem kwantyfika-
cji w teorii set-complexes Forte’a są oba aspekty struktury dźwięko-
wej: dwanaście klas wysoko ści dźwiękowych (pcs) oraz sześć klas in-
terwałowych (interval-vec tor). Na określony zbiór klas wysokości 
dźwięków (pitch class set) składają się należące do niego elementy. 
Może on mieć podzbiory (subsets), których elementy są członami 
zbioru nadrzędnego. Gdy w  utworze istnieje kilka różnych zbio-
rów klas wysokościowych, mo gą istnieć pomiędzy nimi trzy główne 
typy relacji: (1) ekwiwalencji (gdy jeden z nich można przekształcić 
w drugi za pomocą prostego działania), (2) nakładania się (iloczy-
nu) zbiorów (gdy mają one pew ne elementy jedności, w której zbio-
ry są połączone) i (3) dopełnienia (gdy zbiory te nie mają elementów 
wspólnych, wspólnie zaś obejmu ją wszystkie elementy jakiegoś wyż-
szego rzędu, zwanego często zbio rem uniwersalnym [universal set]; 
Bent 1990: 57–58).

Podstawą analizy utworu jest jego diachroniczna segmenta-
cja na odcinki, które zawierają względnie integralne cząstki faktu-
ry muzycz nej (akord lub grupa akordów wraz ze współdziałającymi 
z nimi fragmentami syntaksy lub kompleksy niezwiązanych z kate-
goriami meliki i akordyki ugrupowań dźwiękowych, np. punktuali-
stycznych). Kwantyfikacja dotyczy zatem nie tylko utworów, w któ-
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Przykład 13. M. zalewski (1972): „arkusz ewidencyjny” dla op. 19 nr 6  
A. Schönberga
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rych istnieje opozycja faktury homo- i polifonicznej, ale także tych, 
które oparte są na fakturze likwidującej tę opozycję. egzogeniczny 
wobec norm te orii zbiorów proces segmentacji (ukażemy go także 
na przykładzie szóstego utworu z cyklu 6 kleine Stücke na fortepian 
op. 19 Schönber ga) doprowadził Nicholasa Cooka do wyodrębnie-
nia w utworze 6 seg mentów (A, B, C, D, e i F). Odpowiadające tej 
segmentacji uporząd kowanie klas wysokości dźwiękowych (półto-
nowemu, niezależnemu od rejestru szeregowi dźwiękowemu od c do 
h zostają przyporządkowane cyfry od 0 do 11) ukazuje zamieszczo-
na pod przykładem muzycz nym tabela (por. Cook 1987: 124–138; 
przykł. 14).

Istotą analizy jest w dalszym jej przebiegu ukazanie formalne-
go sy stemu pokrewieństw między poszczególnymi segmentami. Są 
to bada nia pokrewieństw między poszczególnymi zbiorami dźwię-
ków, analo giczne do matematycznych działań na zbiorach. Należy 
do nich kryterium zawierania się w  sobie szeregów dźwiękowych. 
W naszym przykładzie szereg dźwiękowy segmentu D (1, 2, 3, 6) za-
wiera się w szeregu dźwiękowym segmentu e (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11), 
transponowany o trzy półtony w górę szereg segmentu D (4, 5, 6, 9) 
zawie ra się w szeregu segmentu B (0, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11), transpono-
wana zaś o półton inwersja szeregu grupy A (0=[12], 7, 6, 5, 3, 1) za-
wiera się w podstawowej formie segmentu A (0, 5, 6, 7, 9, 11). Inne 
kryterium to badanie relacji komplementarności (complement) ma-
teriału dźwię kowego między poszczególnymi zbiorami. I tak w na-
szym przykładzie segment e (0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11) w prosty sposób 
jest uzupełniany do pełnego zbioru dwunastotonowego przez seg-
ment F (0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11). Sześciodźwiękowy segment A (0, 5, 
6, 7, 9, 11) jest uzupełniany przez czterodźwiękowy segment D (1, 2, 
3, 6). Bardziej ukryte for my komplementarnych zależności są ukaza-
ne za pomocą form zwier ciadlanych i transpozycji poszczególnych 
kompleksów, przejętych przez Forte’a z Schönbergowskiej teorii do-
dekafonii.

Żadne środowisko narzędziowe nie jest tak przyjazne dla dal-
szego rozwijania normatywnych metod analizy dzieła, jak dyna-
micznie rozwi jająca się w ostatnich dziesięcioleciach baza software. 
Od użytkownika nie wymaga się już znajomości zaawansowanych 
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metod matematyki, lecz tylko podstawowych umiejętności ob-
sługi komputera. Programy Davida Lewina (ReL), Johna Rahna 
(ATMeMB), Marcusa Castrena (ReCReL), Roberta Morrisa (ASIM) 
czy Jamary’ego Oliveiry (Pitch Class Processor) bez pośrednio nawią-
zały do teorii zbiorów Forte’a, ukazując podobieństwa między zbio-
rami klas wysokościowych za pomocą komputerowych mierników6. 
Takie znajdujące się od początku XXI w. w internecie programy, jak 
Atonal Analyser Reginalda Baina, Setmaker v. 5.0. Michaela Buchlera, 
SetBrowser Antony’ego Pople’a, Mod12 Thomasa R. Demske czy 
Music Analy sis System (MAS) Larry’ego J. Solomona potrafiły ozna-
czyć podsta wowy zbiór dźwięków (prime set) i jego strukturę inter-
wałową, określić relacje między zbiorami i wydzielić podzbiory, two-
rzyć bazy danych zbio rów klas wysokościowych i definiować relacje 
między tymi zbiorami. W  procesie analizy dawały odpowiedzi na 
pytania o to, jaki zbiór klas wy sokościowych ma w danym utworze 
największe znaczenie i ile różnych zbiorów klas wysokościowych po-
jawia się w nim, a także jaki ich pro cent stanowią zbiory symetrycz-
ne, wreszcie – jakie związki zachodzą między poszczególnymi zbio-
rami (por. Lindstedt 2000: 66)7. 

6 Tradycyjne i internetowe referencje bibliograficzne, z natury rzeczy mniej lub 
bardziej aktualne, znajdzie czytelnik w dwóch publikacjach I. Lindstedt (2000: 69 
oraz 2004: 302–307). Jak wiadomo, problemem wielu internetowych narzędzi 
analitycznych jest ich efemeryczna dostępność.

7 Wśród tego rodzaju programów wspomagających analizę wyróżniają się spe-
cjalistyczne programy SeRIe i  SeRIeAN I. Lindstedt, powstałe w  pierwszej 
połowie lat 90. na moim seminarium w  Uniwersytecie Warszawskim jako 
efekt uboczny studiów autorki nad symfoniami J. Kofflera (Lindstedt 1996b, c). 
Programy te, oparte na niektórych nomenklaturowych normach Forte’a, przy-
gotowują przedpo le analizy muzyki 12-tonowej w  tym sensie, że wypisują 
wszystkie potencjalne serie w postaci zarówno tradycyjnego kwaternionu, jak 
i rzadziej stosowanego kwadratu dodekafonicznego. Dalej programy te wyróż-
niają zawartość klas interwałowych serii (od 0 do 6), wypisują wszystkie istnie-
jące grupy homologiczne (dwójki, trójki, czwórki i szóstki), odnajdują horyzon-
talne grupy inwariantów w 48 postaciach zwierciadlanych serii (nowa wersja), 
ukazują postaci serii cyklicznych permutowanych (od co drugie go elementu 
do co jedenastego elementu), znajdują numeryczny wzór permutacji se rii pod-
stawowej na bazie wprowadzonych danych o  serii pochodnej (nowa wersja) 
i pokazują relacje kombinatoryjności w obrębie heksachordów (Babbitt 1955). 
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Sytuacja metodologiczna na tym polu dynamicznie się zmie-
nia. Do nowych programów komputerowych analizy klas wysoko-
ści dźwięku należą także: Set Finder Stevena Taylora, Java Set Theory 
Machine Jaya Tomlina, Set Helper Jamesa Hallidaya, Java Aplet: Set 
Analyser.class Roberta T. Kelleya, Javascript IPF Finder Michaela 
Norrisa, Pitch-class set analyser Marcusa Unesona, Prime Form 
Calculator oraz Pitch Class Set Relationship Calculator Paula Nelsona, 
WinSIMS 2.5.3. erica Isaacsona8. Lindstedt zwraca uwagę na po-
wstanie nowego typu syntetycznych programów, nie działających już 
wedle względnie jednolitego programu obliczeniowego, lecz niejed-
nokrotnie zawierających kilkadziesiąt „oddzielnych programów we-
wnętrznych […] służących do kompleksowej analizy zbiorów klas 
wysokości dźwiękowych” (Lindstedt 2000: 221). Wśród nich autor-
ka wyróżnia Contemporary Music Analysis Package (CMAP) Craiga 
R. Harrisa i Alexandra R. Brinkmana oraz AthenaCL Christophera 
Ariza (Lindstedt 2000: 221–228). 

Dotychczasowe próby tworzenia komputerowych liczmanów 
ana lizy pozwalają chyba prognozować, że zapoczątkowany przez 
pionie rów analizy kwantyfikującej nurt badawczy będzie zmierzać 
zarówno w  kierunku specjalizacji narzędzi, a  więc dostosowywa-
nia poszczegól nych programów do coraz precyzyjniej określonych 
przedmiotów ba dania, jak i  w  stronę uniwersalizacji celów opro-
gramowania, a  więc konstruowania narzędzi zdolnych do prze-
twarzania informacji „zakodowanych” w  utworach pochodzących 
z  różnych epok historycznych. Paradoksalnie obie tendencje będą 
przynosić coraz większe ułatwienia w  coraz bardziej wyrafinowa-
nych informatycznie kryteriach liczenia, a co najważniejsze – ope-
rować nie tylko dotychczasową trójczynnikową substancją muzycz-
ną, lecz także przetwarzać muzyczno-notacyjne informacje o dotąd 

zaletą programów jest sformalizowanie wszystkich czasochłonnych czynno-
ści poprzedzają cych analizę muzyki dodekafonicznej i wykluczenie niebezpie-
czeństwa potencjalnych błędów w  procesie przygotowania narzędzi analizy.  
I. Lindstedt jest także autorką jedynej w Polsce obszernej monografii poświęco-
nej teorii A. Forte’a (Lindstedt: 2004).

8 Ich dokładne adresy internetowe wraz z krótkim omówieniem działania poda-
je Lindstedt (2004: 214–228).
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niekwantyfikowanych elementach dzieła. Tę ostat nią tendencję wi-
dać wyraźnie w uniwersalnym programie informatycz nym do wspo-
magania badań muzykologicznych HUMDRUM (w  skład które-
go wchodzą podprogramy Humdrum Syntax i Humdrum Tool kit)9. 
łączy on prezentacje wizualne i audytywne partytury z możli wymi 
transformacjami jej obrazu, umożliwia tworzenie inwentarzy i kla-
syfikacji cech morfologicznych zapisu partyturowego oraz przepro-
wadzanie czynności edytorskich, a dotychczasowe klasyfikacje ma-
terii pierwszej dzieła sytuuje w  kontekście rudymentów badania 
komparatystycznego10.

3. pomiar: tempo i brzmienie

Jest pewnym paradoksem, że analiza interpretacji muzycznej dzie-
ła (wykonania muzycznego) nie ma jeszcze swego dojrzałego 
metodolo gicznie „środka”. Jest ona tradycyjnie rozpięta między opi-
sem feno menów brzmieniowych, będącym domeną krytyki muzycz-
nej (music criticism), której subiektywność sądzenia jest tradycyjnie 
wystawiana pod scjentystyczny pręgierz, a mierzeniem wybranych 
składowych tej interpretacji za pomocą fizyczno-akustycznego bada-
nia, które abstra huje od estetycznego momentu wykonania. Krytyka 
muzyczna pozwa la, wprawdzie bez tej dbałości o rygory epistemo-
logiczne, jakiej wy magałaby od niej systematyczna estetyka muzycz-
na, lepiej rozumieć istotne składowe interpretacji muzycznej dzieła, 
podczas gdy oparta na eksperymencie normatywna analiza brzmie-
nia nie zawiera nic, co po zwalałoby przerzucić pomost w kierunku 
analizy spełniającej się w ak cie estetycznej interpretacji. Przyczyny 
wytworzenia się tej paradoksalnej sytuacji mają charakter historycz-
ny: wypierania przez dominującą w tradycji europejskiej kulturę pi-
śmienną innych przedmiotów badań i przyjęcia notacyjnego zapi-

9 Informacje o  tych programach można znaleźć na następujących stronach  
in ternetowych: http://www.music-cog.ohio-state.edu/Humdrum/representations/

 kern.html oraz http://dactyl.som.ohio-state.edu/Humdrum/guide.
10 Więcej o programie HUMDRUM por. Lindstedt 2000: 70–84.
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su muzycznego jako podstawy myśli o mu zyce. Przypomnijmy, że 
jakkolwiek wynalazek mechanicznej rejestra cji wykonania pochodzi 
z początku XX w., to jeszcze w całej pierw szej jego połowie analiza 
dzieła oparta na innych niż notacyjne klasach heurystycznych była 
nie do pomyślenia.

Istotnym momentem warunkującym powstanie i rozwój tej czę-
ści analizy dzieła, która opiera się na akustycznym pomiarze jego 
muzycz nych aktów wykonawczych, jest – tak jak w  przeważają-
cej większo ści współczesnych analiz normatywnych – infrastruktu-
ra techniczna. Jest oczywiste, że wraz z jej rozwojem będą rozwijać 
się także coraz bardziej wyrafinowane poznawcze kryteria pomiaru, 
toteż informacje o komputerowych programach takich analiz zdez-
aktualizują się, nim książka ta ujrzy światło dzienne. Durata, czy-
li określony w godzinach, minutach i sekundach całkowity czas wy-
konania, jest banalną infor macją empiryczną11. z dzieciństwa utkwił 
mi w pamięci reportaż au torów Polskiej Kroniki Filmowej, gdy Witold 
Małcużyński grał na Sta dionie X-lecia w Warszawie Walc minutowy 
Chopina, a  usytuowany w  rogu ekranu stoper mierzył czas wyko-
nania. W  istocie niczym wię cej jak nagim faktem taka informacja 
o czasie trwania poszczególne go wykonania nie jest. Przywykliśmy 
już do niej w dobie łączenia duraty z tytułem utworu w edytorskich 
standardach fonograficznych płyt kompaktowych. Jeśli jednak du-
rata służy porównaniu cech różnych wykonań dzieła (np. korelacji 
między stałymi a zmiennymi cechami wykonań), może być informa-
cją interpretacyjnie pożyteczną12.

Badania o charakterze fizyczno-akustycznym dotyczą w zakre-
sie czasu muzycznego ujmowania relacji między stałością a zmien-
nością tempa w  określonych wyglądach brzmieniowych utworu13. 

11 W przeciwieństwie do duraty podanej w partyturze przez kompozytora przed 
wykonaniem dzieła.

12 Por. Nowacki (1974: 70–108).
13 Celowo nie używam tu pojęcia dzieła, ponieważ kwantyfikacja przez pomiar 

tak reifikuje przedmiot swoich badań, że bardziej adekwatne wydaje się pojęcie 
wy glądów brzmieniowych określonego utworu. Nie wydaje się szczęśliwe uży-
wanie przy tej okazji także pojęcia agogiki (Juszyńska, Rogowski 1998: 116), 
które tradycyjnie jest związane z opisową analizą notacyjnych wyglądów dzieła.
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Przykład 15. K. Juszyńska, P. Rogowski (1998): efekt komparatystycznych 
badań nad tempo rubato w Balladzie g-moll op. 23 Chopina w inter-
pretacjach zimermana, Polliniego, Rubinsteina, Gilelsa i Hofmana

Kwantyfikacja tak zdefiniowanego przebiegu czasu muzycznego wy-
konania (timing) jest przedmiotem stosunkowo nielicznych – w po-
równaniu do normatywnych metod opartych na obserwacji – ba-
dań (Repp 1990; Pal mer 1996; Juszyńska, Rogowski 1998). Krystyna 
Juszyńska i Piotr Ro gowski badali na przykład tempo rubato w pięciu 
różnych wykonaniach Ballady g-moll op. 23 Chopina. Wykorzystując 
dwa układy pomiaro we, przetworzyli sygnał foniczny we wzmacnia-
czu Bruel & Kjaer 2606 i odwzorowywali strukturę czasową wyko-
nań za pomocą rejestratora 2305 tej samej firmy. Następnie wprowa-
dzili fragmenty wykonań do pamięci komputera IBM PC i cyfrowy 
zapis poddali edycji na ekranie monitora. W  rezultacie podali dla 
wybranych fragmentów czas trwania treści poszczególnych taktów 
w sekundach i zestawili je ze sobą porównawczo. z tych opartych na 
ścisłej kwantyfikacji badań wynika, że „największe wahania tempa 
wyraźne są w interpretacjach Hofmana, Rubinsteina i zimermana, 
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a nieco mniejsze skoki tempa występują u Gilelsa i Polliniego [...]” 
(Juszyńska, Rogowski 1998: 134)14. 

Na brzmienie składa się wiele czynników, lecz tylko niektó-
re z nich ulegają pomiarowi akustyczno-fizycznemu. Nie były one 
istotnym przedmiotem zainteresowania muzykologii w  1 połowie 
XX w., a  w  2 połowie tego stulecia bardziej interesowały kompo-
zytorów niż teoretyków mu zyki czy zwłaszcza muzykologów o hi-
storycznej orientacji. Ten stan rzeczy utrzymuje się zresztą do dziś. 
Badaniom nad problematyką po miaru brzmienia szły w sukurs do-
konania kompozytorskie na polu mu zyki najpierw konkretnej, póź-
niej elektronicznej, która – na ogół po zbawiona notacji muzycz-
nej – prowokowała do zadawania pytań o  możliwość teoretycznej 
konceptualizacji tworzonych w eksperymen talnych studiach „obiek-
tów brzmieniowych”. Geneza tych zainteresowań sięga działalności 
włoskich futurystów, w  związku z  ich teoretycz nymi klasyfikacja-
mi brzmień generowanych poza oficjalnym aparatem orkiestrowym, 
a  także Klangfarbenmelodie Schönberga, która stanowi ła manifest 
„gramatyki” autonomicznych brzmień instrumentalnych w  obrę-
bie tego aparatu. Ale problematyka badania brzmienia nowej mu-
zyki narodziła się później w  krajach romańskich (przede wszyst-
kim we Francji), w związku z pracami Oliviera Messiaena, Iannisa 
Xenakisa czy Pierre’a Schaeffera. zdaniem tego ostatniego „obiekty 
brzmienio we” można rozpatrywać z punktu widzenia siedmiu pod-
stawowych cech: masy brzmieniowej, dynamiki, barwy harmonicz-
nej, zarysu me lodycznego, zarysu masy brzmieniowej, budowy mor-
fologicznej i fle ksji (allure).

Tym znaczącym dla teoretycznego dyskursu o  muzyce pra-
com wspomnianych twórców nie możemy tu dłużej poświęcić uwa-
gi, po nieważ, mimo niejednokrotnie zaawansowanej podbudo-
wy technologiczno-akustycznej, wpisują się one bardziej w tradycję 
kompozy torskiej (regulatywnej) teorii dzieła niż jego eksperymen-
talno-empirycznej analizy. Nie możemy też szczegółowo dysku-
tować założeń te orii sonologii Józefa M. Chomińskiego, mającej, 

14 Podobne badania nad tempem trzech wykonań (Arrau, W. Aszkenazi i Bren del) 
fragmentu Marzenia Schumanna przeprowadził G. Widmer (1996: 179–205).
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zwłaszcza w Polsce, istotną recepcję, ponieważ opierała się ona na 
nieprzezwyciężalnym paradoksie: wnioskowała o „realnym brzmie-
niu” na podstawie anali zy zapisu nutowego, a  nie wykonania mu-
zycznego. „Realne brzmienie”, etymologicznie rzecz biorąc, jest fak-
tem fizyczno-akustycznym, a  nie symboliczno-znakowym kodem 
partytury. U Chomińskiego (1968) kategoria „realnego brzmienia” 
była więc pewną przenośnią, kierującą analizującego raczej ku opi-
sowo formułowanym w y o b r a  ż e n i o m  rozmaitych wyglądów 
brzmieniowych dzieła na podstawie partytury niż próbą „twarde-
go”, eksperymentalnego rozpoznania wła ściwości brzmienia15. Ale 
ponieważ interpretacja wniosków pomiarowych jest zdana na nie-
uchronną deskrypcję, teoria ta zachowuje i dziś jeszcze swoje, tak 
odkrywcze w latach 60., walory.

Kwantyfikacja czasu i tempa wykonania przez pomiar fizyczno-
-akustyczny stanowi wdzięczny przedmiot badań z tego względu, że 
ba dania nad fluktuacją tempa mogą być relatywizowane zarówno do 
tem pa idealnego, wyznaczonego zapisem nutowym (metronomicz-
nym), jak i do realizacji tempa w innych wykonaniach muzycznych. 
Ten podwój ny system odniesień pozwala na przezwyciężenie czyste-
go fenomenalizmu każdego pomiaru i stworzenie metodologicznych 

15 Przypominam o tym dlatego, że tendencja rozprawiania o tym, co jest, a co nie 
jest słyszalne, jest uwikłana we wszystkie dylematy psychologizmu. Uwzględnić 
„realne brzmienie” można tylko na podstawie empirycznej, spektromorfolo-
gicznej analizy wykonania, a  nie partytur. Kwestia ta była w  odniesieniu do 
teorii Chomińskiego dyskutowana ostatnio w dwóch publikacjach: M. Gołąba 
(2008: 141–150) oraz I. Lindstedt (2010: 97–136). O wyraźnym renesansie teo-
rii sonologii Chomińskiego świadczy fakt, że został jej poświęcony specjalny 
panel na XVIII Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego 
w  zurychu w  2007 roku, z  udziałem międzynarodowej grupy badaczy, por. 
Sonoristic Legacies (2008). W  ostatnich latach można zaobserwować wzmo-
żone zainteresowanie nie tylko klasyczną metodą sonologiczną Chomińskiego, 
ale przede wszystkim empirycznymi metodami spektromorfologicznymi. Jak 
wiadomo, metodami tymi można badać nie tylko właściwości dzieła, ale tak-
że niektóre cechy wykonania muzycznego. W Polsce A. Bartos-Chmielewska 
(2005) badała metodą „spectrum photos” R. Cogana Koncert fortepianowy  
W. Lutosławskiego, a  W. Bońkowski, posługując się metodą „The Mazurka 
Project” N. Cooka i C. Sappa, rozważał problemy stylu wykonawczego w inter-
pretacji dzieł Chopina (2009a).
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przesłanek do komparatystycznego wnioskowania o niektórych ce-
chach wykonań. Sprawa się komplikuje w przypadku badań spektro-
graficznych widma dźwiękowego, jeśli mamy z nich odczytać istotne 
informacje dotyczą ce brzmienia. Pierwszy sonogram został opubli-
kowany przez Stockhausena w 1956 r. w jego Studie II. Dysponując 
analizatorem częstotliwo ści i  pisakiem poziomu, możemy wyzna-
czyć na osi rzędnych skalę (w  decybelach), na osi odciętych – lo-
garytmiczną skalę częstotliwości (np. o masymalnej rozpiętości od 
20 Hz do 20 kHz). Otrzymany obraz „przebiegu” muzycznego może 
nas informować, czy w  danym momen cie mamy projekcję jedne-
go czy wielu dźwięków, czy współbrzmienie jest lub nie jest zróżni-
cowane interwałowo, wreszcie – czy dana postać brzmieniowa jest 
zbliżona do szumu, czy ma wyraźną wysokościowo-interwałową po-
stać (Malecka 1978: 58 i wkładki).

Takiemu pomiarowi masy brzmieniowej służą analizy sonogra-
ficzne (zwane niekiedy „spektromorfologicznymi” [Smalley 1986]). 
Będą ce ich efektem sonogramy (albo sonagramy lub spektrogramy) 
przyczy niają się do ukazania niektórych cech masy brzmieniowej 
dzieła i  jej ewolucji. Oś pionowa wskazuje wartości częstotliwości 
masy brzmie niowej (kHz), oś pozioma przebieg tej masy w czasie 
(sec). Przy kład 16, zaczerpnięty z  utworu elektronicznego amery-
kańskiej kompozytorki Mary Helmuth, zatytułowanego Mellipse, 
przez nią samą następnie przeanalizowany, ukazuje w dolnej części 
cztery współczyn niki masy brzmieniowej. Autorka pisze:

Współczynniki tej masy można podzielić na cztery grupy: pierw-
szą z nich stano wi ciemne pasmo poniżej 500 Hz, drugą – szara masa 
w okolicach 1 kHz, trzecią – szereg zamkniętych pasm o częstotliwo-
ściach między 1200 a 2200 Hz, i wreszcie czwartą – izolowane pasma 
między 2500 a 5000 Hz. Jakkolwiek każda z tych grup ma swoją własną 
obwiednię amplitudy, [...] są one słyszane jako część jednej i tej samej 
masy. Wyróżnienie [tych grup] pozwala ukazać współczynniki, które 
umożliwiają słu chaczowi identyfikowanie masy brzmieniowej (Hel-
muth 1996: 79).
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Podczas gdy sonogram pokazuje spektrum częstotliwości masy 
brzmieniowej, to górna część wykresu ukazuje nadto zmienność jej 
dy namiki rozumianej jako efektywna siła brzmienia.

Sonogramy zostały stworzone jako substytut notacji muzycznej 
dla muzyki elektronicznej, ale mogą mieć zastosowanie w badaniach 
każdego wykonania muzycznego. Każdorazowo trzeba je „odczy-
tać” jak fotografię rentgenowską, dlatego liczba informacji zawar-
tych w sonogramach nie jest skończona w tym sensie, w jakim jest 
np. w ana lizach Fucksa, zalewskiego czy Forte’a odnoszących się do 
horyzon talnej, wertykalnej i  diagonalnej diastematyki. Sonogram 
przedstawia wielowarstwowe cechy dzieła, często także i  te niesły-
szalne dla ucha. W sonogramie możemy stwierdzić istnienie zakre-
sów częstotliwości, tonów prostych, złożonych (zawierających ali-
kwoty) i  kombinowa nych, niestabilnych formacji wysokościowych 
(glissanda), elementów szmerowych i  fenomenów dźwiękowych, 
stopni głośności, także „na sycenia”, a więc audytywnych wyznaczni-
ków faktury muzycznej, jak również zyskać materialną podstawę do 
wnioskowania o segmentowa niu formy wedle innych niż syntaktycz-
ne kryteriów. Co do ważnego problemu segmentacji formy, to zwra-
ca uwagę niemiecki program RUBATO16 Joachima Stange-elbego 
(2000: 405–407)17, wprowadza jący w analizie metrycznej kryterium 
„jakości metrycznej” jako „róż nego ciężaru [muzycznych] miar me-
trycznych (verschiedenen Ge wicht der Zeiten; przykł. 17).

Jak pisze Martha Brech, autorka książki poświęconej analizie 
mu zyki elektroakustycznej, sonogramy są tylko ilościową reprezen-
tacją kompozycji, przedstawiają jej „audytywną »materiałowość«”, 

16 Por.: ftp://ftp.ifi.unizh.ch./pub/projects/rubato/.
17 „Analiza metryczna – pisze Joachim Stange-elbe – kieruje swoją uwagę na 

jakości metryczne, w  szczególności »różnych ciężarów [muzycznych] miar 
metrycz nych« (verschiedenen Gewicht der Zeiten). Tak rozumiane wzorce me-
tryczne nie no szą w sobie żadnych oryginalnych znaczeń muzycznych, lecz są 
jedynie ujęte jako pewna »matematyczna siatka w przestrzeni czasu muzyczne-
go«, która uzyskuje real ną egzystencję przez treści muzycznych zdarzeń. Dzięki 
ujęciu równych odległościowo periodycznych wzorców ataków muzycznych 
(Einsatzzeiten) są one upostaciowa ne we wzajemnym związku, toteż zależność 
jednego od drugiego waży (gewichtet) i zawiera tym samym pewną »jakość me-
tryczną«” (2000: 406).
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161NORMAT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

pozbawioną cech jakościowych (Brech 1994: 47). O ile synchronicz-
ny pomiar masy brzmieniowej umożliwia orientację w częstotliwo-
ści danych akustycznych utworu, o tyle ewolucja tej masy dostarcza 
niektórych danych do wnioskowania o  formie utworu. Dotyczy to 
nie tyle warto ści częstotliwości synchronicznie składających się na 
masę, ile prze biegających w czasie zmian jej gęstości i intensywności. 
ewolucja stopnia nasycenia i siły brzmienia pozwala orzekać o nie-
których ce chach formy, np. o jej energetycznym przebiegu, symetrii 
itp. O tym, że już sama rejestracja przebiegu akustycznego konkret-
nego wykona nia na „czarnej” płycie gramofonowej może dostar-
czyć informacji do tyczących relacji między efektywną siłą brzmie-
nia a formą utworu (dynamika a forma), przekonał Krzysztof Bilica, 
który pomysłowo zbadał tę relację, analizując fotografię powierzch-
ni analogowej płyty długogrającej z nagraniem Trenu pamięci ofiar 
Hiroszimy Krzysztofa Pen dereckiego. Fotografia ta ukazała swoistą 
„warstwę dynamofoniczną” dzieła: łukową, koncentryczną strukturę 
formy, o wyraźnych znamio nach symetrii (Bilica 1974: 58). Szeroko 
dziś dostępne programy Sonic Visualiser i Audacity nieporównanie 
czytelniej i precyzyjniej wizualizują to, co Bilica oceniał wzrokowo: 
efektywną dynamikę przebiegu brzmieniowego nagrania fonogra-
ficznego, ukazując dynamiczne wykresy, gdzie osiami odciętych jest 
czas nagrania, zaś rzędnych – wartość danego współczynnika.

Liczenie i pomiar są w istocie analizą o zasadniczo odmiennym 
znaczeniu ontycznym i epistemologicznym niż to, jakie przysługu-
je analizie deskryptywnej. W trakcie analizy normatywnej dochodzi 
za pomocą „twardych” metod jedynie do wytworzenia nowego typu 
tekstu o  charakterze przedmiotowo-badawczym, przekładającego 
se kwencje znakowe pisma nutowego i  komunikatu akustycznego 
na ciągi liczbowe lub sonogramy, które – podobnie jak pismo nuto-
we – muszą być poddane dalszym szczeblom poznania (interpreta-
cji). Spektromorfologia to bowiem nie tylko problem analizy, lecz 
także notacji muzycznej18. Relacja między brzmieniowym obiek-
tem a jego sonogramem jest z logicznego punktu widzenia przypad-
kiem tłumaczenia zja wiska na zasadzie ignotum per ignotum. O ile 

18 Na ten temat szerzej Brech (1994: 4–47).
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każda analiza deskryptywna dzieła muzycznego jest jego interpreta-
cją, o tyle żadna analiza normatywna interpretacją dzieła nie jest19. 
zdania jednostkowe analizy normatywnej zachowają swój sens pod 
warunkiem, że na ich pod stawie będzie się dalej formułować ogól-
ne i statystyczne prawa nau kowe, którymi się obecnie pokrótce zaj-
miemy.

4. metody normatywne a prawa naukowe

O ile bardziej dotąd rozpowszechnione w praktyce muzykologicz-
nej deskryptywne analizy dzieła zwracają się ku historycznym kon-
tekstom swego przedmiotu, o tyle interesujące nas obecnie analizy 
normatywne, nie odżegnując się wprawdzie od interpretacji histo-
rycznej, a  nawet prób prognozowania przyszłości, stosują obce 
wszelkiemu historyzmowi metody empiryczne. W  pierwszych 
istot ne znaczenie odgrywa interpretacja, w  drugich – formułowa-
nie praw naukowych. W ujęciu kwantyfikującej analizy dzieła istot-
ne jest nie tylko stwierdzanie faktów jednostkowych, wynikających 
z badania częstości występowania substancjalnych jakości muzycz-
nych, ale także tworzenie różnych, obliczeniowo bardziej zaawan-
sowanych kryteriów z takiej kwantyfikacji wynikających. Pogląd, iż 
kwantyfikacja w analizie dzieła wyczerpuje się na sobie samej, należy 
odrzu cić z tego względu, że – pomijając na razie kwestię egzogenicz-
nej interpretacji historycznej jej wyników, po którą chętnie rzeczni-
cy tej orientacji sięgają – właściwym celem analiz kwantyfikujących 
jest formułowanie praw, według których względnie proste elemen-
ty (fak ty) są łączone w większą całość. z danych ilościowych można 
bo wiem uzyskiwać bardziej wyrafinowane, różniące się między sobą 
poznawcze całości.

W  przypadku normatywnych analiz dzieła liczenie i  pomiar 
pro wadziły bezpośrednio do formułowania zdań jednostkowych, 

19 Problemowi: „czy muzykę elektroakustyczną można analizować?” został poświęco-
ny osobny panel na Secondo Convegno europeo di Analisi Musicale w Tryden-
cie (por. Dalmonte, Baroni 1992: 423 i n.).
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stwier dzających jednostkowe zdarzenia lub stany. Tak jak pozo-
stałe nauki in dukcyjne nie poprzestają na stwierdzaniu jednostko-
wych zdarzeń i stanów, tak i analiza normatywna dzieła muzycznego 
przerzuca po most bądź ku ogólnym prawom naukowym, stwier-
dzającym istnienie określonych związków między cechami dzieła 
(stałymi, stałymi i  zmiennymi oraz zmiennymi), bądź ku prawom 
statystycznym, określającym stopień zbieżności cech stałych, roz-
kład statystyczny lub ko relację cech zmiennych. O ile prawa ogólne 
umożliwiają nam orzeka nie o tym, że stale dzieje się tak a tak, o tyle 
prawa statystyczne po zwalają nam twierdzić, że tak a tak się dzieje 
z taką a taką częstością20. zajmiemy się obecnie pokazaniem nie tyl-
ko tych sposobów formuło wania praw naukowych, które pozosta-
ją zwłaszcza w związku z licze niem, ale także zwróceniem uwagi na 
fakt, że w istotnej swej części analizy normatywne wykraczają poza 
obszar swej, by tak rzec, „rdzennej” metodologii, przerzucając po-
most w stronę właściwej dla metod historyczno-hermeneutycznych 
interpretacji.

Tym, co w  rzeczywistości odróżnia metody deskryptywne od 
nor matywnych, jest – pomijając wewnętrzną strukturę norm obu 
grup teorii analitycznych – stosunek do artefaktu, jakim jest dzieło 
muzyczne: este tyczny lub przedmiotowy. Dla historyka dzieło mu-
zyczne jest wehiku łem wartości i ekspresją wielowarstwowych, za-
równo społeczno-arty stycznych, jak i indywidualnych znaczeń, któ-
re składają się na nie jak na niejako niepowtarzalny fenomen świata 
kultury. Dla systematyka nato miast dzieło muzyczne jest raczej jed-
nym z  organizmów świata natu ry, podporządkowanym ogólniej-
szym prawom i dającym się empirycz nie badać. To zaś, co nie daje się 
empirycznie zbadać (tj. policzyć lub pomierzyć), stanowi margines 
przedmiotów rozważań pozanaukowego dyskursu. z tej fundamen-
talnej różnicy wynika dla systematyka cały za kres problemów ba-
dawczych, jakich w  ogóle w  swoich aktach poznaw czych historyk 
muzyki nie podejmuje. Rzecznika analizy normatywnej będą inte-

20 Metodologiczną podstawą tego podrozdziału jest rozdział 4 („Nauki induk-
cyjne i prawa naukowe”) pracy K. Ajdukiewicza (1974: 285–337), z której za-
czerpnąłem definicje poszczególnych praw.
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resować np. pytania o  charakterze probabilistycznym, które są dla 
historyka absurdalne. Odpowiedź na pytanie „jaka jest szansa po-
jawienia się w utworze elementu x?” jest możliwa tylko wówczas, je-
śli postawi się dzieło poza estetyką i jej założeniem niepowtarzalno-
ści aktu twórczego.

Istnieje wszelako inny aspekt tego rodzaju probabilistycznej 
ana lizy, który mógłby stanowić dla muzykologii systematycznej źró-
dło wartościowych spostrzeżeń. Chodzi o kwestie lepszego poznania 
systemów dźwiękowych w  ich universum potencjalnych możliwo-
ści, a nie z punktu widzenia emanacji tych systemów na artystycz-
ne wy bory kompozytorów w ich poszczególnych dziełach. Problem 
tego, co potencjalne, możliwe, jest w istocie problematem rachunku 
prawdo podobieństwa, a nie historii muzyki. Jak wyglądałoby, stwo-
rzone przez inteligentną maszynę, statystyczne zdanie muzyczne – 
to dla history ka muzyki kolejne absurdalne pytanie. Może podobne 
byłoby do tego, jakie stworzono na bazie leksyki i gramatyki języ-
ka angielskiego?21 „IN NO IST LAT WHey CRATICT FROURe BIRS 
GROCID PONDeNOMe OF DeMONSTUReS OT THe RePTAGIN IS 
ReGODACTIONA OF CRe” (Moraitis 1994: 266). W  istocie to, co 
językoznawcy określili mianem kompetencji języko wych (a  kultu-
roznawcy – kompetencji kulturowych), zostało wyraź nie, wiele lat 
przed pracami Lerdahla i  Jackendoffa w  odniesieniu do muzyki 
(1983), ukazane przez analizę normatywną jako część „kom petencji 
dźwiękowych” leżących u podstaw artystycznej muzyki eu ropejskiej.

Wróćmy jednak do formułowanych przez analizę normatywną praw. 
Wyróżnijmy najpierw za Ajdukiewiczem (1974: 285 i n.) (1) pra-
wa stwierdzające stopień zbieżności cech stałych dzieła muzyczne-
go. Stwierdza się mianowicie, że cesze X określonego przed miotu 
stale towarzyszy cecha y. W konkluzji swych statystycznych badań 
utworów Maciej zalewski zauważył, że w muzyce współczesnej czę-
sto wartość przeciętnej napięcia Z zbliża się do tej, jaka jest zauwa-
żana w utworach okresu klasycznego. W następstwie tej kon statacji 
uznał on, że dzieje się tak dlatego, ponieważ w muzyce współ czesnej 

21 Jednym z punktów odniesienia był dla Fucksa stworzony przez maszynę utwór 
muzyczny Due-Due.
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stale występuje zjawisko kompensowania ekspansji struktur o  du-
żym napięciu szerokim stosowaniem unisona. „Dążenie do tej kom-
pensacji – pisał ten wybitny warszawski teoretyk – jest tak wy raźne, 
że po dokładniejszym zbadaniu zasłuży ona, być może, na mia no  
prawa” (zalewski 1972: 137). Drugą, najobszerniej szą grupę stanowią  
(2) prawa ustalające związek między pewną cechą stałą a  pewną  
cechą zmienną. Wśród nich wyróżnia się prawa rozkła du staty-
stycznego.

Weźmy pod uwagę pewien zamknięty zbiór utworów muzycz-
nych przyjęty w  analizie normatywnej. Cecha, za której pomocą 
zbiór ten został wyróżniony, jest cechą stałą C, np. utwory muzycz-
ne w postaci zapisu nutowego od średniowiecza do współczesności 
(zalewski), partie skrzypiec 100 utworów instrumentalnych z okre-
su od 1500 do ok. 1960 r. (Fucks) itd. Pytamy następnie o to, z jaką 
częstością stałej cesze C towarzyszą określone wartości cechy zmien-
nej. „Odpowiadając na to pytanie, sformułujemy prawo staty styczne 
ustalające jakiś związek między pewną cechą stałą a  pewną cechą 
zmienną. Prawa statystyczne tego rodzaju nazywają się prawa mi 
rozkładu statystycznego pewnej cechy zmiennej w  zbiorze przed-
miotów wyróżnionym przez pewną cechę stałą C” (Ajdukiewicz 
1975: 299). O  ile samo liczenie i  pomiar stanowią norma tywne  
alter ego deskryptywnej analizy tych samych przedmiotów po znania, 
o tyle prawa rozkładu statystycznego wprowadzają do meto dologii 
badań dzieła muzycznego tę nową jakość, która stanowi linię demar-
kacyjną między przyrodoznawczą a humanistyczną kon cepcją ana-
lizy dzieła: analiza, która jest interpretacją, versus anali za, która fun-
duje prawa.

W teorii Fucksa dochodzi do sformułowania matematycznych 
wielkości opisujących rozkłady prawdopodobieństw. Wychodząc od 
określenia faktów (1) rozkładu częstotliwości występowania dźwię-
ków, interwałów bądź wartości rytmicznych, zmierza się ku określe-
niu następujących praw rozkładu statystycznego:

(2) średniej wartości elementów zbioru dźwięków, czyli warto-
ści zmiennej losowej;

(3) n-tego momentu zmiennej losowej, czyli szansy wystąpienia 
danego elementu w określonym czasie;
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167NORMAT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

(4) ustaleniu dyspersji, czyli odchylenia standardowego (war-
tość tego parametru jest miarą przeciętnego odchylenia zmiennej lo-
sowej x od przeciętnej wartości zmiennej losowej x!)22;

(5) kurtosis, czyli podaniu na ile dane funkcje rozkładu 
odbiega ją od tzw. rozkładu Gaussa, oraz

(6) ekscesu (miara odstępstwa rozkładów rzeczywistych od 
przy padkowego rozkładu interwałów).

Niektóre z  praw rozkładu statystycznego analizy Fucksa znaj-
dują się także w  teorii zalewskiego. Wychodząc od procentowych 
obliczeń struktur interwałowych, wyraźnie wyodrębniono w  ewi-
dencyjnych ar kuszach analitycznych etap analizy przynoszący kry-
teria związane z „parametrami rozkładu rzędu n i napięcia Z”, które 
przedstawiają rozkład prawdopodobieństwa pojawienia się w utwo-
rze danej struktu ry. Parametry te charakteryzują liczbowo rozkład 
określonego elemen tu w  utworze, pozwalający na przeprowadze-
nie jego klasyfikacji. Do parametrów rozkładu należy dominan-
ta (dom) – jest to wartość cechy, która ma największą frekwencję. 
Mediana (med), czyli wartość środ kowa zmiennej X, to taka jej war-
tość, że prawdopodobieństwo, iż zmienna X przybiera tę właśnie 
wartość lub mniejszą od niej, wynosi V. U zalewskiego „łączny czas 
trwania wartości cechy nie większych od mediany jest nie mniejszy 
od połowy czasu trwania utworu, a łącz ny czas trwania wartości ce-
chy nie mniejszych od mediany jest rów nież nie mniejszy od poło-
wy czasu trwania utworu”. Amplituda jest natomiast miarą rozpro-
szenia („różnica między kresem górnym a kre sem dolnym wartości 
cechy liczbowej”). Dalsze wielkości wiążą się m.in. ze średnią aryt-
metyczną wartości cechy, wyrażonej czasami trwa nia tych wartości 
(m1) oraz miarą dyspersji (rozproszenia), jaką jest odchylenie stan-
dardowe (sigma; Heering 1975: 64–65).

Podaliśmy tu niektóre tylko ze sposobów formułowania w norma-
tywnej analizie dzieła muzycznego praw naukowych (scjenty-
stycznie rozumianych). Wypada w  tym miejscu przypomnieć XIX-
-wieczne je szcze stanowisko metodologiczne francuskiego filozofa 

22 Wysoka wartość odchylenia standardowego oznacza pełniejsze wykorzysta nie 
całego zakresu wysokości dźwięków danej struktury horyzontalnej.
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emila Boutroux zwane „kontyngentyzmem” (fr. contingence – brak 
konieczno ści), wedle którego globalnie pojmowana nauka składa się 
z wielu dziedzin i – co najistotniejsze – prawa jednej dziedziny nie 
są miaro dajne dla innych dziedzin. Nie wdając się w szczegółowe za-
łożenia kontyngentyzmu, należy w  tym miejscu przypomnieć, że 
z praw ma tematyki nie wynikają w  sposób konieczny prawa rzą-
dzące dziełami sztuki. Prawa nauki są więc nie tylko hipotetyczne, 
ale także (na co zwrócimy uwagę za chwilę) sprawdzają się w pew-
nym przybliżeniu. „Determinizm naukowy czerpał swój argument 
stąd, że prawa matematyki i  mechaniki stosują się do przyrody; 
tymczasem w  czystej postaci praw matematycznych czy mecha-
nicznych w przyrodzie właśnie nie spotykamy” (Tatarkiewicz 1970, 
135, t. 3). Spróbujmy obecnie zo baczyć, jak wygląda kwestia anali-
zy normatywnej w kontekście po znania praw rządzących procesem 
historycznym.

5. analiza normatywna a prawa historyczne

Dyskusji i  uważnej krytyki wymaga najpierw kwestia definiowa-
nia przedmiotów analizy normatywnej dzieła; tym wnikliwszej, im 
pośpieszniej są podejmowane w tej sprawie decyzje, przesądzające 
o  wyni kach analizy. Mówiliśmy o  tym, co z  punktu widzenia sta-
tystyki sta nowi cechę stałą. Jest nią, przypomnijmy, np. jakiś zbiór 
utworów muzycznych. Otóż kryteria, na mocy których dochodzi 
do wyłonienia tego zbioru, bywają co najmniej problematyczne. 
Podstawowe pytania brzmią następująco: czy fakt ograniczenia ana-
lizowanych utworów do wybranych trzech gatunków (muzyka or-
kiestrowa, kameralna i  wokal no-instrumentalna) nie ma wpływu 
na formułowane prawa (Fucks)? Czy w ogóle fakt niezreflektowa-
nego wyboru przedmiotów analizy nie stawia pod znakiem zapyta-
nia ścisłości „naukowo pewnych” kwantyfikacji? Czy możemy wie-
rzyć autorowi, że średni eksces dla epoki „prebaroku” rzeczywiście 
przybiera wartość 2,1, skoro zanalizowane zostały partie skrzy-
piec sześciu tylko utworów (Fucks)? Czy rozstęp przeciętnej war-
tości napięcia utworów utrzymanych w  systemie dur -moll, wyno-
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169NORMAT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

szący „24,129-13,518 = 10,611”, przedstawiałby się podobnie, gdyby 
uwzględnić jego graniczne stadia: np. harmonikę Carla Philippa 
emanuela Bacha i płynną tonalność wczesnego Schönberga?23

Najbardziej bodaj newralgicznym etapem strategii analiz norma-
tywnych jest takie wyłanianie i  definiowanie przedmiotów anali-
zy, które dokonuje się poza zasięgiem działania norm leżącej u ich 
pod staw teorii. Operacje te nazywa się niekiedy segmentowaniem 
i  na ogół nie przywiązuje się do nich znaczenia. Tymczasem jest 
to kwestia pierwszorzędnej wagi, bo rozstrzyga, by tak rzec, o sta-
tusie normatywności analizy. Na przykład w analizach dokonywa-
nych na podstawie teorii zbiorów Forte’a z notacyjnego zapisu utwo-
ru nie zostały, zgod nie z jakimś aksjomatem, wydzielone określone 
przedmioty badawcze. Przedmiotem badania jest tu kompleks (gru-
pa dźwięków), wyodręb niany przez analityka we wstępnej fazie ana-
lizy. Jakie znaczenie od grywa tu czynnik psychologiczny, nie muszę 
nikogo przekonywać. Co z tego, że procedury normatywne dokonu-
ją dalej wyrafinowanych ope racji na zbiorach, skoro samo ich wy-
dzielanie może być przedmiotem dyskusji? ów kluczowy moment 
analizy, nie podlegając żadnym re gułom normatywnej formalizacji, 
powoduje niespójność metody, w której obrębie, już na kluczowym 
etapie wyłaniania przedmiotów badawczych, są podejmowane decy-
zje analityczne według relatyw nych kryteriów „czysto muzycznych”, 
a nie „ściśle naukowych”.

Podobne uwagi można by zastosować do kwantyfikacji rytmu. 
Rytmy dają się zakodować w pamięci komputera. ewa Dahlig opie-
rając się na skojarzeniowym kodzie muzycznym eSAC, pakiecie sta-
tystycznym SPSS i edytorze KeDIT, obliczyła, że jeśli potraktujemy 
łącznie rytmiczne treści wszystkich taktów, które można uznać za 
odmianę figury mazurkowej, to we wszystkich mazurkach Chopina – 
wyłączywszy dłuższe odcinki introdukcyjne – udział tych rytmów 
wyniesie 29,3%, podczas gdy dla analizowanych przez nią instru-

23 Autor ten stwierdza wręcz: „Wybór poszczególnych utworów należy uznać za 
dość przypadkowy. [...] na pewno wystarcza [on jednak] do zbadania zachowa-
nia się wskaźników dominacji i parametrów rozkładu i zorientowania się w ich 
ewentualnym sensie stylistyczno-historycznym czy fakturalnym” (zalewski 
1972: 114).
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mentalnych mazurków, kujawiaków i  chodzonych o  proweniencji 
lu dowej wynosi on odpowiednio 9,2%, 8,3% i  5,8% (Dahlig 1994: 
115). etnomuzykologowi nasuną się zapewne ogólniejsze pytania 
o kryteria doboru materiału porównawczego, chopinologowi zaś py-
tania szczegółowe – np. o kryteria segmentacji struktury rytmicznej 
i zasadność tworzenia sztucznych podziałów na jednostki „umożli-
wiające – jak pisze autorka – wygodne manipulowanie i strukturo-
wanie informacji” (Dahlig 1994: 107). Informacja, że około 30% ryt-
mów w  mazurkach Chopina ma ludowe proweniencje wydaje się 
interesu jąca nawet wówczas, gdy nie zostanie dalej zinterpretowana 
w opar ciu o wiedzę „pozaźródłową”, ale prowadzi jedynie do wnio-
sku, że „Mazurki są w gruncie rzeczy dość schematyczne pod wzglę-
dem ryt mu” (Dahlig 1994: 116)24.

W  rezultatach kwantyfikacji łatwo o  ryzyko, jeśli można tak 
po wiedzieć, poznawczej alienacji wyników liczenia w  kontekście 
histo rycznych podstaw techniki kompozytorskiej, których oczywi-
ście nie można z racji przyjętej metody uwzględnić jako oficjalnego 
kryterium wyjaśniania. I nie chodzi tu bynajmniej wyłącznie o czę-
stą banalność spostrzeżeń i  wniosków wynikających z  samego li-
czenia. Szczególnie czuli są na ten aspekt poznawczy sami muzycy. 
Bogusław Schaeffer zjadliwie wypowiedział się o pewnej pracy tak: 
„[...] autor zbadał wszystkie dźwięki, przeliczył, drań jeden, wszyst-
ko dokładnie i  docho dzi w  tabelkach [...] na przykład do takiego 
wniosku, że Nono używa najczęściej dźwięku d. [...] Każdy, kto zna 
kwartet smyczkowy jako organizm odpowiednio ograniczony i arcy-
specyficzny, wie bez pracy Lindena, że tak być musi, bo najczęściej 
(z uwagi na dwudźwięki) uży wane są puste struny środkowe wszyst-

24 Nie ma racji B. Schaeffer, gdy pisze: „Analiza rytmów, szczególnie złożonych, 
jest bezcelowa, choć właśnie tu wszystko jest idealnie mierzalne, a to dla tego, że 
człowiek nie jest obdarzony »słuchem rytmicznym«; rytmikę poznajemy dzię-
ki jej logice, jest to materia płynna w najwyższym stopniu [...]” (Schaeffer 2000: 
158). Analiza, ów „słuchacz idealny”, powinna odkrywać nawet i te wewnętrzne 
porządki dzieła, które nie są dane w bezpośrednim, świadomym przeżyciu es-
tetycznym. Omawiana tu praca e. Dahlig była zwiastunem jej późniejszej mo-
nografii poświęconej zagadnieniu tzw. rytmów polskich, por. Dahlig-Turek 
(2006).
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kich trzech (czterech) instrumen tów i nawet genialny Nono nie był 
w stanie ominąć tego zwykłego fenomenu” (Schaeffer 2000: 156–157). 
Drastyczna alienacja wyników liczenia to wysoka cena wobec re-
aliów kompozytorskiej praxis: „zawsze chodziło mi o kompozytor-
skie rezultaty tych badań nie o statystykę” (Schaeffer 2000: 157).

Dotykamy tu istotnego problemu analizy normatywnej, 
mianowi cie problemu jej obiektywności. Podane wyżej różne, choć 
typowe przypadki definiowania zbioru przedmiotów analizy skła-
niają do wnio sku, że wartości liczbowe analizy statystycznej dzie-
ła nie są wartościa mi absolutnymi, lecz muszą być postrzegane tak 
samo relatywnie, jak wyniki analitycznej deskrypcji. Nie ma więc 
powodu, aby dając się zwodzić rzekomą „pewnością” osiąganych 
dzięki kwantyfikacji rezultatów, godzić się z banalnością samej ob-
serwacji. Praktyka wskazuje, że kwantytatywne analizy dzieła w naj-
lepszym razie prowadzą jedy nie do takiego samego formułowania 
ogólnych praw, jak analizy opi sowe. Nie przekraczają one wszakże 
tego Rubikonu, który oddziela analizę od interpretacji. Nie powin-
niśmy czynić z tego zarzutu anali zom kwantyfikującym, nie do ta-
kich bowiem celów zostały stworzo ne. Ich wyniki mogą oczywiście 
zostać poddane historycznej i  estetycznej interpretacji, ta jednak, 
choć może stanowić szeroko rozumiane metodologiczne wyposaże-
nie kwantyfikującego muzykologa, jest cał kowicie egzogeniczna i do 
sztafażu metodycznego analiz normatywnych nie należy.

Czy z punktu widzenia historyka muzyki i kilku dziesięcioleci 
dzielących nas od czasu względnie dobrej ich recepcji, sformalizowa-
ne metody analizy muzycznej wytrzymują dojrzałą metodologicznie 
krytykę? I  tak, i nie. zanim jednak na tyle, na ile jest to możliwe, 
spróbujemy obiektywnie odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy 
się dwóm konstatacjom. Pierwsza z nich, związana z metodą Fucksa, 
brzmi interesująco: wartość ekscesu (tj. miary odstępstwa rozkładów 
rzeczywistych od przypadkowego rozkładu interwałów) w utworach 
dodekafonicznych jest zbliżona do wartości ekscesu w  utworach 
baro kowych (Kochlewska-Woźniak 1978: 42). Twierdzenie drugie, 
wyni kające z porównań niektórych danych w arkuszach ewidencyj-
nych za lewskiego (1972) wydaje się równie zajmujące: struktura do-
minująca [543] (a więc trójdźwięk majorowy) osiąga niemal tę samą, 
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wyrażoną w  procentach wartość zarówno w Canzonie Obrechta 
(35,25%), jak i w drugiej części Kwartetu smyczkowego op. 76 nr 3 
Haydna (35,0%) oraz Alle gro barbaro Bartóka (34,31%). Przykłady 
tego rodzaju tożsamych da nych liczbowych dla często diametralnie 
różnych historycznie utwo rów można by mnożyć.

Porównanie takich danych wprawi najpierw historyka w zakłopo-
tanie i – powiedzmy to od razu – wszelkie historiograficzne rosz-
czenia sformalizowanej teorii analizy należy odrzucić. Wyraźnie 
artyku łowane w tym zakresie ambicje Fucksa i zalewskiego w więk-
szym stopniu ilustrują dziś kulturowy i  poznawczy klimat ówcze-
snej muzy kologii, niż stanowią tę część teorii obu autorów, która wy-
magałaby rzeczowej polemiki. Czysta, nawet najbardziej subtelna 
kwantyfikacja cech utworu muzycznego niewiele nam powie o jego 
genezie, historycznych uwarunkowaniach i  jakości techniki kom-
pozytorskiej. Dla hi storyka dodekafonii, poszukującego inkarnacji 
teoretycznych jej norm w kompozycjach, kwestia zbieżności jakiejś 
cechy dwunastotonowej przestrzeni dźwiękowej z  muzyką baro-
ku pozostanie kwestią marginalną. Podobnie dla historyka harmo-
nii i kontrapunktu dane liczbowe odnoszące się do frekwencyjności 
„trójdźwięku majorowego” w trzech utworach pochodzących z XV, 
XVIII i XX w. są nie porównywalne, tylko bowiem w jednym z po-
równywanych przypad ków struktura (543) jest rzeczywistym majo-
rowym trójdźwiękiem, o określonej funkcji harmonicznej.

Konstruowane przez statystyków „linie rozwojowe” historii 
mu zyki są naiwnym potwierdzaniem powszechnie znanych fak-
tów i wzo rów eksplanacji historiografii muzycznej, a  formułowane 
w latach 60. „prognozy rozwoju historii muzyki” odeszły do lamusa 
niepotwierdzo nych historiograficznych hipotez, za sprawą nieprze-
czuwanej jeszcze wówczas postmodernistycznej wolty. Nie w jakich-
kolwiek sądach na temat historii muzyki zatem skłonni bylibyśmy 
upatrywać wartości tej teorii. Wartość ta, jak się wydaje, bardziej na-
wet niż szczegółowa, „ści śle naukowa” kwantytatywna analiza po-
jedynczego dzieła, tkwi w  możliwości zwrócenia uwagi na pewne 
wyłącznie m o r f o l o g i c z  n e  podobieństwa muzyki w  różnych 
okresach historycznych. To, że struktura (51321) stanowi konstytu-
tywne centrum dźwiękowe szóste go utworu z opusu 19 Schönberga, 
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to specjalista historyk wie i  bez te go (a  także wiele innych rzeczy 
z zakresu samej techniki organizacji wysokości dźwięku). Natomiast 
porównawcze efekty kwantyfikacji znajdują się całkowicie poza jego 
strategiami badawczymi, ponieważ „struktury podobne do” (np. trój-
dźwięku majorowego) nigdy nie znajdują się w polu jego przedmio-
towej obserwacji.

Sądzę zatem, że czytanie komparatystycznych wyników kwanty-
fikacji może być owocne z pewnego szczególnego (np. antropologicz-
nego) punktu widzenia. Historia muzyki, uwikłana w swe genetycz-
ne, idiograficzne i nomotetyczne konteksty, nie zadaje sobie pytań 
o pew ne pozasystemowe uniwersalia dźwiękowe, o „struktury po-
dobne do”, ponieważ została powołana do rozumienia doświadcze-
nia źródłowe go. Fakt, że struktura (543) tak często pojawia się w po-
szczególnych utworach muzycznych (przynajmniej od czasu, gdy 
w europejskiej tradycji muzycznej człowiek zaczął posługiwać się 
muzyczną notacją) dowodzi przecież nie tego, czego chcieli dowieść 
ewolucjoniści z 1 połowy XX stulecia, tzn. istnienia wczesnych prze-
słanek coraz wyraźniej krystalizującego się systemu tonalności har-
monicznej, lecz pojawiania się pewnych intersystemowych jakości 
techniki dźwiękowej, być może stanowiących nawet rodzaj – jak uj-
mował to John Blacking (1997: 89) – uniwersaliów biogramatyki 
człowieka. Historycy muzyki nie powin ni dla odmiany zapominać, 
że metod normatywnych nie należy kryty kować za brak tego, czego 
w nich być nie miało, lecz podjąć wysiłek na rzecz jakościowej inter-
pretacji ich wyników.

Podobny przypadek ma miejsce w teorii Wilhelma Fucksa, gdy 
analizuje diastematykę p a r t i i  skrzypiec z Tria smyczkowego op. 20 
Weberna. Nie zdając sobie z tego sprawy, nie bada on tej samej kla-
sy przedmiotów analizy jak wówczas, gdy analizuje instrumentalny 
głos skrzypcowy kwartetu Beethovena. U Beethovena kwantyfiku-
je bowiem istotną dla komunikacyjnych funkcji języka muzycznego 
i stanowiącą wehikuł melodyki melikę utworu, która jest muzyczną 
kategorią formalną par excellence, u Weberna natomiast liczy przy-
padkowe i całkowicie nierelewantne interwały, z diagonalnej faktu-
ry punktualistycznej arbitralnie wypreparowane na mocy jedynie 
przynależności barwowej. Oczywiście można w  specjalnych, jed-
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nak expressis verbis wyłożonych celach poznawczych kwantyfikować 
przedmioty muzycznie nierelewantne, ale ze świadomością, że nie 
jest to ciągle ten sam przedmiot badania: partia instrumentalna to 
nie głos instrumentalny (w analizie deskryptywnej analogiczny błąd 
metodologiczny polegałby na tym, gdyby w  Symfonii kameralnej  
op. 9 Schönberga badać w każdym symetrycznym akordzie kwarto-
wym dowolne dwudźwięki i na ich podstawie wnioskować o harmo-
nice utworu).

Spór o sens czystej kwantyfikacji substancji muzycznej wywoła ła 
w Niemczech książka Fucksa już w latach 60., niepotrzebnie poprze-
dzona buńczucznymi deklaracjami jej autora i  podająca w  wąt-
pliwość zdobycze tradycyjnej muzykologii historycznej w  zakre-
sie analizy dzieła. W opublikowanej dyskusji nad rozprawą Fucksa 
wzięły udział autorytety z  różnych dziedzin nauki, a  między nimi 
Karl-Gustav Fellerer. „Kwantyfikacja dźwięków czy interwałów nie 
mówi o samej muzyce zupełnie nic” (Fucks 1963: 95) – powiedział 
na wstępie tej dys kusji i  jest to zdanie pod każdym względem klu-
czowe. Relacja między muzykologiem a  posługującym się analizą 
matematyczną ana litykiem jest taka sama – stwierdzał – jak między 
oglądającym arty stycznie obrobiony kamień mineralogiem a histo-
rykiem sztuki: pozna wana materia jest ta sama. Mineraloga intere-
suje jednak chemiczna i fizyczna struktura kamienia, podczas gdy 
historyk sztuki koncentru je uwagę na tym, co zostało z  kamienia 
wytworzone, jak jest uformo wany, jakie wartości artystyczne uosa-
bia. „Podstawowe pytanie – kon kludował Fellerer – brzmi następu-
jąco: w jakim stopniu tego rodzaju matematyczne twierdzenia, któ-
rych najwyraźniej wiele możemy two rzyć, przyniosą nam korzyść 
w  naszym rozumieniu muzyki, a  przede wszystkim w  rozumieniu 
historycznego rozwoju muzyki” (Fucks 1963: 96).

Ta sygnalizowana przez Fellerera 30 lat temu sytuacja badaw-
cza ulega na naszych oczach dynamicznej przemianie, odkąd anali-
za dzieła muzycznego coraz powszechniej zaczyna być wspomaga-
na przez kom puter. Dotyczy to na razie raczej sfery metodycznej, 
a nie metodolo gicznej sensu stricto. zwracają uwagę zwłaszcza mul-
timedialne formy prezentacji wyników analizy na CD-ROM-ach. 
Podkreśla się, że za równo graficzne, jak i brzmieniowe oraz teksto-
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175NORMAT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

we poziomy multime dialnego przedstawienia analizy przyczyniają się 
do lepszego ukaza nia struktury muzycznej25. Lepsze formy wizuali-
zacji muzyki uwydatniają strukturę dzieła, a  towarzyszący analizie 
materiał doku mentalny (z filmem włącznie) pozwala ocenić z meto-
dycznego punk tu widzenia warsztat analizy jako podlegający dziś ja-
kościowym zmia nom. Wprowadzana obecnie w życie idea interak-
tywnej partytury słuchowej (interaktive Hörpartitur)26, umożliwia 
ingerencję analityka (słuchacza) w strukturę samej muzyki, a więc 
zaciera tę fundamentalną granicę między kompozytorem a odbior-
cą, która stanowiła nienaruszalną linię demarkacyjną dzielącą pod-
miotowość analityka od przedmiotowości dzieła muzycznego. Nie 
sposób czasem oprzeć się wrażeniu, że wysublimo wana sztuka ana-
litycznej interpretacji wycofuje się niepewna siebie pod presją łatwe-
go „klikania” i fetyszyzacji bazy software.

25 Na przykład Reinwick i  Walker (b.d.) przedstawiający w  metodycznie nowy 
sposób Schenkerowską analizę Wariacji na temat Händla J. Brahmsa w opar ciu 
o Multimedia Music Analysis Program (MMAP).

26 Wspomnieć tu muszę o  usytuowanym w  Robert-Schumann Hochschule 
für Musik w  Düsseldorfie i  realizowanym od 1995 r. projekcie badawczym 
Musikali sche Rundfunkversuche, w którego ramach pracowano nad kompozycją 
essay G. M. Koeniga, będącą interaktywną partyturą słuchową. Por. Ungeheuer 
(2000: 396–397, t. 1).
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rozdział 5
deskryptywne analizy dzieła muzycznego

1. ideologie i praktyki muzycznej moderny a ontologiczne 
i epistemologiczne konteksty analizy

W  prezentowanym rozdziale pragnę rozwinąć myśl następująco 
wyrażo ną przez Josepha Kermana: „W rzeczywistości wydaje mi się, 
że praw dziwym intelektualnym środowiskiem analizy nie jest nauka, 
lecz ideo logia. Nie sądzę, żebyśmy zrozumieli analizę i ważną rolę, 
jaką odgrywa na dzisiejszej muzyczno-akademickiej scenie, opiera-
jąc się na logicz nym, intelektualnym i całkowicie technicznym grun-
cie. Będziemy mu sieli pojąć coś z kryjącej się pod analizą ideologii, 
a to z kolei wymagać będzie rozważenia jej historycznego kontekstu” 
(Kerman 1994: 86).

Dwie następujące tezy postaram się dalej rozwinąć i udokumen-
tować:

(1) Właściwy opracowaniom syntetycznym „spis z natury” metod 
analizy jest niczym innym, jak zakorzenioną w praktykach tradycyj-
nej Geschichte der Musiktheorie indukcyjną historią teorii analizy, 
prowadzącą do nadawania tej historii autonomii, absolutyzującej 
anali tyczną myśl o muzyce. Do istotnych uwarunkowań tej myśli na-
leżą bezpośrednio inspirujące teoretyków analizy systemy filozofii, 
świa topoglądy bądź tylko poszczególne, wyrywane z macierzystego 
kon tekstu kategorie filozoficzne. Odniesienia tego rodzaju znajdują się 
w  interesujących nas pismach teoretycznych, stanowiąc świadomy, 
filozoficzno-ideologiczny rynsztunek ich autorów1. Ta warstwa źró-
dłowo-heteronomicznych przesłanek teorii analizy nie będzie nas tu 
jednak szczególnie interesować, ponieważ są to kwestie stanowiące 
przed miot poszerzonej historii teorii analizy.

1 Na przykład Schenker powoływał się na Goethego, Kurth na Ch. von ehrenfelsa, 
a Asafjew na Hegla i Marksa.
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178 ROzDzIAł 5

(2) Dyskursy analizy mają swoje niejawne warstwy przesłanek, 
których przedstawienie może się przyczynić do lepszego rozumienia 
ich istoty jako części poznawczej kultury człowieka. To specyficzne 
rozumienie historyczności analizy muzycznej, które mi tu przyświe-
ca, może się zatem opierać jedynie na pewnym egzogenicznym wo-
bec te orii muzyki modelu teorii historii analizy, opartym na określo-
nych założeniach (por. punkty [3] i [4]). z założeń tych wynika, że 
poszczególne analizy w  ich technicznej warstwie stanowią jedynie 
„przejawową” sferę myśli o poznawaniu muzyki, a ich ontyczna nie-
samoistność każe je usytuować w obrębie szeroko rozumianej histo-
rii kultury, przez której pryzmat lepiej niż dotąd mogą się ujawnić 
związki analizy z jej filozoficzno-artystycznymi kontekstami.

W konsekwencji obu tez nasuwa się pytanie: „przejawową” sferę 
jakich przesłanek stanowi analiza muzyczna, skoro odmawia się jej 
au tonomii? Oto one:

(3) Dwudziestowieczne dyskursy analizy są przejawem określo-
nych i d e o l o g i i, rozumianych jako zespoły akceptowanych w XX w., 
obiegowych przeświadczeń o  charakterze światopoglądowym, wy-
wodzących się z XIX- i XX-wiecznych doktryn filozoficznych.

(4) Dyskursy analizy są także przejawem nowoczesnych t e c h-
n i k  k o m p o z y t o r s k i c h, wypracowywanych przez muzycz-
ną mo dernę, od której analizy przejmują inspiracje terminologicz-
ne oraz szczególnie nośne pola przedmiotowe.

zależności tego rodzaju, pragnę to raz jeszcze podkreślić, nie 
mu szą być zbieżne z  deklarowaną przez niektórych autorów teo-
rii anali zy sferą bezpośredniej, świadomej inspiracji filozoficznej, 
ideologicz nej czy artystycznej.

zacznijmy od rozważenia ostatniej kwestii, ponieważ specyficz-
na historyczność tego ujęcia wymaga najpierw określenia chronolo-
gicznych ram dla przedmiotu naszych dociekań. Tym, co w histo-
rii kultury może szczególnie zainteresować teoretyka analizy, jest 
fakt istnienia moderny – tej najbardziej dynamicznej społeczno-
-artystycz nej formacji, u  której podstaw leżą pryncypia rozszerza-
nia granic sztu ki, wykraczania poza granice tradycyjnie rozumia-
nej muzyczności, która przez wieki wiązała się z uniwersalnym, choć 
stopniowo ewo luującym systemem komponowania, obecnym mię-
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dzy dwoma wiel kimi przełomami w  historii muzyki nowożytnej  
(ok. 1600 i ok. 1900). Moderna, której filozoficzne podstawy znajdu-
jemy w Teorii estetycz nej Adorna (1994), będąca dla nas tym histo-
rycznym kontekstem, którego domaga się Kerman, jest zatem raczej 
formacją z  natury ide ologiczną niż stricte estetyczną, manifestują-
cą się różnymi systema mi artystycznych wartości. Chcąc zatem wy-
kazać, iż kształtujące się w procesie historycznym koncepcje anali-
zy muzycznej pozostają w związku z techniczno-kompozytorskimi 
tendencjami współczesnej im moderny, trzeba wpierw poszukiwać 
specyficznie określonego mo delu historiograficznego dla ostatnie-
go stulecia historii muzyki, w którym analiza muzyczna znalazła się 
w obrębie kanonu akademic kiej muzykologii.

związek eksperymentów w  zakresie XX-wiecznych technik 
kompozytorskich z  kształtowaniem się metod analizy muzyki od 
XVII do XIX w. nie bywa na ogół przedmiotem uwagi. Wydawałoby się, 
że istnieje związek wyłącznie między regulatywnymi teoriami kom-
pozytorskimi a wtórnym badaniem za ich pomocą odnośnych tech-
nik kom pozytorskich XX w. (teoria versus praktyka). W  tym wy-
padku normy teorii regulatywnej (np. Hindemitha czy Messiaena) 
stanowią wtórnie kategorie analiz i  objaśnień utworów (np. tych 
kompozytorów). Metoda analizy odtwarza zatem proces kompo-
nowania wyrażony w kategoriach teorii-manifestu. Próba poznania 
techniczno-kompozytorskich założeń utworu serialnego nie może 
abstrahować od opisowej rekonstrukcji założonego przez kompozy-
tora procesu komponowania. Historyk muzyki XX w. jest do takiej 
specyficznej relacji teoria-analiza przy zwyczajony z racji braku uni-
wersalnych metod analizy, które w równym stopniu byłyby przydat-
ne do analizy dzieł Strawińskiego, jak Schönber ga czy Pendereckiego 
(podczas gdy, jak wiadomo, nawet pewne spekulatywne teorie mu-
zyki mogą być probierzem wspólnych kategorii mu zycznych dla ca-
łej muzyki od końca XVII do początku XX w.).

Otóż istnieje głębszy niż wyżej opisany związek między charak-
terem przemian muzycznej moderny w XX w. a kształtowaniem się 
po znawczych trendów w analizie muzyki przeszłości. Będzie on bar-
dziej wyraźny wówczas, gdy powstaną pierwsze metodologicznie 
spójne syntezy historii muzyki XX w., które wykroczą poza etykieto-
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wanie kierunków i stylów pojęciami o charakterze źródłowym (ta-
kimi jak „ekspresjonizm” czy „neoklasycyzm”). Konfuzja kategorii 
historiograficznych w muzyce XX w. zasadza się bowiem na miesza-
niu pojęć o różnym statusie ontycznym: kategorie czysto technicz-
ne współegzystują z definicjami stylów indywidualnych, z pojęcia-
mi historyczno-stylowymi i postawami ideologiczno-artystycznymi. 
zrozumieć cha rakter przemian kultury muzycznej XX w. to ujedno-
licić kryteria hi storycznego opisu, a także – co wydaje się szczegól-
nie trudne, ale warte badań – wykształcić zespół pozaźródłowych, 
nieobciążonych historycznie pojęć z zakresu teorii dzieła muzycz-
nego. Jakkolwiek za danie to wydaje się przerastać obecne możli-
wości najnowszej histo riografii, to jednak tylko taka perspektywa 
wydaje się godna uwagi zwłaszcza tych historyków, którzy chcą ro-
zumieć historię muzyki XX w. przez pryzmat norm i kategorii dzie-
ła muzycznego.

Na historię muzyki XX w. proponuję zatem syntetycznie spoj-
rzeć przez pryzmat tego historiograficznego wzorca interpretacyjne-
go, który nazywam „falowaniem moderny”, a który rozwijam w swo-
jej najnowszej książce (Gołąb 2011a). Chodzi tu o cykle mniej wię cej 
ok. 20-, 25-letnie, które ukazują, w jak różnym stopniu już to na silały się, 
już to były hamowane tendencje do uobecniania się awan gardy w kul-
turze artystycznej interesującego nas okresu. Model ten wiążemy 
z  kluczowymi dla XX-wiecznej analizy ideologiami oraz przypo-
rządkowujemy im pięć różnych stylów analitycznej interpreta cji de-
skryptywnej. Ideologie i model „falowania moderny” jako kryteria 
teorii historii analizy przedstawiono w tabeli na s. 181.

Modernizm, którego prima prattica (Bruckner, Mahler, Karło-
wicz) syntetyzowała jeszcze zdobycze romantyzmu, począł już 
wy kształcać swoją seconda prattica (Debussy, Skriabin), wyzna-
czającą punkt wyjścia pierwszej modernie, której historyczna ak-
tywność była związana przede wszystkim ze Szkołą Wiedeńską, 
ekspery mentującą zarówno w  zakresie melosfery (organizacji wy-
sokości dźwięku: dodekafonia), jak i  nowych technik formalnych. 
Instytucjonalne tamy to talitarnych ustrojów III Rzeszy i zSRR zaha-
mowały jej poszukiwaw cze tendencje, które odrodziły się po II woj-
nie światowej (w  europie Wschodniej po 1956 r.). Centrum zain-
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teresowań drugiej moderny (w tym także północnoamerykańskiej) 
nie stanowiły już problemy melosfery, lecz nowe sposoby struktu-
rowania dzieła w oparciu o idee sonosfery (organizacji brzmienio-
wej: sonorystyka muzyczna), jak też fonosfery (organizacji „niemu-
zycznych” pejzaży akustycznych: po cząwszy od musique concrète)2. 
Moderna ta zajęła się także – co dla nas szczególnie ważne – no-

2 Na temat szczegółowej definicji tych pojęć zob. Gołąb 2002a; zwłaszcza 2011a.

Ideologie kluczowe:

Pozytywizm Ewolucjonizm Totalitaryzm Scjentyzm Postmoder
nizm

Modernizm 
(1890–1910)

I Moderna 
(1910–1935)

Moderna
wyjęta spod 
prawa (1935– 
–1945 [1956])

II Moderna 
(1950–1975)

Postmoder-
nizm
(1975–1995)

ok. 20 lat ok. 25 lat ok. 20 lat ok. 25 lat ok. 20 lat
1901 zal. Ue
neoroman-
tyzm  
A. Bruckner 
G. Mahler  
M. Karłowicz  
i „Młoda 
Polska”

1923 I Festiwal 
SIMC
ekspresjonizm 
„sich entwi-
ckelnde Varia-
tion” 
dodekafonia 
Szkoła 
Wiedeń ska

1933 Schön-
berg usunięty 
z Berliń skiej 
Akademii 
1936 w „Praw-
dzie” atak na 
Szostako wicza 
(Lady Macbeth) 
1938 „entarte-
te Musik”  
w Düsseldorfie 
1948 rezolucja 
SSK potępiają-
ca forma lizm 
czołowych 
kompozytorów 
ra dzieckich

Kursy Nowej 
Muzyki  
w Darmstadt 
serializm 
computer 
music 
sonorystyka  
K. Stockhausen 
P. Boulez  
B. Schaeffer

S. Reich  
Ph. Glass
Minimal 
Music 
W. Kilar

Ontologiczne i epistemologiczne aspekty analizy:

Logocen- 
tryczne Procesualne Pragmatyczne „Strukturalne” – 

 sformalizowane Synkretyczne
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wymi koncepcjami sformalizowanego strukturowania formy. Faza 
postmodernistyczna byłaby zatem drugą i ostatnią tamą, która za-
grodziła drogę poszukiwaniom kompozytorów moderny, doprowa-
dzając do wyhamowania jej historycznego impetu.

Tak w skrócie mogłyby wyglądać zręby jednego z historiogra-
ficznych wzorów dziejów muzyki w XX stuleciu. Przywołuję ten mo-
del po to, by wskazać, że wyłącznie z jego punktu widzenia można 
una ocznić związki, jakie zachodzą między kompozytorską awangar-
dą mu zyczną a  tendencjami poznawczymi na gruncie analizy mu-
zyki prze szłości. związek ten nie bywa na ogół przedmiotem uwagi. 
Wskażmy najpierw, że pierwszą, związaną z modernizmem forma-
cję, tworzył na przełomie XIX i XX w. głęboko osadzony w tradycji 
dyskurs analizy logocentrycznej. Drugi, należący do pierwszej mo-
derny dyskurs ana lizy procesualistycznej, leżał u podstaw niemiec-
kiej (lata 20.) i radziec kiej (lata 30.) tradycji określanej przez jej twór-
ców mianem feno menologicznej. Formację trzecią, pozostającą pod 
bezpośrednim wpły wem ustrojów totalitarnych (moderna wyjęta 
spod prawa), określiłbym mianem pragmatystycznej: rozpoczęła ona 
swoją karierę w Niemczech i w Rosji począwszy od lat 30. Formacja 
czwarta, „strukturalistyczna”, pozostawała dla odmiany w kręgu od-
działywania drugiej moder ny (od początku lat 50.). Piąta – formacja 
dyskursów synkretycznych, u której źródeł leży eklektyczna filozo-
fia postmoderny, wydaje się mieć swój początek w klimacie kryzysu 
modernistycznej estetyki lat 70.

Quasi-diachroniczny przegląd tych XX-wiecznych dyskur sów 
może ułatwić odpowiedź na następujące pytania, które formu łujemy 
tu jako podstawowe kryteria omawiania poszczególnych za gadnień:

(1) jakie są podstawowe zakresy badawcze analizy tych zdefinio-
wanych tu dla naszych potrzeb typów,

(2) ku jakim specyficznym przedmiotom i  celom skłaniają się 
po szczególne analizy, a także

(3) w  jakim stopniu pozostają one współcześnie użytecz-
ne jako na rzędzia poznania wytworzone w procesie historycznym. 
Podejmujemy przegląd ontologicznych (relacja teorii do analizy) 
i epistemologicznych (cele i zakresy analizy) jej aspektów nie w celu 
ujawnienia diachronii ich powstawania, krystalizacji i  zmierzchu, 
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183DeSKRyPT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

lecz ze świadomo ścią, iż dokonujemy systematyzacji nie „martwych”, 
lecz znów aktualnych w  ponowoczesnych praktykach badawczych 
modi interpretacyjnych dzieła muzycznego.

2. modernizm: aspekty logocentryczne

Ideologiczny fundament najstarszej w kanonie metod deskryptyw-
nych analizy logocentrycznej stanowi XIX-wieczny pozytywizm, 
który stworzył podstawy ówczesnej nauki o muzyce. Pod pojęciem 
analizy logocentrycznej rozumie się taki rodzaj poznania dzieła, któ-
ry ujmuje najbardziej konstytutywne jego czynniki. Rozwijała się 
ona także w organicznym związku z tradycjami XVIII-wiecznej teo-
rii muzyki i poszukiwała swojego nowego statusu ontycznego wów-
czas, gdy sta ła się częścią Musikwissenschaft w murach niemieckich 
uniwersyte tów schyłku XIX stulecia. Od tego momentu teoria muzy-
ki traci sta tus teorii spekulatywnej na rzecz statusu teorii analitycz-
nej i jest to dla nas zasadniczy moment, od którego możemy mówić 
o nowej w swej funkcji teorii muzyki, świadomej odrębnych zadań 
epistemologicznych. Proces ten dokonywał się stopniowo, ponieważ 
już oświecenio we idee oddzielenia osobistego zaangażowania po-
znającego podmio tu od obiektywnego badania, postulaty ogranicze-
nia się do rzeczy całkowicie pewnych (słynna disinterested attention 
lorda Shaftesbury’ego) kształtowały – rozbudowywane w następnych 
stuleciach – teoriopoznawcze podstawy niemieckiej teorii muzyki. 
Gdy analiza muzyczna staje się świadomym swych nowych celów 
narzędziem poznania dzieła muzycznego, nie służąc już – jak w po-
przednich epo kach – nauce kompozycji, stopniowo przechodzi z do-
meny muzycz nych spekulacji do obszaru współczesnej metodologii 
nauk humani stycznych.

Pozytywizm jako filozoficzno-minimalistyczna postawa, kluczo-
wa dla poznawczych trendów XX-wiecznej akademickiej muzykolo-
gii, tworzył intelektualny kontekst dla kształtującej się na przełomie 
XIX i XX w. analizy logocentrycznej, wypierającej tradycyjną, zako-
rzenioną w czasach antyku, spekulatywną teorię muzyki. Kładł na-
cisk na „realność, pożyteczność, pewność, ścisłość i  pozytywność 
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swych badań” i – co szczególnie istotne – „przyjmował ponadto, iż 
wiedza ma za przedmiot wyłącznie fakty fizyczne, wyłącznie ciała” 
(Tatarkie wicz 1970: 19, t. 3). z nastawieniem „pozytywnym” nie łą-
czył się je szcze radykalny empiryzm matematyczno-fizycznych me-
tod normatywnych, które ukształtowały się w muzykologii pół wie-
ku później, lecz wiązał się jeszcze z relatywizmem poznawczym oraz 
antypsychologizmem poznającego podmiotu, dla którego sztuka 
stanowiła ele ment świata przyrody. Istotne były także kwestie uży-
teczności badań do celów praktycznych i kierowanie poznawczych 
dyspozycji ku bu dowaniu systemu wiedzy – nauka miała być jedy-
nie rozwinięciem wszystkiego tego, co i tak wie bez niej zdrowy roz-
sądek; jej ontologiczna struktura powinna zatem rozwijać się ku 
indukcyjnie syntetycz nym uogólnieniom. Były to u schyłku XIX stu-
lecia powszechnie apro bowane przekonania, choć tworzono już zrę-
by antypozytywistycznego przełomu.

Tym zaś, co wydaje się szczególnie istotne z  punktu widzenia 
prak tyki kompozytorskiej dla systematycznych wykładów ówczesnej 
teorii, jest jeszcze powszechne istnienie w  praktyce kompozytor-
skiej tego ka nonu, który kształtował się od początków XVIII stule-
cia, a który był związany z istnieniem uniwersalnego systemu mu-
zycznego epoki klasyczno-romantycznej. System ten już około 1900 r. 
zaczął ulegać erozji, ale modernistyczna prima prattica w  swych 
aspektach tonalno-harmonicznych, składniowych i gatunkowo-for-
malnych rozwijała ukształtowany przez kompozytorów klasycyzmu 
język muzyczny. Ana liza logocentryczna jest zatem uwarunkowa-
na nie tyle rodzącymi się już na przełomie stuleci artystyczno-este-
tycznymi tendencjami seconda prattica (impresjonizm Debussy’ego, 
eksperymenty późnego Skriabi na), lecz – jako historyczna formacja 
syntetyczna (podobnie jak obe cna formacja ponowoczesna) – od-
wołuje się do tych wartości i tradycji, które historia muzyki ukształ-
towała w poprzedzających ją ostatnich dwóch stuleciach.

Przedmioty, cele i metody deskryptywnej analizy logocentrycz-
nej kształtowały się na przełomie XIX i XX w. Przejawami tej forma-
cji w obrębie ówczesnej nauki o muzyce były badania stylokrytyczne 
Guidona Adlera (1911) oraz – co wydaje się z punktu widzenia anali-
zy dzieła bardziej istotne – nauka o formach muzycznych Hugona 
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Rie manna (1889; 1890; 1902–1913). Obaj położyli podwaliny pod 
rozu mienie teorii muzyki jako deskryptywno-analitycznej dziedzi-
ny wiedzy o muzyce. zapoczątkowali obecne do dziś w refleksji nad 
dziełem muzycznym dwie tradycje ujmowania jego zagadnień: tra-
dycję analizy stylokrytycznej, a więc podporządkowanej rozumieniu 
dzieła jako „przejawu” ogólnych tendencji stylowych panujących 
w danej epoce, manifestujących się przez określony wybór materia-
łu dźwięko wego i sposób jego zastosowania, przy czym idiom dzieła 
(jego cechy wewnątrzopusowe) jest głównym obiektem analizy, oraz 
tradycję ana lizy systemowej, tj. rekonstruującej w dziele muzycznym 
szczególny układ norm ogólnego systemu kompozytorskiego, wraz 
z odniesienia mi do niego, przy czym przede wszystkim inkarnacje 
systemu przez dzieło wydają się fundamentem i celem poznania (ce-
chy zewnątrzopusowe; Meyer 1989).

Druga z wymienionych tradycji, tj. tradycja analizy systemowej, 
która współtworzy podwaliny deskryptywnej analizy logocentrycz-
nej, opiera się na teoretycznych osiągnięciach Hugona Riemanna, 
wyłożonych w jego serii podręcznikowej, stanowiącej kanon muzy-
kologii pozytywistycznej przełomu XIX i XX w. Czym charakteryzu-
ją się ogól ne przesłanki analizy logocentrycznej, zawarte w szeroko 
zakrojonym systemie kategorii muzycznych tego teoretyka? Istotne 
jest przede wszystkim utrzymanie w  analizie muzyki doby nowo-
żytnej trzech za sadniczych obszarów badania dzieła muzycznego: 
harmoniczno-tonalnego (Harmonielehre), składniowego (Phrasie-
rungslehre) i formalno-gatunkowego (Formenlehre). Te zakresy tra-
dycyjnie są traktowane względnie autonomicznie, a ich wydzielaniu 
jako samoistnych obiek tów badania sprzyja naturalna hierarchiza-
cja czynników dzieła mu zycznego: tonalny logos to wstępnie przyję-
ty, prekompozycyjny ma teriał dźwiękowy (logika), syntaksa stanowi 
wehikuł przedstawiania myśli muzycznych (gramatyka), forma zaś 
jawi się jako rama całości dzieła (architektonika).

Jakie istotne momenty źródłowe najstarszych systemowych teorii 
muzycznych mogą składać się na syntetyczny model analizy logocen-
trycznej? W  sferze harmoniczno-tonalnej logocentryczny styl ko-
mentowania dzieła dotyczył takich jakości, które są zgodne z opisem 
„naturalnej” hierarchii elementów systemu. Logocentryczna analiza 
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186 ROzDzIAł 5

harmoniczna posiłkuje się więc kategoriami jakościowo „neutralny-
mi”. W takim ujęciu kwestie tonalne byłyby redukowane do zagad-
nień jedności tonacyjnej utworu, ze wskazaniem na lokalne fazy 
centrali zacji. Natomiast problemy harmoniczne albo zostałyby ogra-
niczone do tonacyjnego traktowania akordów z cyfrowym oznacze-
niem dysonan sów w przypadku czterodźwięków, albo oparłyby swą 
symbolikę na terminologii zmodyfikowanej i  uproszczonej gamo-
wo-stopniowej te orii harmonii. Nie ulega wątpliwości, że tego ro-
dzaju aparatura poję ciowa nie służy opisowi ani morfologicznych, 
ani – będących zresztą w centrum uwagi samego Riemanna – funk-
cjonalnych aspektów pro cesu harmonicznego.

W  sferze syntaktycznej logocentryczny sposób poznania dzie-
ła przywoływał takie fundamentalne muzyczne kategorie formalne, 
jak przede wszystkim podstawowe jego tematy i  podporządkowa-
ne im muzyczne kategorie formalne o  niższej randze (tematy po-
boczne, łącz niki itp.). Sposób ten znajdował się w orbicie wpływów 
tradycyjnej Kompositionslehre. Statyczne przedstawianie tematów, 
elementarny sposób opisu melodyki, znajdowanie pokrewieństw 
między kategoria mi syntaksy (typu: motyw-fraza-zdanie-okres) – 
to najczęstsze w tym przypadku strategie poznawcze, dziś już bar-
dziej właściwe podręczni kowi do nauki o muzyce niż zaawansowa-
nej rozprawce muzykologicz nej. Podobnie jak w przypadku analizy 
harmonicznej tego typu, w której nie dochodzi do wyartykułowania 
bardziej zaawansowanych morfologicznych i  funkcjonalnych jako-
ści procesu harmonicznego, tak w przypadku logocentrycznej ana-
lizy języka muzycznego brak jest prób hierarchizowania elementów 
składni muzycznej zwłaszcza z uwa gi na ich stosunek do muzyczne-
go chronotopu, tj. do procesualnego aspektu muzyki. Gramatyczne 
kategorie analizy logocentrycznej nie wiążą się bowiem z  założe-
niem czasowo-przestrzennych transforma cji swoich podstawowych 
kategorii.

Przybliżając ten modus deskryptywno-analitycznego interpre-
towa nia dzieła, powiemy na koniec, że w sferze formalno-muzycznej 
były przy woływane nazwy głównych części dzieła, wsparte odczyta-
niem włoskiej terminologii, podbudowującej za sprawą kompozyto-
ra bądź wydawcy ich charakter wyrazowy. Inne cechy takiego opisu 
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to posłu giwanie się schematami architektonicznymi (wraz z  towa-
rzyszącą im symboliką literową) celem – jak w  przypadku składni – 
sta tycznej partykulacji segmentów formalnych dzieła. Opisy takie, 
bar dzo rozpowszechnione w  pomocniczej dydaktyce teoretycznej 
dla mu zyków, dychotomicznie ujmują hierarchię formalną anali-
zowanych dzieł: wersaliki ustanawiają porządek w  głównych czę-
ściach i  członach formalnych, kapitaliki zaś – w  podporządkowa-
nych im fazach i  łącz nikach (przy czym dodatkowe „ocyfrowanie” 
liter wskazywało na stopień wariantowania podstawowych współ-
czynników formy). zasadnicze cechy tak zdefiniowanej historycznej 
analizy logocentrycznej wi dać wyraźnie w początkowym fragmen-
cie Riemannowskiej analizy fortepianowej Sonaty Es-dur op. 7 nr 1 
Beethovena; analizy ukazują cej opisywaną tu „trójczynnikową” sub-
stancję muzyczną (przykł. 18).

Każdy inny niż logocentryczny rozbiór, wyrazisty w  swych 
meto dologicznych założeniach, ma na ogół swoją leżącą u podstaw 
war stwę logocentryczną. Trudno wyobrazić sobie większość teore-
tycznie odmiennych analiz, które mogłyby abstrahować od pewnych 
konsty tutywnych kategorii formalno-muzycznych. Poznanie zasad 
konstruk cyjnych barokowej pasji bez pojęć chorału, arii czy recyta-
tywu jest tak samo trudne do wyobrażenia, jak rozprawianie na te-
mat sonaty kla sycznej, abstrahujące od takich kategorii pierwszego 
jej ustępu, jak ekspozycja, przetworzenie czy repryza. Podstawowe 
pojęcia składni muzycznej i ich podłoże tonacyjne, rodzaje związa-
nych z nimi wyznaczników obsady instrumentalnej oraz fundamen-
ty architektoniki muzycznej czy charakter ekspresji – to najczęstsze 
przedmioty tego ro dzaju współczesnych aspektów analizy logocen-
trycznej. Jednakże ana liza taka, będąca dziś w formie dyskursu au-
tonomicznego zaledwie, wedle słów Karola Irzykowskiego, analizą 
„poczciwą” („banalizą”), jest tylko tym momentem każdego wyżej 
sięgającego celów poznawczych rozbioru, w którym ujawnia się two-
rzenie niedyskusyjnych znaczeń i treści analizy.

Lista gatunków pisarskich, w  których logocentryczna anali-
za współcześnie egzystuje, jest tak samo obszerna, jak zróżnicowa-
ny jest stopień wnikliwości spostrzeżeń analizującego. Jest ona na 
ogół neu tralnym, tzn. niewyposażonym w  jakiekolwiek specjalne 
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teoretyczne przesłanki, opisem przedmiotu; opisem ograniczającym się 
do konsty tutywnych właściwości muzyki. Funkcjonuje zarówno 
w przewodni kach koncertowych, jak i w syntezach genologicznych, 
zarówno w popularnych monograficznych opracowaniach twórczo-
ści określonych kompozytorów, jak i w edycjach o charakterze lek-
sykograficznym. Analiza ta ma także swój wariant negatywny: me-
todologicznie piętnowaną Takt-für-Takt-Analyse (de la Motte 1968: 
49–59), która zwykle bywa demonstrowana jako przykład rekapi-
tulowania procedury kom pozytorskiej bez zapowiadania z góry, ja-
kie problemy leżą u jej pod staw, jaki katalog pytań implicite zawie-
ra. Między tak rozumianą „banalizą” a tekstem nutowym powstaje 
w  skrajnej, popadającej w  akrybię postaci, relacja tautologiczna. 
Jedynym efektem takiej pseudoanalizy pozostaje poznawczo mar-
twa werbalizacja niektórych muzycznych cech dzieła. 

3. pierwsza moderna: aspekty procesualne

O ile poczęta z ducha geometrii analiza logocentryczna ukazuje dzie-
ło jako obiekt względnie statyczny, o tyle procesualistyczna wydoby-
wa na światło dzienne te cechy muzyki, które są jej właściwe jako 
amorficznej sztuce rozgrywającej się w czasie, jako – jak to ujmo-
wał August Halm – sztuce „uprzestrzennionego czasu” (verräumlichte 
Zeit; Dahlhaus, zimmermann 1984: 428–432). Muzyka to zatem ra-
czej organiczna „causa formalis”, a  nie dźwięcząca „architektura”, 
którą przez statyczne analizy dramatów Wagnera ukazywał Alfred 
Lorenz (1924–1930), a utworów Chopina Hugo Leichtentritt (1921–
–1922). Te aspekty muzyki ujawniła niemiecka (lata 20.) i radziecka 
(lata 30.) tzw. fenomenologia muzyczna. O ile pierwsza, której osią-
gnięcia łączą się z nazwiskiem ernsta Kurtha (1923; 1927), opiera-
ła się w swej bezpo średniej warstwie inspiracji na fundamencie filo-
zofii woli Schopen hauera, o tyle druga, uosabiana z dziełem – silnie 
zresztą inspirowa nego pracami Kurtha – Borisa Asafjewa (I  1930; 
II 1947), nawią zywała do właściwego ujęciom marksistowskim do-
świadczenia spo łecznego jako interpretacyjnego kryterium rozu-
mienia procesów mu zycznych przebiegających w procesie komuni-
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kacji muzycznej. Kurth (koncepcja kinetyczna) traktował muzykę 
jako emanację energii psy chicznej, zależnej od pewnej transcen-
dentnej siły pierwotnej – woli, podczas gdy Asafjew (koncepcja in-
tonacyjna) dowodził wtórności pro cesów muzycznych wobec wszel-
kich psychicznych i społecznych do świadczeń człowieka, łączących 
twórcę ze słuchaczem.

Gdyby jednak usiłować wyznaczyć głębsze, pośrednie przesłan-
ki filozoficzno-światopoglądowe dla tej grupy kształtujących się 
w  okre sie międzywojennym metod analizy muzycznej, to byłyby 
one związa ne z jeszcze XIX-wiecznym ewolucjonizmem i zdobycza-
mi nauk przy rodniczych, które – upowszechniając wieloznaczne po-
jęcie „ewolucji” – przygotowały grunt pod ontologiczne normy teo-
rii analizy. Pojęcie ewolucji oznaczało stopniową zmianę w stałym 
kierunku, postępującą od stanu niższego do wyższego i powodują-
cą różnicowanie układu. ewolucjonizm, przeciwstawiający się pozy-
tywnej, empirycznej filozo fii XIX w., przesunął „badania z celu rze-
czy na ich przyczyny szcze gółowe”, wprowadził „nową miarę ocen: 
gdy przedtem najważniejszym wydawało się to, co naturalne, ra-
cjonalne, trwałe, to teraz raczej to, co nowe i postępujące naprzód”. 
ewolucjonizm to także wprowadzenie do badań humanistycznych 
biologicznego punktu widzenia, wypierające go „ducha geometrii” 
z badań dotychczasowych, wreszcie – badanie fe nomenów bardziej 
w ich różnorodności niż w sprowadzeniu do okre ślonej, uogólnionej 
podstawy (Tatarkiewicz 1970: 80, t. 3).

Scheda po ewolucjonizmie wydaje się tworzyć kluczowy mo-
ment, oddzielający tradycyjne, logocentryczne od nowych, pro-
cesualistycznych postaw wobec teorii analizy dzieła muzycznego. 
Centralną kate gorią analizy procesualistycznej było rozumienie for-
my muzycznej ja ko homeostatu (zachwianie i powrót do równowa-
gi). Bez względu na przedstawianie w szczegółach sposobu stawania 
się muzyki, jej roz woju w ramach określonej przestrzeni wyznaczo-
nej gatunkiem, historyczne analizy procesualistyczne łączy przed-
stawianie muzyki jako dy namicznego przebiegu, w którym – jak to 
ujmował Halm – dochodzi do interakcji między pojedynczym zda-
rzeniem a  całym procesem dźwiękowym (Vorgang und Prozeß). 
Organizmalna koncepcja formy skłaniała Halma do przywoływania 
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Arystotelesowej kategorii „entelechii” – formy potencjalnie zawar-
tej w materii, uobecniającej się na skutek pierwotnej siły rządzącej 
światem organicznym. Także w uję ciu Asafjewa forma rozpościera się 
między stanem „inicjacji” a sta nem wyznaczonym „formułą zakoń-
czeniową”. W tych formalnych ra mach występują różnorodne zabu-
rzenia stanu równowagi.

Spośród przesłanek techniczno-kompozytorskich muzycznej mo-
derny, które mogły odegrać rolę w procesie konstytuowania onto-
logicznych norm teorii analizy, wskazałbym przede wszystkim na 
nie które muzyczne kategorie formalne, które z  inspiracji Arnolda 
Schönberga wypracowane zostały w  Szkole Wiedeńskiej, odnosząc 
się do kategorii rozwoju – fundamentalnej dla rozumienia teorii no-
wej for my muzycznej. Fenomen Schönbergowskiej zasady sich en-
twickelnde Variation, przełamujący historyczną normę wewnętrz-
nie członowanej formy wariacji na rzecz formy antyrepetycyjnej, 
organicznie rozwija jącej się, stanowi bodaj najbardziej wymow-
ny przykład nowego mu zycznego ewolucjonizmu, innego niż fak-
turalnie izomorficzny. W my śleniu Schönberga o muzycznej formie 
w  okresie ekspresjonistycznym nie znajdujemy śladów zaintereso-
wań – tak częstych u  Hindemitha i  innych neoklasyków – „sche-
matem”. Również nieprzypadkowo, jak się wydaje, swoje znaczenie 
w Schönbergowskiej estetyce eksplikowanej miało samo pojęcie „or-
ganiczności” i „ewolucji”, tak w odnie sieniu do całej swojej twórczo-
ści (My evolution, 1952), jak też rozumie nia samych podstaw formy. 
W 1935 r. kompozytor retorycznie pytał: „Kto może doradzić, jak 
nadać postać trwałą formie płynnej? Jak roz wijać wstęp, jak prowa-
dzić ewolucję?” (Schönberg 1978a: 406)3.

W opisie harmoniczno-tonalnych aspektów, właściwych historycz-
nym analizom procesualistycznym, można by przywołać Kurthowskie 

3 Późniejsza analityczna koncepcja R. Retiego (1952 i 1967) wskazuje na szcze-
gólnie interesujący związek deskryptywnej analizy muzyki przeszłości z nowo-
czesnymi, XX-wiecznymi technikami kompozytorskimi. Reti przeniósł niektó-
re nor my dodekafonii seryjnej Schönberga z  zakresu operowania wzorcami 
dwunastotonowymi na grunt analizy klasyczno-romantycznych form cyklicz-
nych, w celu ukazania quasi-motywicznych wspólnotowych latencji w procesie 
tematycznym.
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sposoby interpretacji tej sfery zagadnień, dobrze znane czytelniko-
wi polskiemu z prac Józefa M. Chomińskiego (1960). Mówi się tam 
o grze „napięć” i „odprężeń”; zmienności, w której emanacją napięć 
psychicznych były napięcia realizowane sferą dysonansu, efektem 
ich rozwiązywania zaś – sfera konsonansu. To jednak ograniczało-
by nasz punkt widzenia, interesują nas bowiem aspekty procesualne 
także w  in nych teoriach analizy. Gdy zatem rozważamy historycz-
ne metody procesualistycznej analizy harmonicznej, to trzeba przy-
wołać przede wszystkim tę analizę prolongacyjną, którą zawierają 
pisma Schenkera; analizę wyłaniającą zarówno teleologiczne wy-
znaczniki procesu tonalnego, jakie tworzy „kontrapunktyczny” ruch 
„głosów” w praosnowie (Ursatz), jak i „stopnie harmoniczne”, rozu-
miane nie w kontek ście tradycyjnej teorii gamowo-stopniowej, lecz 
w znaczeniu „absorbujących” większą liczbę akordów trójdźwięków, 
którym przypisuje się rolę przedłużania konstytutywnego znaczenia 
trójdźwięku na se kwencje następujących po nim akordów o niższej 
randze. Poniższy przykład ukazuje Schenkerowską analizę fragmen-
tu Wariacji i fugi na temat Johanna Sebastiana Bacha44 na fortepian 
op. 81 Maxa Regera.

Powiedzielibyśmy zatem, iż bez względu na istotę przedmio-
tu na szej uwagi, współczesna analiza procesualistyczna to zdolność 
ukaza nia zdarzeń muzycznych w pewnym kontinuum. W takiej ana-
lizie rów nie mało istotne będą zatem, właściwe logocentrycznemu 
rozbiorowi, systemowe partykulacje składni muzycznej. Czynności 
partykulacyjne stabilizują bowiem syntaksę, maskują jej walor kie-
runkowości i procesualności. Każda kategoria syntaktyczna w takim 
ujęciu nie jest za tem tylko sumą muzycznych kategorii formalnych, 
lecz stanowi dynamiczny łuk, mający takie punkty strategiczne, 
jak początek (za wiązanie akcji), kulminację (spiętrzenie konflik-
tów) i  zakończenie (rozwiązanie akcji). Jest zatem nośnikiem ży-
wej „energii” dźwiękowej. Tak jak poszczególne kategorie syntaksy 
są ukazywane jako teren ście rania się przeciwstawnych sił tektonicz-
nych muzyki, tak samo szcze gólnego znaczenia nabiera postulat już 

4 Temat pochodzi z  kantaty Bacha Auf Christi Himmelfahrt allein (1725) 
BWV 128.
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nie indeksowania w  porządku pseudolinearnym wariantów kate-
gorii syntaktycznych, lecz badania rzeczywistych transformacji te-
matycznych dzieła. W jaki sposób pro ces tematyczny tworzy „łuk” 
narracyjny? Jakimi sposobami uzyskuje kompozytor transformacje 
tematyczne? Jakie jakości syntaktyczne wy łaniają się na skutek tych 
procesów? To podstawowe pytania dotyczą ce sfery syntaktycznej, ja-
kie wyłania analiza procesualistyczna.

Kategorie stawania się, kreacji, „sujetu” czy kierunkowości prze-
biegu, stanowiące rdzeń współczesnego procesualistycznego (w nie-
których ujęciach: narratologicznego) opisu analitycznego, wiążą się 
z  przedmiotem analizy jako określonego przedstawienia, unaocz-
nienia zdarzeń muzycznych, łączonych niekiedy przez analityka 
z  kategoriami wobec muzyki heteronomicznymi, narzuconymi jej  
a posteriori. łączenie sfery muzyczno-konstrukcyjnej z określony-
mi zasadami dra maturgii, tak typowe dla muzykologii w Rosji, może 
się zatem wiązać zarówno z semantyzacją postrzegania procesu mu-
zycznego, jak i z na rzuceniem muzyce przejętych z nauki o literatu-
rze fazowych modeli konstrukcji dramatu (Golianek 1995). Każda 
taka, zarówno historycz na, jak i współczesna, analiza stara się owe 
muzyczne przebiegi szcze gółowo eksplikować jako dialektyczny 
proces, w którym istnieje na pięcie między czynnikami sukcesywny-
mi (melodia) i symultatywnymi (harmonia), między siłami stabili-
zującymi i dynamizującymi przebieg, między mikro- a makroformą 
muzyczną, między wyznacznikami for my formans a formą formata.

4. moderna wyjęta spod prawa: aspekty pragmatyczne

Na trzeci typ analizy, której charakter, niezabezpieczony rozjem-
czo działającymi normami sformalizowanej teorii, składają się jej 
dyskur sy pragmatyczne. U  podstaw takiej analizy leży określona 
ideologia, która nie tyle bezpośrednio kieruje jej normami rozbioru 
(wszak nie należy ona do teorii muzyki), ile stanowi przesłankę in-
terpretacji jej poznawczych wyników. Dzieło muzyczne jest trakto-
wane jako mate riał demonstracji arbitralnych tez wobec tego dzieła 
heterogenicznych. W analizach tego typu swoistej degradacji dzieła 
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muzycznego jako by tu nacechowanego autonomią towarzyszy spro-
wadzenie jego szcze gólnych, wyizolowanych z ogólnego kontekstu 
formalno-estetycznego właściwości jedynie do roli demonstracyjne-
go materiału tezy po równawczej, genetycznej lub społeczno-ideolo-
gicznej. Historyczna scheda, jaką była opozycja nowej analizy pro-
cesualistycznej wobec tradycyjnej logocentrycznej, została w ogóle 
zniesiona – nowy paradygmat analizy nie odnosił się już do jej war-
stwy stricte teoretyczno-muzycznej, lecz do funkcji ideologicznych 
i utylitarnych. Swoisty instrumentalizm metodologiczny, który naj-
bardziej zwyrodniałe formy przybrał w naukach humanistycznych 
III Rzeszy i zSRR, miał w ła godnej formie swoje liczne antecedensy. 
Tradycyjnie dochodził do głosu także w starszych analizach, ukazu-
jących np. przesłanki kształto wania się technik, faktur i form w tra-
dycji muzycznej. Mylono w  nich niekiedy związek przyczynowo-
-skutkowy z analogią historyczną. Wzrost znaczenia ewolucjonizmu 
w eksplanacyjnych formułach ów czesnej historiografii stanowił bo-
wiem dogodny grunt dla brania w nawiasy całych zespołów cech we-
wnątrzkontekstowych, mających niejednokrotnie decydujące zna-
czenie dla rozczytania doniosłych poznawczo aspektów fenomenu 
muzycznego.

Historyczna analiza pragmatyczna święciła swe prawdziwe 
trium fy wówczas, gdy, jak się rzekło, doraźne zamówienie społeczne 
lub presja polityczno-ideologiczna domagały się pseudonaukowych 
uzasa dnień w muzycznej empirii. Jako taka stanowiła jedyną oficjal-
ną legi tymizację badawczych wysiłków muzykologów w  ustrojach 
totalitar nych. Również w tym zakresie pierwsze kanoniczne proce-
dury eksplanacyjne wypracowała oficjalna muzykologia niemiecka 
w latach 30., w związku z dojściem Hitlera do władzy i stopniowym 
petryfiko waniem ideologii, która w efekcie haseł volkistowskich po-
łożyła podwaliny pod rasistowską niemiecką naukę o muzyce i tym 
samym postawiła pod znakiem zapytania zdobycze zarówno fe-
nomenologii, jak i  hermeneutyki muzycznej (Tuchowski 1998). 
Muzyka, owa Mannowska „najbardziej niemiecka ze sztuk” (deuts- 
cheste Kunst), choć uwolniona przez swój asemantyczny materiał 
dźwiękowy od pokus wprojektowywania w  nią dyskursów ideolo-
gicznych, stała się mimo to w hitlerowskich Niemczech przedmio-
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tem równie zaciekłego sztur mu ideologicznego, jaki miał miejsce na 
terenie sztuk pięknych i literatury. Podobny mechanizm wyłaniania się  
z oficjalnej doktryny eksplanacyjnej, choć w kontekście odmiennych 
realiów społecznych i kul turalnych („dyktatura proletariatu”, partyj-
ność artystów), był wyraźny w stalinowskiej Rosji od początku lat 
30. aż do początków ery chruszczowowskiej, kiedy jego niezawod-
ność zdawała się coraz bardziej podlegać erozji.

W oficjalnej niemieckiej nauce o muzyce rozwijanie intelektual-
nych tradycji volkistowskich miało doprowadzić do ich wyrodzenia się 
w  skrajny nacjonalizm, który kazał problemowi „niemieckości” 
mu zyki awansować do rangi pierwszorzędnego zakresu badawcze-
go. Pra ce Hermana Matzkego (1936), Ludwiga Ferdinanda Clausa 
(1936) czy Josefa Müllera-Blattaua (1938) stanowiły janusowe ob-
licze rozpraw stricte rasistowsko-muzycznych, rozwijających wa-
gnerowskie obse sje zawarte w broszurze Das Judentum in der Musik 
(1850). Prace Heinricha Berla (1926), Richarda eichenauera (1937) 
czy Karla Blessingera (1944) dowiodły, w jaki sposób, w odpowied-
nich warunkach społeczno-politycznych, pragmatycznie zoriento-
wana analiza muzycz na może stanowić oręż w  walce ideologicz-
nej, z systematycznością doprowadzający do sanacji kompozytorów 
„rasowo obcych” (Lexikon der Juden in der Musik, 1941). Poniższy 
przykład nr 20, zaczerpnięty z pracy Roberta Pessenlehnera (1937: 
85), ukazuje analizę Finału IX Symfonii Beethovena. „Najwyższą 
doskonałość formy w dziełach wszystkich czasów i epok znajduje-
my w dziełach niemieckiej sztuki dźwiękowej” – wykłada swą tezę 
Pessenlehner. Wyraża się ona mianowicie symetrią rozplanowania 
formalno-dramatycznego, ilustrowa ną na przykładzie m.in. Finału 
IX Symfonii Ludwiga van Beethovena5.

Czy synkopa może być „rasowym symbolem” niemieckości? 
Czy swoistym muzycznym znamieniem semickości jest linearyzm 
bez so lidnej harmonicznej podbudowy? Czy linearność i atonalność 
wnika ją do muzyki europejskiej z obcych przestrzeni kulturowych? 
Czy mu zykę niemiecką – w przeciwieństwie do statycznej muzyki 

5 za pomoc w  wyborze tego przykładu dziękuję Panu Profesorowi A. Tu-
chowskiemu.
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tworzonej przez Żydów – charakteryzuje dynamiczność przebiegu? 
Czy „muzy ka żydowska” wiąże się z  przesadnym eksponowaniem 
formuł rytmicznych?6 Nie zachodzi już dziś potrzeba rzeczowego 
dyskutowa nia tych neuronacjonalistycznych problemów pragma-
tycznej analizy muzycznej, uwikłanej w polityczne dyskursy XX stu-
lecia. Ta tra dycja analityczno-muzyczna stanowi jednak pożyteczną 
lekcję. We współczesnych analizach pragmatycznych należy zwró-
cić szczególną uwagę na z jednej strony ich dedukcjonistyczny prze-
bieg (teza na ogół heteronomiczna wobec muzyki, tyleż aprioryczna, 
co arbitralna), z drugiej – na niekiedy mylący wysoki techniczny po-
ziom analiz, niedoprowadzający jednak do przezwyciężenia rozzie-
wu między sferą autonomiczną a heteronomiczną analizy. Granica 
oddzielająca analizę od interpretacji jest w tym samym stopniu wy-
raźna, co trudna do przezwyciężenia. 

Równie jaskrawo negatywnie przedstawiał się stan oficjalnej 
świa domości teoretycznej (zwłaszcza w latach 1949–1956) w zSRR 
i w zwa salizowanych krajach bloku sowieckiego. Celowo trudne do 
zdefiniowania kryterium tzw. realizmu socjalistycznego stanowiło 
normatywny wyznacznik twórczości kompozytorskiej tego czasu. 
Jakie wyróżniki estetyczne konserwatywnej socrealistycznej moder-
ny wysuwały się na pierwszy plan? z całą pewnością były to czyn-
niki ujednoznaczniające proces percepcyjnej semantyzacji muzyki, 
a więc przede wszystkim – wzrost znaczenia panegirycznego, spe-
cyficznie kontaminacyjnego gatunku programowo-wokalno-instru-
mentalnego (Pieśń o  lasach Szosta kowicza, Pieśń Partii Panufnika, 
Kantata na pochwałę pracy Woytowicza), opartego na „reglamento-
wanych”, aprobowanych przez cenzurę tekstach, sławiących drogę do 
komunizmu, internacjonalizm i socjali styczne przodownictwo pra-
cy. Nadto – z wyróżników czysto muzycz nych – drastyczne ograni-
czenie środków techniki kompozytorskiej do stereotypów muzycz-
nych epoki dur-moll, archaizacja (tradycje świeckie, a nie religijne, 
np. Colas Breugnon Bairda), a zwłaszcza nawiązanie do tradycji mu-
zyki ludowej, które – dla kompozytorów broniących się przed upar-
tyjnieniem ich sztuki – okazało się zbawiennym pomostem prze-

6 Szerzej o tych kwestiach por. Tuchowski (1998).
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rzuconym retrospektywnie ku przedwojennemu folkloryzmowi 
(Koncert na orkiestrę Lutosławskiego).

Kryterium realizmu socjalistycznego, stanowiące osnowę ówcze-
snej estetyki normatywnej, wywierało także nacisk na wybór przez 
mu zykologów określonych przedmiotów analizy. W polskiej litera-
turze o muzyce tego okresu, której ideologicznej poprawności pil-
nowała zo fia Lissa, pewna liczba prac dotyczy przykładowo ta-
kich utworów, jak Ballada o żołnierskim kubku Bairda, Bunt żaków 
Szeligowskiego czy kantata Słowo o Stalinie Gradsteina. Wybór „ide-
ologicznie popraw nych” przedmiotów analizy to jedna strona za-
gadnienia. Drugą jest jej sfera aksjologiczna, którą napiętnowa-
ło Żdanowowskie rozróżnienie między socjalistycznym realizmem 
a uwikłanym w dylematy pierw szej moderny formalizmem. Ta słu-
żalcza partyjność analizy skutkowa ła m.in. piętnowaniem nowej mu-
zyki, instruktywnie wskazywała tak że na zespół uproszczonych środ-
ków kompozytorskich. W niektórych pracach Józefa M. Chomińskiego 
z lat 50. (I 1954; II 1956) zauważa się – i to jest niezmiernie typo-
we dla analiz pragmatycznych – wyra źne pęknięcie między rzeczo-
wym tonem technologicznej analizy a cał kowicie heterogenicznymi 
wobec niej tezami dotyczącymi „formali zmu” w wytworach „burżu-
azyjnej” kultury muzycznej.

z tego, co powiedziano wyżej, wynika, że metodologiczny status 
analizy pragmatycznej należy rozumieć w innym sensie niż w przy-
padku obu poprzednio omówionych metod. Analizy tego typu nie 
moż na zdefiniować za pomocą muzyczno-teoretycznych norm. Jej 
istotą jest istnienie przyjętego a  priori heteronomicznego wobec 
przedmio tu analizy zespołu fałszywych przesłanek, których egzem-
plifikacja do puszcza sposoby eksplanacji uzasadniające ich pseudo-
naukowy status. Tak jak każdy sposób analitycznej eksplanacji może 
być sposobem roz winięcia założonych z góry tez, tak samo na róż-
norodnym materiale badawczym mogą być one egzemplifikowane, 
lecz przez pryzmat „czarno-białej” aksjologii. Wniosek stąd płyną-
cy dla współczesnych, już uwolnionych od politycznego kontekstu, 
analiz pragmatycznych wydaje się zatem oczywisty: w analizie tego 
rodzaju istnieje zasadni czy rozziew między oczekiwaną sferą jej en-
tymematycznych przesła nek teoretycznych, które zastępuje jawna, 
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expressis verbis sformuło wana, łatwa do sfalsyfikowania teza histo-
riograficzna (np. początki tonalności harmonicznej w faux-bourdonie 
Szkoły Burgundzkiej, harmonika funkcyjna w madrygałach Gesualda 
da Venosy, aleatoryzm u Mozarta itd.).

Wszędzie tam, gdzie dochodzi do instrumentalnego traktowa-
nia historii muzyki, gdzie degraduje się epoki historyczne do roli 
środka służącego innym epokom (np. interpretacja okresu przed-
bachowskiego przez Heinricha Schenkera), gdzie schlebia się słabo 
uzasadnionym poznawczymi względami rodzimej historiografii pa-
radygmatom inter pretacji kulturowej lub gdzie – przeciwnie – mar-
ginalnym zjawiskom kulturowym nadaje się znamiona uniwersalne, 
tam analiza pragma tyczna, zamiast doprowadzić do intencjonalnej 
zmiany paradygmatu, powoduje zainfekowanie rzeczowego dyskursu 
o muzyce. Jej skutki były wyraźnie obecne także w polskiej historio-
grafii, gdzie oscylowa no między tezami o „najpiękniejszej ze wszyst-
kich muzyce polskiej” a równie pompatycznymi, co anachronicznymi 
deklaracjami „stylu polskiego (narodowego)” w muzyce. Analiza dzie-
ła wciąż jeszcze stwa rza pokusy przekształcania jej w instrument „po-
krzepiania serc” bądź czerpania swoistej satysfakcji z  – jak mawiał 
Jacques Handschin – „ucieczki przed tą górą, jaką był Beethoven”. 
A  przecież przyjęcie kon cepcji heteronomii kulturalnej stanowiło-
by najlepsze remedium na do tkliwe błędy i uroszczenia takiej prag-
matystycznej analizy w historio grafii muzycznej (Pietraszko 1987).

5. druga moderna: aspekty „strukturalne” – sformalizowane

Klasyczna definicja struktury określa ją jako system składników este-
tycznie aktualizowanych i  zorganizowanych w  rozległą hierarchię, 
która jest zespolona przez dominację jednego składnika nad inny-
mi. W  żadnej z  nauk humanistycznych pojęcie to nie jest jednak 
tak róż nie rozumiane jak w muzykologii. Pomijając fakt nadużywa-
nia tego terminu, wyraźny zwłaszcza w literaturze muzykologicznej  
lat 60. i 70., trzeba zauważyć, że teorie mieniące się strukturalistycz-
nymi w  istocie rzeczy z  pojęciem strukturalizmu, wykształconego 
w antro pologii czy językoznawstwie, niewiele mają wspólnego. Jeśli 
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nie po wstała na gruncie naszej dyscypliny teoria, która spełniała-
by kryteria nowatorskich postulatów deskryptywnej nauki o struk-
turze dzieła, to przede wszystkim z  tego powodu, że zarówno lo-
gocentryczna, jak i procesualistyczna analiza muzyczna zawsze były 
w  jakimś sensie tak że analizami strukturalistycznymi, badający-
mi związki w obrębie mu zycznych kategorii formalnych, dodajmy – 
związki zespolone przez dominację jednego składnika nad innymi. 
Do zrozumiałych tedy konfuzji dochodziło w  trakcie historycznej 
dyskusji nad tym, które z teo rii analizy w centrum swojej uwagi sta-
wiają kwestię muzycznej struk tury i  co ona oznacza. Na przykład 
Theodor W. Adorno w latach 50. pisał, że jedynie dwóch teoretyków 
zajmowało się badaniem „struktu ry dzieł jako takich”, tj. ernst Kurth 
i Heinrich Schenker7.

Pojęcie struktury stało się jednak w latach 60. i 70. dla drugiej 
mo derny takim samym słowem-kluczem, jak pojęcie procesu czy 
ewolucji w czasach Schönberga. Nie jest przypadkiem, że jeden z naj-
bardziej znaczących kompozytorskich manifestów muzyki serialnej 
ma pojęcie „struktur” w swym tytule, kategorie „struktury”, „struk-
tury parametrów” zrobiły zawrotną karierę, a „strukturowanie” stało się 
wręcz synonimem komponowania. W  Nowej muzyce Bogusława 
Schaeffera (1957), jednym z ważniejszych teoretyczno-kompozytor-
skich manifestów europejskiej drugiej moderny, pojęcie struktury 
stanowi wyróżnik teoretycznego dys kursu (por. także pisma zwłasz-
cza Karlheinza Stockhausena i  Pierre’a  Bouleza). Nieprzypadkowo 
w teorii sonologii Chomińskiego nie ma już meliki czy akordyki, są 
natomiast „struktury horyzontalne i wertykal ne”. Tendencje do zo-
biektywizowania dyskursu analizy muzycznej są w oczywisty sposób 
zbieżne z refleksją artystyczną drugiej moderny, wchodzącą w liczne 
mariaże z naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Fizykalistyczne kon-
cepcje estetyczno-muzyczne edgara Varêse’a, skrajny formalizm to-
talnego serializmu Darmstadczyków, muzyka stochastycz na Iannisa 
Xenakisa, dynamicznie rozwijająca się na obu kontynentach muzyka 
elektroniczna, pierwociny computer music, probabilistyka mu zyczna 

7 Podobnie I. Bent (1990) nie wyróżnia strukturalizmu jako formacji teoretycz-
nej, mówi jedynie o „warstwach strukturalnych” Schenkera.
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licznych odmian aleatoryzmu – wszystkie te tendencje wydają się 
zbieżne z poszukiwaniami analogicznych wartości poznawczych na 
polu analizy muzycznej.

Jeśli jednak decydujemy się tu na wyodrębnienie w  latach 60. 
i 70. nowych ontologicznych i epistemologicznych aspektów analizy, 
to czynimy to z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze – ze wzglę-
du na wyodrębnienie się w interesującym nas okresie, po raz pierw-
szy nie „poczętych z  ducha muzyki”, bardziej wyspecjalizowanych 
przedmiotów analizy; po drugie – ze względu na istnienie silnej, nie-
znanej wcześniej tendencji do kwantyfikowania rezultatów badaw-
czych; po trzecie – z powodu specjalistycznego zawężania, a niekie-
dy wręcz lekceważenia sfery interpretacyjnej analizy. Co do kwestii 
przedmiotu badań, to pojęcia struktury w  definiowanej tu anali-
zie nie należy utożsamiać z  tym wszystkim, co tradycyjnie tworzy 
„strukturę muzyki” w  systemie muzycznym Riemanna i  jego na-
stępców. Relacje w  obrębie „struktury harmoniczno-tonalnej” czy 
„struktury syntaktyczno-formalnej” nie będą w szczególności zbież-
ne z tą podstawową kategorią, którą łączymy tu z analizą struktura-
listyczną. Wszechobecne pojęcie struktury nabrało bowiem takich 
partykularnych znaczeń, ja kie nie wiążą się ani z tradycyjną logiką, 
ani z gramatyką muzyczną – obiektywizujące (analizy deskryptyw-
ne) lub wręcz obiektywne (analizy normatywne) poznanie aspekto-
we wyparło owo dążące do inte gralności poznawanie muzyki, jakie 
tworzyło fundament dotychczaso wej analizy dzieła.

Ideologiczne podstawy takiego poglądu na przedmiot, cel i za-
kres analizy muzycznej zostały stworzone, podobnie jak w  przy-
padku ana lizy logocentrycznej (pozytywizm) i  procesualistycz-
nej (ewolucjonizm), jeszcze w  XIX w. Tworzy je upowszechniony  
w 2 połowie tego stu lecia scjentyzm, który – jak pisze Tatarkiewicz – naro-
dził się ze zdobyczy „nauk specjalnych i filozofii minimalistycznych, 
z elemen tów pozytywizmu, empiryzmu, materializmu i ewolucjoni-
zmu” (Tatar kiewicz 1970: 80 i n., t. 3). Jakie momenty tradycyjnej 
ideologii scjentystycznej mają dla nas hic et nunc kluczowe znacze-
nie? Będzie to zaufanie – na wzór przyrodoznawstwa – do trzeźwo 
i wąsko rozumia nej nauki, pewność osiągniętej dzięki niej wiedzy, 
wszelako ogranicza nej do stwierdzania faktów, przy jawnej niechę-
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ci do ich wyjaśniania. Będzie to także przekonanie o tym, że wszyst-
ko, co realnie istnieje, mo że tworzyć przedmiotowy zakres nauki 
i wszystko to, co ma jakąkol wiek wartość poznawczą, można nauko-
wo, obiektywnie stwierdzić. Scjentystyczny redukcjonizm pojęć i ka-
tegorii był, przynajmniej w czę ści, warunkowany negatywnym sto-
sunkiem do wszelkiej metafizyki.

W XX w. scheda po scjentyzmie przybiera różne formy, najbar-
dziej wyraźne na polu sformalizowanej analizy muzycznej, wcze-
śniej nieistniejącej. Szczególną rolę odegrał neopozytywizm, któ-
ry bezpo średnio oddziałał na amerykańską teorię analizy (Allen 
Forte), programowo wyłączoną z  dyscyplinowego zakresu histo-
rycznej muzykolo gii. U podstaw tej ekskluzji leżało przyjęcie upo-
wszechnionego przez przedstawicieli Koła Wiedeńskiego twier-
dzenia o  nienaukowości na uk idiograficznych, brak uznania za 
poznawczo prawomocne tego, co nie może być zweryfikowane inter-
subiektywnie, jawny fizykalizm, li kwidacja metafizyki i  teorii war-
tości, ograniczenie spostrzeżeń do tzw. zdań protokolarnych (opi-
sy w miejsce wyjaśnień), a zadań filozofii je dynie do analizy języka. 
Neopozytywistyczne koncepcje logiczno-matematyczne miały więc 
stanowić naukę o charakterze aksjomatycznym (Tatarkiewicz 1970: 
337–343, t. 3). Jeśli podnoszę tę kwestię, mając świadomość, że neo-
pozytywizm oddziałał bezpośrednio na kształt amerykańskiej sfor-
malizowanej teorii analizy Forte’a8, to czynię to, by uwydatnić ży-
wotność scjentystycznego światopoglądu, mającego w  XX w. swe 
licz ne, mniej lub bardziej jawne inkarnacje.

Analiza dzieła muzycznego staje się w swej tak sformalizowanej 
wersji domeną nauk ścisłych. Współtworzyli ją także dwaj autorzy 
eu ropejscy: Wilhelm Fucks (1963) i Maciej zalewski (1972), których 
idee omówiono w poprzednim rozdziale. zwrot ku fizyce jako tej na-
uce, ze strony której miały przyjść ożywcze idee metodologiczne, za-
znaczył się najwyraźniej w pracach Wilhelma Fucksa. W jednej ze 
swych późnych rozpraw tak wyłożył on swoje założenia:

8 Por. A. Jarzębska, Teoria kompleksów serialnych (set-complexes) Allena Forte’a, 
„Muzyka” 1994, nr 3.
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Szczególnym celem tego rodzaju badań jest ściśle naukowe 
[exaktwissenschaftli che] ujęcie struktur formalnych w  dziełach mu-
zycznych. Badania takie opierają się na metodzie statystycznej. [...] Sta-
tystyka muzyczna tworzy bowiem podstawę wszelkich gruntownych 
badań. W szczególności dąży ona do odkrycia prawidłowości rządzą-
cych zarówno poszczególnymi dziełami, jak i  ich większym zbiorem 
w  określonej epoce hi storycznej. Aspiruje także do ukazania prawi-
dłowości przemian jakiegoś parametru w zależności od czasu. Dociera 
przy tym do rzeczywistej treści muzycznego sensu, która bez statystyki 
byłaby pojęciowo trudno uchwytna. Takie metodyczne postępowa nie 
wywodzi się z metodyki fizyki, która nie pyta przecież o sens zdarze-
nia w naturze, lecz dostarcza wyłącznie jej dokładnego opisu. Owo wy-
rzeczenie się przez fizykę py tania o „istotę za przesłoną zjawisk” [Sein  
hinter den Erscheinungen] gwarantuje obiek tywizm twierdzeń tej na-
uki, tzn. taką formułowalność sądu, która godzi się z ograni czeniami 
obserwacji zmysłowej (Fucks, Lauter 1965: 7)9.

Co jest zatem w  ujęciu normatywnej teorii analizy strukturą mu-
zyczną odmiennie rozumianą od tej, którą eksplikowała tradycyj-
na, mu zykologiczna teoria analizy? Są to przedmioty specjalne, by 
nie rzec – partykularne. W swych analizach Fucks wyodrębniał jako 
przedmiot analizy jedną partię instrumentalną (np. skrzypcową 
z tria smyczkowe go), by na podstawie jej struktury dźwiękowo-in-
terwałowej wyrokować o „prawdopodobieństwie wystąpienia ele-
mentu x”. Maciej zalewski, który także oparł swe analizy na statysty-
ce matematycznej, pod poję ciem swojej „teorii struktur” rozumiał 
kwantyfikowanie interwałów w akordach, niestanowiące substytutu 
jakościowej analizy harmonicz nej. Ale kategoria struktury muzycz-
nej była też partykularnie rozumia na na polu deskryptywnej teorii 
analizy. Niemieccy teoretycy muzyki Werner F. Korte (1964) i Ursula 
Götze (1986), w swojej deklarowanej w latach 70. jako „struktural-
no-naukowej” teorii, ograniczyli się wy łącznie do badania związków 
mikrosyntaktycznych według kryteriów wewnętrznie zróżnicowa-
nych rodzajów rekurencji (systemu quasi-morfemicznych pokre-
wieństw). Przewartościowali oni zarówno samo pojęcie muzycznej 

9 Cyt. za: Moraitis (1994: 260).
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składni, jak i związków nią rządzących, ujętych ja ko elementy pew-
nej (strukturalnej) całości, w równoczesności i wza jemnym sprzęże-
niu. Analiza I części Symfonii „londyńskiej” Haydna (Hoboken I: 94) 
ukazuje niektóre tylko zależności „strukturalne” mię dzy rekurujący-
mi jednostkami (tzw. diagram integracyjny, przykł. 21).

Jak na koniec tych rozważań o „strukturalnych” aspektach anali-
zy rozważyć schedę po badaniach w tym zakresie na gruncie ana-
lizy dzieła muzycznego? Waży mi się ona na dwóch szalach. Na 
pierwszej z  nich – jako głęboko zakorzeniona w  muzykologii tra-
dycja ujmowa nia konstytutywnych elementów muzyki we wzajem-
nych związkach, na gruncie określonego, „poczętego z ducha mu-
zyki” systemu kompo nowania, niesprzeczna z żadną z omówionych 
poprzednio analiz. Ist nieje jednak, na co starałem się tu szczegól-
nie zwrócić uwagę, now sza tradycja wyodrębniania przedmiotów 
omawianej analizy jako pewnych hipostaz, tj. zarówno całkowicie 
nieweryfikowalnych słucho wo, jak i  arbitralnie fragmentaryzują-
cych obiekty analizy, ujmowanych w porządku paradygmatycznym 
i  odnoszących się do innych niż „na turalne” wewnętrzne porząd-
ki muzyki. Taka formalizacja i fragmentacja procedur poznawczych 
na polu analizy muzycznej była powodem szybszej w europie, wol-
niejszej w Ameryce, utraty znaczenia tego ro dzaju badań. Te właśnie 
partykularno-„strukturalne” aspekty analizy miał na myśli Hans 
Heinrich eggebrecht, gdy pisał:

Każde wyizolowanie, ale też każde ignorowanie jednego ze współ-
czynników to talności muzycznej jest problematyczne, wszystkie one 
bowiem warunkują się wzaje mnie i  analiza jako integralny proces 
poznawczy będzie się starała przeniknąć właśnie te systemowe po-
wiązania między materiałem, substancjami i technikami oraz wskazać 
na konkretne współdziałanie współczynników struktury. Dlatego jest 
ona w  zasadzie zawsze analizą struktury całościowej [Gesamtgefüge] 
[...], [bowiem] dla analizy całość pozostaje zawsze miarodajną normą  
(eggebrecht 1973: 43).
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6. postmodernizm: aspekty synkretyczne

W ostatnich dziesięcioleciach wyraźne staje się krystalizowanie nowe-
go typu analizy: synkretycznej w swych zakresach przedmiotowych 
i  celach poznawczych, a  więc heterogenicznej w  doborze narzędzi 
poznania. Analiza taka zarówno odwołuje się do poprzedzających 
ją tra dycji teoretyczno-analitycznych, jak i  wykracza poza obszar 
wyzna czony przez tradycyjną teorię analizy. Analiza synkretyczna 
łączy w jedną całość różne, często sprzeczne koncepcje poznawcze. 
Krzy żują się w  niej elementy pochodzące z  różnych teorii analizy. 
Rozbio ry logocentryczne, procesualistyczne czy strukturalistyczne 
wyróżnia ła jednorodność zhierarchizowanego systemu norm anali-
zy, która umożliwiała relatywnie ograniczone zakreślanie przedmio-
tu analitycz nego rozbioru. zarówno sposób, jak i granice poznania 
determinowa ła mniej lub bardziej represyjna, normatywna konwen-
cja analizy: by ła ona silnym snopem światła rzucanym na określone 
przedmiotowe pola dzieła. Podstawowym wyróżnikiem analizy mu-
zycznej w ostat nich dziesięcioleciach stała się jej heterogeniczność. 
Są to analizy – mówiąc słowami Odona Marquarda – oparte na kon-
cepcji „słabej jed ności i silnej wielości” (za: Piotrowska 1997: 27), skie-
rowane przeciw metodzie; analizy, których intencją jest poznawanie 
różnych aspektów dzieła. Ontologiczną heterogeniczność teorii ana-
lizy definiuje bądź implantacja teorii przeniesionych spoza obszaru 
wiedzy o muzyce, bądź intertekstowe łączenie dotychczasowych, au-
tonomiczno-muzycznych systemów teorii analizy.

Skoro zdefiniowane wstępnie synkretyczne aspekty analizy 
uzna jemy za zasadnicze wyróżniki jej historycznie nowego typu, to 
na grun cie ideologicznym trzeba je najpierw łączyć z zakwestiono-
waniem istoty rozwoju modernistycznej kultury „linearnej”, charak-
teryzującej się wiarą w postęp i istnienie nowych wartości zarówno 
poznawczych, jak i artystycznych. Powszechnie znane argumenty na 
rzecz postmodernistycznej kultury typu „palimpsestowego”, w któ-
rej obrębie docho dzi do nanoszenia jednych tekstów na drugie, sta-
nowić może dogod ną metaforę także i  tej sytuacji, w  jakiej znala-
zła się analiza muzycz na mniej więcej od połowy lat 70. Synkretyzm 
analizy zaczął oznaczać współistnienie dwóch lub więcej tradycyj-
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nych lub dyscyplinowo ob cych systemów analizy lub ich fragmen-
tów, jej intertekstualizm zaś – uzyskanie, dzięki kompilacji lub kon-
taminacji, nowych perspektyw po znawczych. zakładam, że te dwie 
zasadnicze kategorie korespondują z pryncypiami nowej, ponowo-
czesnej teorii poznania.

Także w refleksji wielu kompozytorów współczesnych dochodzi 
do głosu poczucie zatrzymania historycznego rozwoju i deklarowa-
nie gry muzycznymi konwencjami. Wyraźne jest uchylenie wszelkiej 
ko nieczności i odwrót od muzycznych regulaminów (Szczepańska 
1996: 446), a pojęcia „pluralizmu” (Danuser 1989) czy „surkonwen-
cjonalizmu” (Paweł Szymański, Stanisław Krupowicz [Szczepańska 
1996: 449]) sugerują tę heterogeniczność sfery kompozytorskiej in-
spiracji, jaka stanowi kluczowy moment zrozumienia kompozytorskich 
determinant teorii analizy. Powiedzmy najpierw, że wśród ważnych, 
choć negatyw nych, determinant polityczno-ideologicznych post-
modernizmu elżbie ta Szczepańska wyróżniła działalność dwóch le-
wic – spontanicznej darmstadzkiej i narzuconej kremlowskiej, które 
stworzyły podglebie dla „wolnościowego zrywu postmodernistyczne-
go” (Szczepańska 1996: 444–446). Drugą, tym razem pozytywną de-
terminantą postmoderny jest tworze nie konwencjonalnych struktur 
muzycznych w takim kontekście formalnej całości, który zmusza do 
symbolicznego odczytywania tych struktur jako historycznie usank-
cjonowanych kodów muzycznych (Szczepańska 1996: 447). Dyskretna, 
nienaruszająca istoty quasi-tradycyjnej substan cji deformacja i kolaż 
stanowią zatem podstawę intertekstualnej tech niki kompozytorskiej, 
w której mieszczą się tak różne fenomeny, jak brucknerowski rewi-
walizm Pendereckiego, „surbarokowe” kanony Szymańskiego czy 
przygraniczne mieszanki taneczne Astora Piazzoli.

Gdyby poszukiwać źródeł tego rodzaju praktyk analitycznych, to 
należałoby wskazać na prace tych przedstawicieli muzykologii krę-
gu francuskojęzycznego, którzy odwołali się do zdobyczy semiologii: 
Jean-Jacques’a  Nattieza, który, proklamując „poznanie wolne”, gło-
sił projekt odczytywania muzycznego tekstu w oparciu o koncepcję 
tzw. tripartition (nadawca-dzieło-odbiorca), opartą na tradycyjnym 
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209DeSKRyPT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

schemacie komuni kacyjnym (Nattiez 1976)10, oraz Nicolasa Ruweta, 
który – powołując się na autorytet Romana Jakobsona – propago-
wał tezę o  „podwójnej arty kulacji”, tj. istnieniu opozycji fonemów 
do morfemów w składni tak ję zykowej, jak muzycznej11. Właśnie se-
miotyka muzyczna stanowi dziś wyraźnie wyodrębniający się nurt 
heterogenicznej metodologicznie ana lizy muzycznej12. z kolei w ge-
neratywnej koncepcji analizy muzyki tonalnej Lerdahla i Jackendoffa 
(1983) syntetyzuje się uproszczoną har moniczną redukcję prolonga-
cyjną typu schenkerowskiego z riemannowską analizą struktury me-
trycznej oraz segmentacją utworu na muzyczne kategorie formalne, 
inspirowaną teoriami Noama Chomsky’ego. W pra cach tych bada-
czy, posługujących się zaczerpniętymi z językoznawstwa schemata-
mi „drzewek” (a  tree notation), dochodzi do ukazania partykulacji 
składni muzycznej, rozumianej nie w sensie tradycyjnej muzycz nej 
gramatyki (motyw-fraza-zdanie itd.), lecz w znaczeniu niejednokrot-
nie spekulatywnych gramatycznych jednostek dystynktywnych: ryt-
micznych bądź interwałowych, których grupowanie ukazuje nowe 
ca łości wyższego rzędu. Synkretyczny i intertekstowy charakter me-
tody ilustruje analiza chorału Bacha O Haupt voll Blut und Wunden 
z Pasji wg św. Mateusza (przykł. 22, s. 210).

Powyższe przykłady stanowią dogodny materiał ilustrujący 
współ czesne tendencje synkretyczne w analizie, w jej celach i zakre-
sach, oraz heterogeniczności narzędzi poznania. Proporcje między 
zjawi skiem intertekstowości teorii analiz autonomicznie i heterono-
micznie muzycznych mogą układać się rozmaicie. Niektórzy autorzy 
kompilu ją swoje metody bez odwoływania się do zewnętrznych teo-
rii. Podję ta przeze mnie próba zsyntetyzowania metody funkcjonal-
nej erpfa z redukcyjno-prolongacyjną Schenkera, przy pozbawieniu 
tej ostatniej jej pierwotnie quasi-dedukcyjnego charakteru, może 
stanowić taki przykład (Gołąb 1991). z drugiej strony istnieją próby 

10 Por. celne uwagi na ten temat M. Piotrowskiej (1997: 26).
11 W Polsce, także z inspiracji R. Jakobsona i M. Hallego (1964), po stulat fonolo-

gii muzycznej sformułował L. Bielawski (1969: 166–171).
12 Na uwagę zasługuje dziś zwłaszcza grupa badaczy skoncentrowanych wokół  

e. Tarastiego (1995). z prac polskich na ten temat por. m.in. rozprawę e. Kofin 
(1991).
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211DeSKRyPT y WNe ANALIzy DzIeł A MUzyCzNeGO

odnoszenia problematyki formalno-muzycznej np. do zjawisk na-
turalnych. Pierwszy bodaj był ernö Lendvai (1972), który już w la-
tach 50. odniósł te przedmioty do muzyki Bartóka, czym zapocząt-
kował próby odnosze nia muzycznych fenomenów do świata natury. 
Interesujący może być fakt, że takie koncepcje, żywo dyskutowane 
w swoim czasie w róż nych środowiskach kompozytorskich, bez wąt-
pienia oddziałały na sformułowania przez samych twórców podstaw 
kształtowania formy muzycznej (np. przez Andrzeja Panufnika). Nie 
od rzeczy będzie za tem przypomnieć przy tej okazji, że teorie ana-
lizy dzieła muzycznego zwrotnie wpływają na kompozytorskie pró-
by mniej lub bardziej świa domego formułowania podstaw techniki 
i formy muzycznej. Jest to jednak osobny problem.

*

Czy opisanych wyżej pięć ontologicznych (relacja teorii do anali-
zy) i  epistemologicznych (cele i  zakresy analizy) aspektów analizy 
dzieła muzycznego może stanowić o specyfice dyscyplinowej muzy-
kologii? Czy zatem można orzekać o autonomii tych typów analizy 
w ich głębszej warstwie ontologicznej i epistemologicznej? Wydaje się, 
że nie tylko – co starałem się wykazać – pozostają one w związ ku 
ze szczególnie nośnymi ideologiami i praktykami muzycznej awan-
gardy, ale i  na te ostatnie wtórnie także wpływają. Wybitny me-
diewista Gerard Labuda, najpierw w  wykładzie wygłoszonym na 
Uniwersytecie Warszawskim z okazji przyznanego mu tytułu dok-
tora honoris causa (1997), a  następnie w  swojej ostatniej książce 
(2008), błyskotliwie i inspirująco pokazał, iż podobne trendy gnose-
ologiczne można przypisać także naukom historycznym. Bez ryzy-
ka można zatem założyć, że tendencje analogiczne do tu opisanych 
w za kresie deskrypcji przedmiotów swoich badań występują także 
w in nych naukach humanistycznych. Wspólnota tych tendencji po-
średnio potwierdzałaby tezę, że historia kształtowania się określo-
nych trendów poznawczych w humanistyce tworzy w dziejach na-
uki nie tylko pewien ich ogólny system, lecz także – patrząc na to 
z drugiej strony – że poznawcze trendy w zakresie poznania dzieła 
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212 ROzDzIAł 5

muzycznego stano wią rodzaj podsystemu w systemie nauk humani-
stycznych traktowa nych jako całość.

Należy zatem powiedzieć na koniec tak: system dziś akceptowa-
nych i niejednokrotnie przywracanych do życia analiz muzyki prze-
szłości tworzy ich historia; historia rozumiana nie w  sposób ewo-
lucjonistyczny, teleologiczny czy dążący do osiągania coraz to 
wyższych poznawczo poziomów epistemologicznych (co ostatecznie 
okazało się modernistyczną iluzją), lecz historia pojmowana kumu-
latywnie, wedle wzorów koncepcji zmiany „emergentnej”, a więc wy-
łaniania się w kul turze pewnych wartości innowacyjnych z relatyw-
nie „niższych” pozio mów rzeczywistości; poziomów aksjologicznie 
niezróżnicowanych, indeterministycznych w swej genezie, nieteleolo-
gicznych. Teoria ewolucji emergentnej, jaka leży u  podstaw przed-
stawionego diachronicznego porządku rodzajów analizy deskryp-
tywnej, umożliwia wska zanie na pewien zespół dynamicznych cech 
określonej rzeczywistości kulturowej, niepociągający za sobą trwa-
łych, jakościowych zmian w obrębie systemu (Pietraszko 1992: 43).

z  perspektywy ponowoczesnej rewaloryzacji historycznych kon-
cepcji analizy, rewaloryzacji, której permisywizm zwalnia muzykolo-
ga z obowiązku zwalczania konkurencyjnych koncepcji „spoza szko ły”, 
wyraźniejsza niż kiedykolwiek przedtem staje się droga, jaką prze-
szła myśl o  poznaniu dzieła muzycznego w  muzykologii europej-
skiej, począwszy od riemannowsko-adlerowskiej nauki o  muzyce 
schyłku XIX w. Nie tylko unieważnieniu uległy dziś niezadowalają-
ce próby chronologicznego przedstawiania, spisanych z natury, idą-
cych „gęsiego przez historię” metod analizy, lecz – co najistotniej-
sze – za nikają te represyjne kryteria modernistycznej nauki, w myśl 
których często iluzoryczny postęp w  badaniach był wymuszany 
spychaniem do archiwum wypracowanych przez klasyczną muzy-
kologię metod trady cyjnych. Były one niejednokrotnie wypiera-
ne przez koncepcje stano wiące przejaw tego pensiero debole, które-
go istnienie na obserwowa nym obszarze nauki o muzyce zauważyła 
Maria Piotrowska (1997: 43) i które słusznie przypisała koncepcjom 
Nattieza. Postmoderna, której ceną jest permisywizm w sferze war-
tości, przywróciła jednak do ży cia wielkie formacje muzyczno-ana-
lityczne przeszłości – ich renesans obserwujemy w naszych czasach.
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rozdział 6
analiza dzieła muzycznego i jej  

„artes interpretandi”

1. Jakiej interpretacji wymaga analiza?

Pytanie, jakie sobie teraz stawiamy, brzmi następująco: czy analiza 
dzieła ma dla muzykologa tak znaczny zakres autonomii, że może  
się obejść bez interpretacji? Jeśli, jak wskazano w rozdziale pierw-
szym, na metodologiczne uposażenie analityka składa się w więk-
szości jego praktyk deskryptywnych nie tylko teoria, ale i  historia 
oraz estetyka muzyki, to pomysł dekretowania zakresu autono-
mii analizy deskryptywnej można bez żadnego ryzyka odrzucić. 
Heurystyczny walor przedmiotów analizy z jednej i ich nacechowa-
nie wartościami estetycz nymi z drugiej strony wskazują bowiem wy-
raźnie na dwa wymienio ne wyżej obszary, które są na ogół trakto-
wane jako w mniejszym lub większym stopniu pomocnicze wobec 
analizy jako teoretycznego czy tania problematyki dzieła. Oczywiście, 
nie da się raz na zawsze zde finiować „pomocniczego” statusu tych 
dziedzin muzykologii, co wię cej – byłoby to szkodliwe. Fascynująca 
różnorodność poznawcza problematyki dzieła muzycznego zasa-
dza się właśnie na indywidual nym ustalaniu przez badacza propor-
cji między tymi subdyscyplinami muzykologii. Dylemat „ile teorii, 
ile historii, a ile estetyki” w badaniu jego problematyki wymusza in-
dywidualną decyzję, jaką – zgodnie z własnymi predyspozycjami, ta-
lentem i umiejętnościami – musi podjąć każdy stający przed proble-
matyką dzieła muzycznego.

Kilka przykładów autonomizowania ważnych dla analizy sub-
dyscyplin muzykologii. Na jednym krańcu znajdzie się tak radykal-
nie teoretyczny sposób traktowania problematyki analitycznej, że 
zdecydo wanie zdominuje on w dyskursie muzykologa kwestie histo-
ryczno-heurystyczne czy estetyczno-aksjologiczne, jak to widzimy 
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214 ROzDzIAł 6

np. w studiach zofii Dobrzańskiej-Fabiańskiej (1997) nad aspekta-
mi modalnymi dzieł Monteverdiego. Na innym – do problematyki 
teoretycznego czytania dzieła w ogóle nie dojdzie na skutek koncen-
tracji uwagi na analizowa nym korpusie źródeł „przedoficjalnych” 
w procesie twórczym, np. Cho pina (Kallberg 1986). Na jeszcze in-
nym – teoretyczne poznanie zostanie zepchnię te na badawcze zaple-
cze muzykologa w taki sposób, że objaśnianie problematyki utwo-
ru muzycznego odbywa się ponad analizą formalną i krytyką stylu,  
na przykład Brahmsa i Brucknera (Floros 1980). Podałem tu tylko trzy 
przykłady znakomitych, choć tak metodologicznie, jak przedmioto-
wo zawężonych prac, ukazujących, że problematyka dzie ła może być 
podnoszona przy radykalnej koncentracji na jednej ze skła dowych 
określonego w rozdziale pierwszym metodologicznego triumwiratu 
analizy. Analiza bowiem stanowi system nieciągły, niewymagający 
każdorazowej rekonstrukcji całości swej problematyki poznawczej.

Tak więc wymóg przejścia przez analizującego całej drogi – od 
studiów nad zagadnieniami heurystycznymi aż po rekonstrukcję sta-
wianych przed dziełem muzycznym pytań filozoficznych – nie bywa 
i nie musi być spełniony. Dla filozoficznie zorientowanego estetyka 
za gadnienia heurystyczne nie mają istotnego znaczenia, a sama ana-
liza formalna może być zaledwie punktem wyjścia dla formułowania 
kwe stii muzycznych treści. Pojawia się jednak pytanie, jakiej interpre-
tacji wymaga analiza? Wszak zgodzić się musimy co do faktu, że tyl-
ko jej niektóre obszary mogą wchodzić z analizą w bardziej lub mniej 
orga niczne związki. Jeśli, zgodnie z potocznym myśleniem o analizie, 
in terpretację tradycyjnie łączymy wyłącznie z  estetyką, to rację ma 
en rico Fubini, gdy stwierdza, że ta ostatnia łączy „może nawet zbyt 
liczne wątki myślowe, które często wydają się rozwijać całkiem nie-
zależnie od siebie. Niektóre z  nich są abstrakcyjne i  filozoficzne, tj. 
wynikają z potrzeb teoretycznych, podczas gdy inne stanowią próby 
wyjścia na przeciw praktycznym potrzebom wykonawców i nie mają 
nawet wspólnych podstaw z  tymi pierwszymi” (Fubini 1997: 518). 
Nie spo sób oprzeć się refleksji, że to m.in. analiza była sprawcą tych 
dyfuzyj nych procesów w obrębie estetyki muzycznej.

Nie wdając się ponownie w spór, czy estetyka w sensie systema-
tycznym zanikła, przybierając rozproszone formy narzucane cząst-
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kowymi badaniami o różnej orientacji metodologicznej, chciałbym 
w  tym miejscu przypomnieć systematyzującą właśnie koncepcję 
Krystyny Tarnawskiej-Kaczorowskiej, użyteczną do określenia rela-
cji zachodzącej między analizą a interpretacją. Wyróżnia ona miano-
wicie siedem warstw analityczno-interpretacyjnych:

(I) warstwę materiału muzycznego odnoszącą się do prostych 
i złożonych elementów muzycznych (od dźwięku do faktury),

(II) warstwę kolorystyki muzycznej określającą realny kształt 
brzmieniowy utworu,

(III) warstwę konstrukcji wyznaczającą architektoniczny kształt 
dzieła,

(IV) warstwę ekspresji definiującą różne jakości wyrazowe dzieła,
(V) warstwę estetyczną definiującą charakter idiomu dzieła i ka-

tegorie estetyczne w nim zawarte, a także stosunek parole (indywidu-
alnej wypowiedzi artystycznej) do langue (intersubiektywnego stylu 
epoki),

(VI) warstwę semantyczną skoncentrowaną na zagadnieniu zna-
czenia oraz

(VII) warstwę semiotyczną (lub symboliczną) określającą nie-
dyskursywne „superznaki”, jak za Maksem Bense Tarnawska-Ka-
czorowska określa symbole (Tarnawska-Kaczorowska 1995: 126).

Tym jednak, co wydaje się w  tym miejscu szczególnie istotne 
w konstruującej stratygraficzny model poznania problematyki dzie-
ła muzycznego Tarnawskiej-Kaczorowskiej, jest przypomnienie 
istnieją cego w literaturze przedmiotu sporu o granicę oddzielającą 
analizę od interpretacji. Uznaje ona, iż pierwsze trzy warstwy są do-
meną analizy określonej przez znakowy charakter partytury, do któ-
rej jako central nego przedmiotu badania odnoszą się jej rozważa-
nia. znaki te stano wią obszar signifiant i wiodą ku określaniu sfery 
signifié dzieła. Kwe stie te są nazbyt dobrze znane, by poświęcać im 
dłużej uwagę. Można się jedynie spierać, jak zresztą czyni to autor-
ka, czy kwestie deskrypcji funkcji ekspresyjnych dzieła należą jesz-
cze do jego analizy, czy już do interpretacji. Dylematu tego nie da się 
rozstrzygnąć. Jeśli warstwa ekspresji ma być traktowana jako swoista 
„strefa przejścia” z jednej subdyscypliny muzykologii do innej, to je-
dynie sposób opisu jakości ekspresywnych powinien definiować ich 
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216 ROzDzIAł 6

przynależność już to do ana lizy, już to do interpretacji. Samo zasto-
sowanie (bądź nie) formalnych norm analitycznego rozbioru osta-
tecznie przesądza o przynależności tej warstwy do określonej sfery 
poznania dzieła.

Kiedy przyjrzeć się jednak bliżej współczesnym, poanalitycznym 
praktykom interpretacyjnym, widać wyraźnie, że estetyka muzycz-
na, dawniej sankcjonująca ten ostatni etap analizy, obecnie wyraź-
nie za nika. Przyczyniają się do tego zarówno rozbudowa muzyko-
logii jako na uki, jak i procesy dyfuzji zachodzące nie tylko między 
jej działami, ale także między nią a  różnymi, często odległymi od 
niej dyscypli nami naukowymi. Jakkolwiek więc mit o sankcjonują-
cej analizę este tyce jest ciągle żywy i obecny, zwłaszcza w niemieckiej 
tradycji ba dawczej, to nie znajduje on uzasadnienia w coraz liczniej-
szej grupie prac. Tradycyjne wątki estetyczne mogą się uobecniać 
w obrębie mu zykologii historycznej, gdy chodzi o (1) problem relacji 
uobecnione go w dziele stylu indywidualnego kompozytora do inter-
subiektywnego, uniwersalnego modelu stylu epoki; (2) właściwy dla 
powstania dzieła jego biograficzny i społeczny kontekst historyczny; 
(3) właści wy dla miejsca i znaczenia dzieła w kulturze artystycznej, 
tj. literatu rze pięknej i siostrzanych naukach o sztuce, kontekst arty-
styczny. Wąt ki zarówno „mikroestetyczne”, jak i „makroestetyczne” 
(eco 1972: 108) w perspektywie historycznej – tak należałoby okre-
ślić tę część praktyk interpretacyjnych, które wywodzą się z trady-
cyjnie pojętej estetyki wspomagającej analizę.

Pojęcie interpretacji dzieła wkracza jednak także na teren 
muzyko logii systematycznej dzięki przyjęciu: (4) właściwego dla 
interdyscy plinarnych teorii sztuki językowego kontekstu muzy-
ki; (5) właściwego dla psychologicznej teorii komunikacji kontek-
stu percepcyjnego; (6) szeroko rozumianego kontekstu antropo-
logicznego, kompilującego zdobycze różnych nauk i  metodologii. 
Wątki interpretacyjne mogą być więc obecne w różnorodnych kon-
tekstach; mogą bardziej lub mniej ści śle zespalać analizę z interpre-
tacją, lecz mogą także stanowić wyraźnie wyodrębnione zadanie. 
Skatalogowanie interpretacyjnych modi nie tyl ko nie wydaje się ła-
twym zadaniem, ale powątpiewać można, czy w ogóle jest możliwe. 
Istnieją one nie tylko w związku z tradycyjnymi pytaniami historii 
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estetyki muzycznej, ale także z nowoczesnymi, interdyscyplinarny-
mi metodologiami w rodzaju teorii informacji, teorii komunikacji, 
semantyki czy semiotyki, psychologii kognitywnej czy antropologii 
muzycznej. Dziś to nie sama analiza wyznacza rodzaj i charakter in-
terpretacji, lecz przyjęte narzędzia poznania i metodologie specjalne 
wraz ze sztafażem swych własnych pojęć, problemów i metod.

z  tego, co powiedziano wyżej, wynika, że sztuka interpreta-
cji, wy raźnie separująca się od analizy, wydaje się tworzyć domenę, 
w której subiektywizm aktu poznawczego zostaje przedłożony nad 
jej pozytyw ny program poznawczy: nie poznanie, które podlegało-
by intersubiektywnemu negocjowaniu sensu dzieła, lecz rozumienie, 
w  trakcie które go subiektywizm interpretatora szanse na takie ne-
gocjacje wyklucza. Nawet w krańcowo różnych koncepcjach anali-
tycznych Riemanna, Schenkera, Forte’a, zalewskiego czy Lerdahla 
i  Jackendoffa zawarty w dziele sens muzyczny zdaje się wyznaczać 
podstawę dyskusji nad tym, co w jego naocznie danym tekście wy-
daje się stanowić konsty tutywną tkankę formy muzycznej, status on-
tyczny substancji muzycz nych zaś w ogóle, jak pamiętamy, czynnik 
subiektywny eliminuje. W akcie interpretacji właściwe jeszcze dla na-
uki o  dziele muzycznym reguły naukowe czy choćby tylko kryteria 
falsyfikowalności w ogóle nie mają zastosowania. Jest to wszak pro-
blematyka, która wymaga osobnego ujęcia, w szczególności precyzyj-
nego określenia problemu interpretacji nie w kontekście analizy, lecz 
„egzegetyki”1, hermeneu tyki, interpretacji autonomicznej itd.

Interpretacja związana z analizą dzieła muzycznego to zatem ra-
czej wąsko rozumiana interpretacja wyników analizy, niż taka in-
terpretacja dzieła muzycznego, jaka wydaje się nie tylko nie wyrastać 
z  teoretycznej problematyki poznawczej analizy, ale tworzyć nowy 
ob szar metodologii badań muzykologicznych. Tej szeroko rozumia-
nej problematyce interpretacyjnej nie możemy w tej pracy poświę-
cić uwa gi. Natomiast problem interpretacji widzianej przez pryzmat 
analizy wymaga przywołania przynajmniej dwóch centralnych kwe-
stii, które bezpośrednio się z analizą łączą, tj. słabo artykułowane-
go w literatu rze przedmiotu rozróżnienia między interpretacją we-

1 Koncepcja autorska C. Florosa (1980).
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wnętrzną i zewnętrzną oraz określenia tych kryteriów oceny dzieła, 
które zostały ufundowane na bazie norm teoretycznego rozbioru 
dzieła.

2. o wewnętrznej i zewnętrznej interpretacji dzieła  
oraz kategoriach sensu i treści

Kluczowe dla analizy dzieła pojęcie interpretacji2, którym się obec-
nie zajmiemy, ma dwa podstawowe znaczenia. W węższym jest ono 
zwią zane z  deskryptywną analizą dzieła i  nie przysługuje analizie 
normatywnej, stanowiąc jedno z  wielu ogólnych kryteriów klasy-
fikacji me tod analizy. Jak zauważyliśmy w rozdziale czwartym, in-
terpretacja w przypadku analizy normatywnej nie jest interpretacją 
p r z e z  anali zę, lecz interpretacją p o  analizie. W radykalnie em-
pirycznej analizie spełnia ona funkcję wnioskowania na drodze in-
dukcji jako interpreto wanie wyników na wzór nauk przyrodniczych. 
Jest wyraźnie oddzielo nym od analizy etapem rekapitulacji proce-
su badawczego, podsumowa niem i tłumaczeniem wyników badania 
w oparciu o ściśle empirycznie sprawdzalne, naoczne dane analizy. 
zawsze jest zatem przeprowadzo nym w dowodnym aparacie poję-
ciowym tłumaczeniem wyjściowej te zy badawczej. Sformalizowany 
charakter analizy normatywnej decydu je o jej statusie jako „maszy-
ny do mielenia danych substancjalnych” i  takiego fetyszyzowania 
narzędzia, które osobę analityka spycha do po zycji niemal technicz-
nych. W ten sposób fetyszyzowane narzędzie ana lizy wypiera z  jej 
obszaru sztukę interpretacji, a  trud analityka ograni cza się jedynie 
do dopasowywania prefabrykowanych przedmiotów do metody.

Interpretacja następująca po normatywnej analizie dzieła ma 
nie kiedy dwa szczeble, tworzące wobec siebie charakterystyczny 

2 Pojęcie „interpretacji”, co pragnę podkreślić, jest tu wąsko rozumiane. Nie bę dę tu 
zajmował się innymi znaczeniami tego pojęcia, które funkcjonują na gruncie 
este tyki czy hermeneutyki muzycznej. Oznacza to, że pojęcie to będziemy defi-
niować wy łącznie z punktu widzenia poznania, a nie rozumienia dzieła. Na te-
mat znaczeń pojęcia „interpretacji” w ujęciu przedstawicieli różnych dyscyplin 
humanistycznych por. B. Czajkowski (red. 2006).
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dystans. Pierwszy z  tych szczebli jest osiągany dzięki interpretacji 
wyników ana lizy na obszarze szeroko rozumianej systematycznej 
teorii muzyki. Wie le analiz normatywnych na tym etapie poprze-
staje, uznając specyfikę poznawczą innych subdyscyplin muzykolo-
gii systematycznej (czy muzykologii historycznej) za całkowicie od-
rębną i nieprzystawalną do własnej metodologii. Pojawiające się po 
niektórych analizach normatyw nych odniesienia do historii muzyki  
(np. tłumaczące prawidłowości rozwoju tej ostatniej) prawie zawsze 
są dla historyka najwyżej banalne lub – w bardziej interesujących 
przypadkach – błędnie kontrfaktyczne, jak wykazały w latach 60. i 70. 
liczne próby przewidywania muzyki przy szłości. Każda próba skon-
frontowania skomplikowanej rzeczywistości historycznej z twardym 
narzędziem analizy normatywnej jest skazana na fiasko nieprzystawal-
ności, wynikające z  instrumentalnego traktowa nia danych historycz-
nych, podczas gdy twórcze uprawianie historii mu zyki musi abstra-
hować od wszelkiego narzędziowego fetyszyzmu, jaki w najwyższym 
stopniu propagują wszystkie szkoły normatywnych me tod analizy.

eggebrechtowskie twierdzenie, że każda analiza deskryptywna 
jest interpretacją, należy rozumieć jako konieczność nieustannego 
w y b o  r u  szczegółowych przedmiotów poznania, ich sytuowania 
w kontek ście problemowym analizy i waluacji spostrzeżeń jednost-
kowych. Sam akt analizy j e s t  więc aktem interpretacji, ponieważ 
spełnia się w nim rozumienie wewnątrztekstowych cech (sensów)3 
dzieła zależne od wielu zewnętrznych wobec niego podmiotowych 
uwarunkowań, czyli – mówiąc po prostu – od subiektywizmu anali-
tyka. Na ten subiekty wizm składają się jego kultura muzyczna, kry-

3 „Werbalizowanie ujmuje sens muzyczny pojęciowo [...], doprowadza muzykę 
do pojęciowego poznania jej bezpojęciowego sensu” – pisał H. H. eggebrecht 
(1973: 45). zwracając się ku specyfice poznania sztuk nieoperujących sło-
wem, a  więc i  mu zyce, J. Sławiński pisał: „Sens [...] zostaje wysłowiony jako 
sens przysługujący czemuś, co niesłowne; jako sens, który o  tyle, o  ile ulega 
zwerbalizowaniu, zmienia jakby chwilowo miejsce zamieszkania. Jednakowoż 
w tym nowym miejscu, czyli w wypowiedzi interpretatora, dalej pozostaje sen-
sem związanym z obiektem niejęzykowym, a więc pozostaje uporczywie na ze-
wnątrz tego, co decyduje o własnym po rządku znaczeniowym samej tej wypo-
wiedzi” (Sławiński 1987: 46).
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teria gustu, typ wrażli wości, uwarunkowania intelektualne, a także 
horyzont filozoficzny i  estetyczny. Systemy analizy deskryptywnej 
mogą być bardziej lub mniej rozwinięte, tak jak bardziej rozwinię-
ta w  sensie formalnoteoretycznym jest metoda Schenkera, a  mniej 
Retiego, nie są jednak nigdy sformalizowane w tym znaczeniu, by nie 
były w ogóle – jak w przy padku analizy stricte normatywnej – wolne 
od tych zewnętrznopodmiotowych, a więc subiektywnych uwarunko-
wań procesu poznaw czego. Ten rodzaj integralnie związanej z analizą 
deskryptywną inter pretacji wewnątrztekstowej nazywam, w nawią-
zaniu do nauki o lite raturze4, interpretacją wewnętrzną.

Interpretacja wewnętrzna dzieła muzycznego, oparta na – w mniej-
szym lub większym stopniu autonomicznej – terminologii teore-
tycznomuzycznej, zbliża się ku temu, co mutatis mutandis nazwie-
my za Januszem Sławińskim „negocjowaniem sensu muzycznego” 
w  relacji wypowiedzi interpretacyjnej do norm słuchania potocz-
nego. Pośród dających się wyobrazić różnorodnych wewnętrznych 
strategii interpre tacyjnych tego „supersłuchacza”, jakim powinien 
być analizujący mu zykolog, istnieją następujące różne ramy modal-
ne jego wypowiedzi: 1) interpretacja jako prostoduszne sprowadza-
nie nieznanego do zna nego; 2) interpretacja jako dobranie nowego 
klucza do kluczy już wy próbowanych; 3) interpretacja jako zmia-
na metodyki czytania; 4) in terpretacja jako „doczytanie” – niedo-
czytanego; 5) interpretacja jako eliminacja sporności w rozumieniu 
czegoś, co uchodziło za trudne oraz 6) interpretacja jako przywró-
cenie – czy wmówienie – trudności cze muś, co uchodzi za łatwe do 
zrozumienia (Sławiński 1987: 57–58). Wszystkie te strategie – pisze 
cytowany autor – „stanowią fragmenty jakichś dających się wyobra-
zić negocjacyj, toczących się wokół se mantyki i aksjologii odbiera-
nych dzieł; negocjacyj, które mają uzgo dnić środowiskowe rozumie-
nie i wartościowanie tego czy innego utworu, a więc zrelatywizować 

4 W  nauce o  literaturze tradycyjnie mówi się o  metodach zewnętrznych i  we-
wnętrznych, podczas gdy w metodologicznych tekstach muzykologicznych nie 
przyj muje się tej opozycji, mimo iż panuje zgoda co do tego, że „każda analiza 
jest inter pretacją” (a więc istnieje rodzaj interpretacji wewnętrznej z zastosowa-
niem pojęć teoretycznomuzycznych). Por. M. Głowiński (1987: 29–43).
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sens w nim odnaleziony do pola sen sów możliwych dla danej pu-
bliczności” (Sławiński 1987: 58).

Istnieje powszechna zgoda co do faktu, że analiza dzieła stano-
wi wyraźnie wyodrębniony zakres czynności poznawczych, ograni-
czony zarówno w pozytywnym (ściśle wytyczone granice poznania), 
jak i ne gatywnym (ograniczoność i  aspektowość poznania) sensie. 
Interpreta cja zewnętrzna, której teraz poświęcimy uwagę, jeśli ma 
być kontynuacją analizy poza kręgiem muzycznych sensów, musi 
poruszać się na obszarze kwestii zewnątrztekstowych, niezwiąza-
nych już bezpośrednio z analizą w sensie technologicznym. W tym 
właśnie sensie interpreta cja zewnętrzna nie jest już integralną czę-
ścią poznawczych aktów ana lizy, nie jest tym bardziej syntetycz-
ną rekapitulacją wynikających z niej wniosków. Jest ona natomiast 
zdolnością pojęcia heteronomicznych znaczeń danych wytworów 
muzycznej kultury symbolicznej, łączy się z „egzegetyką” (Floros), 
„rozszyfrowywaniem” znaczeń dających się wyinterpretować ponad 
autonomicznym dyskursem muzycznym, a  łą czących się z  ducho-
wymi aspektami pewnej wspólnoty, mimo iż – jak wiadomo – samo 
empirycznie ujmowane dzieło muzyczne nie oferu je nam żadnej 
wiedzy ani o wspólnocie, w której powstaje, ani o jej kulturze sym-
bolicznej.

Dotykamy tu obecnie problemu fundamentalnego, mianowicie 
za gadnienia autonomii i heteronomii dzieła muzycznego. Jeśli każ-
dy mu zykolog z  łatwością przyzna, że wysoki stopień organizacji 
wewnętrz nej dzieła muzycznego zapewnia mu daleko idącą autono-
mię, to z pewnością trudniej będzie mu przystać na to, że owa we-
wnętrzna organizacja dzieła była genetycznie możliwa jedynie dzięki 
bogactwu różnorakiego typu relacji twórcy i  jego dzieła z  otocze-
niem. zmierzam tu do przypomnienia opinii Stanisława Pietraszki, 
który uważa, że po znanie stosunków heteronomicznych dzieła sztu-
ki, a  więc mnogości je go związków z  rzeczywistością zewnętrzną, 
uważać można „za waru nek określenia i zrozumienia danego przy-
padku autonomii” (Pietraszko 1987: 75). W myśl tego postulatu po-
znanie dzieła nie zatrzymuje się na swym czysto technologicznym 
etapie, na którym się często poprze staje, lecz kieruje ku „rozpozna-
niu związków heteronomicznych okre ślonego rodzaju, czyli sto-
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sunków badanego przedmiotu z  określoną sferą heteronomiczną” 
(Pietraszko 1987: 75). Autor ten przypomina, że tak, jak jest zro-
zumiały w  badaniach nad sztuką postulat włączenia dzieła sztuki 
w kontekst innych dzieł, tak samo należy uznać, że sztuka – jako jed-
na z postaci istnienia kultury – wymaga odkrycia tego, co nazywa on 
„urzeczywistnianiem się kultury” (Pietraszko 1987: 78).

Nie sprawia problemu wytyczenie granicy między analizą i inter-
pretacją wewnętrzną a leżącą na zewnątrz nich interpretacją treści. 
Trudniejszą natomiast kwestią wydaje się problem prawomocności 
tej drugiej, utrzymania metodologicznej sankcji dla wnioskowania 
o  „za domowionych w  muzyce” treściach dzieła. eggebrechtowskie 
twier dzenie o  braku naukowego związku analizy z  interpretacją 
oznaczało, że w wykładniach dzieła muzycznego sfery analizy i tre-
ściowej inter pretacji są od siebie odseparowane. Jednak od czasu, 
jaki upłynął od opublikowania tekstu eggebrechta, sytuacja teore-
tyczna uległa wy raźnej zmianie za sprawą Constantina Florosa. Jak 
pisze Maria Pio trowska,

w wykreowanym przez Florosa i badanym przez niego symbolu [...] ob-
serwujemy har monijne złączenie się tego, co muzyczne i tego, co poza- 
muzyczne; pomiędzy tymi sfera mi zachodzi wzajemna reprezentacja 
(czy też, według równie „niedomkniętych” znacze niowo określeń Flo-
rosa – „ekwiwalencja”, „korelacja” bądź „korespondencja”). związki tak 
ustanowione są z jednej strony dość luźne, z drugiej – poparte dowo-
dami niepodwa żalnymi, czerpanymi z ogromnego zasobu dzieł sym-
fonicznych [...], z pism o muzyce, z korespondencji, krytyki, biografii 
i autobiografii. Wszystko to nadaje twierdzeniom o symbolach i cha-
rakterach wartość niepodważalną (Piotrowska 1990: 162–163).

„Moment przejścia” od interpretacji wewnętrznej do interpretacji ze-
wnętrznej musi być równie wyraźny nie tylko od strony rozważanej 
problematyki, ale także zastosowanych metod. z interesującego nas 
obecnie punktu widzenia czysto technologiczna analiza może być 
wręcz traktowana jedynie jako przedinterpretacja (Vorinterpretation) 
i polegać na tłumaczeniu (Deutung) związków wewnątrz dzieła mu-
zycznego. Kwestia ta, postawiona przez przedstawicieli międzywo-
jennej fenome nologii muzycznej, jest odtąd stale obecna w reflek-
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sji nad podstawami poznania muzykologicznego. Już ernst Kurth 
tłumaczył, że „czysto in telektualne konstrukcje nie mają w  muzy-
ce miejsca, są tylko udziałem myśli w  nieświadomych, ale mają-
cych podstawowe znaczenie proce sach [twórczych]”, Mersmann zaś 
podkreślał, że w podejściu do dzie ła muzycznego „krzyżują się dwa 
wektory wartości: konstrukcyjno-architektoniczny i czysto twórczy” 
(Goldschmidt 1961: 6).

Należy to rozumieć mianowicie tak, że sfera muzycznego sen-
su dzieła, charakteryzująca się wysoką autonomią swych składników 
i wy rażana w oparciu o mniej lub bardziej poszerzone w kierunku in-
nych dyscyplin normy teorii muzyki, nie jest tożsama ze sferą poza-
muzycznej interpretacji jego treści, która wnosi ze sobą moment eg-
zogeniczny i która jest syntezą poznawczego aktu kierującego się ku 
muzycznemu dziełu. Opozycja autonomii sensu i heteronomii tre-
ści wobec sensu jest jednym z najsilniej zakorzenionych przeświad-
czeń nauki o  dziele muzycznym. Jest przedłużeniem jeszcze dzie-
więtnastowiecznej tra dycji rozpatrywania opozycji formy i  treści, 
istoty (Wesen) i  jej prze jawów (Erscheinung), immanentnej funkcji 
estetycznej i transcendent nej funkcji antropologicznej dzieła. „Cały 
związek między treścią a for mą – pisał Goldschmidt – między isto-
tą a jej przejawem stanowi podwójny aspekt tego, co tylko w cało-
ści powinno być ujmowane” (Goldschmidt 1961: 4). Konsekwencje, 
o jakich pisał, wynikają z faktu, że celem ana lizy jest poznanie mniej 
lub bardziej złożonych związków muzycznych w obrębie dzieła, ce-
lem interpretacji zewnętrznej natomiast – treścio we przedstawienie 
tych związków.

z praktyk analitycznych muzykologów zdaje się wynikać, że in-
terpretacja zewnętrzna może mieć charakter psychologiczny, jeśli 
odwołuje się do doświadczeń biograficznych kompozytora, może 
mieć charakter historyczno-kulturowy, jeśli sytuuje treściowe zna-
czenie dzieła w kontekście społecznego milieu kompozytora, może 
być inter dyscyplinarna, gdy sięga do źródłowo udokumentowanych 
literackich czy przedstawiających dzieł lub do siostrzanych nauk 
o sztuce, może wreszcie doprowadzać do formułowanych z subiek-
tywnego punktu wi dzenia analityka estetycznych wartości czy filo-
zoficzno-światopoglądowych założeń. Czy można w  jakiś sposób 
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metodologicznie zadekre tować prawomocność interpretacji ze-
wnętrznej, sformalizować zasady jej krytyki, poza postulatem przy-
należności zewnętrznej interpretacji do jakiegokolwiek metodo-
logicznie uporządkowanego systemu wie dzy? Jest to bez wątpienia 
jeden z najtrudniejszych problemów, z jakimi musi się zmierzyć ana-
lizujący dzieło. Każdej interpretacji zewnę trznej musi towarzyszyć 
bowiem świadomość wykroczenia poza czysto poznawczy porządek 
analizy; owa świadomość zerwania wię zi z systematycznym dyskur-
sem analitycznym, a także zgoda na rady kalną zmianę metodologii 
badania.

Współczesna metodologiczna problematyka analizy rozumieją-
cej, w mniejszym niż kiedyś stopniu obciążona balastem pozytywi-
zmu czy zwłaszcza neopozytywizmu, wydaje się przechodzić obec-
nie do porządku dziennego nad faktem „braku naukowego związku” 
między analizą muzycznych sensów a  interpretacją pozamuzycz-
nych treści, o którym jeszcze z pewnym dystansem pisał eggebrecht. 
Do autorów postulujących integralne włączenie heteronomicznej 
problematyki interpretacyjnej należy autor koncepcji tzw. interpre-
tacji integralnej dzie ła muzycznego Mieczysław Tomaszewski, który 
„szansę na odczyta nie tego, co dzieło ma nam do powiedzenia”, wi-
dzi w respektowaniu czterech zasad interpretacji: 1) zasady komple-
mentarności (nie tylko poziom techniczno-formalny dzieła, ale tak-
że ethos, genologia, styli styka i  ekspresja); 2) zasady ontologicznej 
pełni (żywot dzieła w prak tykach komunikacji społecznej, od kon-
cepcji do recepcji); 3) zasady kontekstualności (włączenie do badań 
nad dziełem problematyki jego kontekstu biograficznego, historycz-
nego i kulturowego) oraz 4) zasa dy hierarchizacji (zespolenie z pro-
blematyką dzieła jego problematy ki aksjologicznej; Tomaszewski 
2000: 56). Jest to postulat już nie tyl ko synkretyzmu, ale holistycz-
ności analizy, dowodzący konieczności wyjścia poza muzycznote-
oretyczne badanie dzieła, o ile muzykologia ma się wpisać w kanon 
nauk humanistycznych (Tomaszewski 2000: 9–17).

Idee Tomaszewskiego, obecne w  jego tekstach poświęconych 
mu zykologicznej problematyce dzieła, a  wzmocnione uznawanym 
przez niego jako prymarny kontekstem historycznych nauk o kul-
turze, po twierdzają pośrednio fakt, iż współczesna muzykologia 
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poszukuje sil niejszych niż dotąd więzi z innymi naukami humani-
stycznymi, ponie waż program „interpretacji integralnej dzieła” (je-
śli nie ma być rozumiany postulatywnie) wymaga rozległych kom-
petencji nie tylko muzykologicznych, ale także kulturoznawczych, 
antropologicznych, estetycznych itd. Program ten potwierdza nadto 
fakt, że na obserwo wanym przez nas terenie analizy dzieła dochodzi 
do silnego spolary zowania neopozytywistycznej, wąsko rozumianej 
problematyki inter pretacyjnej z  tracącą podglebie własnej dziedzi-
ny kulturoznawczą problematyką egzegetyczną. Nie wydaje się, aby 
w najbliższej przy szłości któraś z tych orientacji umocniła się na tyle, 
by zmonopolizo wać poznawcze praktyki muzykologiczne. Sądzę na-
tomiast, że proces ten wyraźnie zmierza ku pogłębianiu się tej opo-
zycji: coraz doskonal szego profilowania „twardych” narzędzi analizy 
empirycznej i  utrzy mywania pewnej atrofii łączonych z  nimi pro-
cedur interpretacyjnych z jednej oraz ucieczce od teoretyczno-mu-
zycznej analizy deskryptywnej ku treściowej problematyce interpre-
tacyjnej z drugiej strony.

Na koniec tego podrozdziału jeszcze dwa pytania: czy interpreta-
cja zewnętrzna, bez względu na to, jaką „metodykę czytania” dzieła 
przyjęła, nie ma granic? Czy zatem jedynie kryterium intersubiek-
tywnej akceptacji interpretacyjnych wyników analizy można przyjąć 
za wystarczające? Jeśli udzielimy twierdzącej odpowiedzi na te py-
tania, to nie pozostaną one w sprzeczności z klimatem postmoder-
ny, który zasadniczo przeprofilował metodologie nauk humanistycz-
nych, usu wając z nich resztki stygmatów tego modelu humanistyki, 
który kształ towała, począwszy od schyłku XIX stulecia, tradycja 
pozytywistycz na. Jedynym postulatem, który bez względu na zmia-
ny paradygmatów nauki musi pozostać w mocy, jest wnikliwość aktu 
poznania i pełnia wglądu w poznawane dzieło, harmonijne zestroje-
nie analiz i interpre tacji z ich teoretyczną podbudową, zachowanie 
jedności wzajemnie od działujących na siebie muzycznych sensów 
i intendowanych przez nie bądź nieintendowanych treści w dziełach 
muzycznych zawartych. Na dyskursywny moment teoretycznego ba-
dania dzieła musi oddziaływać sztuka interpretacji, która ostatecznie 
nadaje wysiłkowi badacza ostateczną sankcję i której nie da się ani 
metodologicznie zadekreto wać, ani tym bardziej nauczyć.
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3. o niektórych trudnościach przejścia od analizy  
do interpretacji zewnętrznej na jednym przykładzie

Problem związku interpretacji zewnętrznej z  analizą, który teraz 
dyskutujemy, jest stosunkowo dobrze znany. Już w cytowanej pra-
cy Goldschmidta (1961) został postawiony z  punktu widzenia 
marksistow skiego światopoglądu autora problem „immanencji” 
(specyficznych prawidłowości dzieła muzycznego) i  „transcenden-
cji” (jego obiektyw nego odzwierciedlenia rzeczywistości). Dzieło 
sztuki powinno być zrazu rozpatrywane jako „żywy organizm” rzą-
dzący się własnymi pra wami, ale przede wszystkim jest ono – zda-
niem Goldschmidta – antro pologicznym uprzedmiotowieniem ludz-
kich sił życiowych, odzwiercie dlającym zarazem całą rzeczywistość. 
Goldschmidt w praktyce pokazał niejako wzorcową metodę inter-
pretacji zewnętrznej (jak mówił – „transcendentnego znaczenia”) 
na przykładzie interpretacji „wstęgi melo tycznej” z początku tematu 
Kwartetu smyczkowego f-moll op. 95 Beethovena oraz z innych utwo-
rów tego kompozytora z lat 1799–1802 i około 1810 r.; interpreta-
cji podporządkowanej tezie głoszącej, że ta charakterystyczna wstę-
ga melodyczna (łącząca się w utworach wokal no-instrumentalnych 
ze słowami „wiążę”, „myślę o  tobie”) uosabia mu zyczne „wyobra-
żenie przyjaźni” (imaginatio amicitiae) wielkiego kom pozytora do 
Józefiny Brunsvik (Goldschmidt 1961: 9).

Na istnienie Chopinowskiej sfery muzycznego symbolizowa-
nia zwrócił uwagę po raz pierwszy bodaj Bernard Jacobson w swo-
jej ana lizie pieśni Pierścień, gdy pisał: „Symbolizm muzyczny jest za-
wsze subiektywnej natury, lecz trudno nie odkryć w tej pieśni owej 
choro bliwej inwolucji melodii, która nieuchronnie sugeruje koli-
stość pier ścienia” (1973: 201). Jeśli przyznamy rację temu autoro-
wi, że melo dyka Pierścienia – jak pisze w swej cennej monografii ga-
tunku Krystyna Tarnawska-Kaczorowska – „perseweracyjnie się wije, 
skrę ca, pierścieni” (1987: 275), to nie można wykluczyć, że nie tyl-
ko w  tej pieśni, ale na terenie całego gatunku Chopin „kodował” 
określone tre ści pozamuzyczne za pomocą symboliki dźwiękowej. 
Istnienie percepcyjnie oczywistych, właściwie banalnych muzycz-
nych korelatów ka tegorii „swojskości” czy „polskości”, ewokujących 

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



227ANALIz A DzIeł A MUzyCzNeGO I   JeJ  „ ARTeS INTeRPReTANDI” 

folklor narodowy w takich pieśniach, jak Hulanka, Poseł, Piosenka li-
tewska czy Leci liście, potwierdzałoby tezę, że tekst literacki niekie-
dy inspirował kom pozytora, tak powściągliwego w ujawnianiu treści 
własnych przeżyć psychicznych, do wyjścia, z  wszelkimi tego fak-
tu konsekwencjami, z kręgu romantycznej idei muzyki absolutnej.

Przykład 23. T. Jasiński (1995): imaginatio crucis w Polonezie fis-moll  
op. 44 (1841), t. 1–2

W  centrum uwagi postawmy starą figurę retoryczno-muzycz-
ną zwaną imaginatio crucis, której wiele uwagi poświęcił w obszer-
nej monografii dotyczącej polskiej barokowej retoryki muzycznej 
Tomasz Jasiński (2009: 112–116). Jak wiadomo, opiera się ona na 
wyraźnie prefigurowanym przez symbole notacji muzycznej cztero-
dźwiękowym wyobrażeniu leżącego krzyża. Czy interpretacja tej fi-
gury w twórczości Bacha i – co nas obecnie zajmie – Chopina, figury 
niewątpliwie cechu jącej się niekiedy dźwiękowo-semantyczną hete-
ronomią, może wkro czyć na teren zewnętrznej interpretacji dzieła? 
Otóż z oczywistych dla każdego historyka muzyki względów anali-
tyczna interpretacja tej figu ry w organowym chorale Jana Sebastiana 
Bacha jest interpretacją wewnętrzną, nie tylko bowiem estetyka ba-
rokowa, ale wraz z nią proces komunikacji muzycznej był wówczas 
zogniskowany wokół wyrażania afektów, cze mu służyły też określo-
ne, perswazyjnie na słuchacza działające figury retoryczno-muzycz-
ne. Mimo faktu, że imaginatio crucis prezentowało się naocznie jedy-
nie w wyglądach notacyjnych dzieła, brzmieniowe postaci tej prostej 
bądź co bądź figury także w odbiorze miały sens względnie jedno-
znaczny. Czy możemy jednak o tej figurze mówić w przypadku nie-

.  
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których utworów Chopina? Pod koniec swojej pracy Jasiński otwo-
rzył perspektywę takiej interpretacji, przywołując cztery pierwsze 
dźwięki Poloneza fis-moll op. 44 jako – jego zdaniem – późnej inkar-
nacji tej starej figury (Jasiński 1995: 73, por. przykł. 23).

Rozważmy wszelkie „za” i „przeciw”. Otóż po pierwsze, jeżeli uzna-
my, że pewne tradycyjne muzyczne topoi funkcjonują w całej mu-
zycznej kulturze czasów nowożytnych w sposób utajony, i jeśli dalej 
z oczywistych względów uznamy, że soteriologiczny „motyw krzy-
ża” pojawić się może także w muzyce instrumentalnej jako znacząca 
este tycznie, nie wsparta semantyką towarzyszącego muzyce tekstu 
figura dźwiękowa, nadto wyłącznie na początku utworu lub na jego 
końcu (albo w  innych, szczególnie istotnych miejscach muzycznej 
formy, tj. jako gestus wyjątkowy nie tylko przez kierunek ruchu in-
terwałów, ale i szczególne miejsce w utworze), to mamy prawo zało-
żyć, że dźwiękowe imaginatio crucis u Chopina, o ile ma być emble-
matyczne, to musi być także lokacyjne, niczym miejsce znaku krzyża 
w  modlitwie. Ma być także motywem – mówiąc słowami Marii 
Poprzęckiej – czy sto przestrzennym, „malarskim”, ukazującym swój 
przedmiot „tu i te raz” w sposób opisowy, nie narracyjny (1986: 75). 
Stąd założenie, że wszystkie tego rodzaju zwroty muszą być arbitral-
nie preparowane tam, gdzie pochodzą z pozostałych (a więc z tego 
punktu widzenia nieznaczących) fragmentów utworu, na których 
podstawie nadaje się im ja kąkolwiek moc semantyczno-estetyczne-
go znaczenia. Wystarczy rzut oka na dowolną stronę Chopinowskich 
etiud czy nokturnów, by uzmysłowić sobie, z  jak podstawową jed-
nostką w sensie faktury muzycznej mamy tu do czynienia.

Po drugie, należy a priori wyłączyć z pola naszej uwagi te spo-
śród istniejących u Chopina, zarówno działających emblematycznie, 
jak i lokacyjnie, „wyobrażeń krzyża” (a więc także z początków czy 
końców utworów), które to wyobrażenia już to przez swą muzyczną 
pregnancję, już to muzyczno-wyrazowy sens dzieła nie spełniają wa-
runku percepcyjnej uchwytności interesującej nas figury dźwiękowej 
(jej gestyczną postać możemy uchwycić tylko i wyłącznie w wyniku 
lektury samego zapisu nutowego). Gest krzyża nie może się prze-
cież spełniać w tempie molto vivace (jak na początku II części Sonaty  
h-moll op. 58) ani w tempie presto con fuoco ustanawiać sekwencję 
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swoistych muzyczno-retorycznych znaków zapytania (jak na po-
czątku Scherza cis-moll op. 39), ani bezpośrednio fundować skrajnie 
dysonansowy diabolus in musica (jak na początku Preludium f-moll 
op. 28 nr 18), ani wreszcie rozkołysać tok utworu w rytm salonowe-
go tańca (jak w przypadku początku Walca As-dur op. 63 nr 2). Przez 
swój muzycz ny sens interpretowanie tych i  tym podobnych figur 
muzycznych w in teresującej nas perspektywie może jedynie prowa-
dzić do zwykłych interpretacyjnych nadużyć. I trzeba też stwierdzić, 
że podane tu przykłady wyczerpują incydentalne występowanie tej 
diastematycznej figury w utworach Chopina (z wyjątkiem gatunków, 
o których będzie za chwilę mowa).

Gdy przeglądamy „chopinowskie nuty” w  poszukiwaniu de-
talu, którego istnienie zasygnalizował Jasiński, możemy dojść do 
wniosku, że może istnieć pewne uogólnione kryterium gatunkowe 
w stosowa niu przez kompozytora interesującej nas figury. Najczęściej 
mianowi cie występuje ona w  mazurkach, polonezach, pieśniach, 
a nadto w Fan tazji na tematy polskie op. 13 oraz w Rondzie à la kra-
kowiak op. 14. Tym uogólnionym kryterium gatunkowym byłaby za-
tem intencja na wiązania przez Chopina do polskiej tradycji muzycz-
nej. Imaginatio crucis rozpoczyna i kończy dwa bliźniaczo do siebie 
podobne początki wczesnych mazurków: As-dur ChT 104 i  C-dur 
op. 67 nr 3 oraz – także pokrewne sobie – początki i zakończenia 
dwóch mazurków późnych: a-moll op. 59 nr 1 oraz cis-moll op. 63  
nr 3. Jakkolwiek już dziecięcy Polonez g-moll ChT 161 zawiera u swe-
go początku figurę znaku krzyża, to jednak jej czysto harmonicz-
ny sens ostatecznie przekreśla perspektywę interesującej nas inter-
pretacji. Natomiast w polo nezach es-moll op. 26 nr 2 oraz fis-moll  
op. 44 figura motywiczna wy obrażająca krzyż rozpoczyna i kończy 
oba utwory, a  u  początków Fantazji na tematy polskie op. 13 oraz 
Ronda à la krakowiak op. 14 również postrzegamy tę figurę.

Problem ten ostatecznie pozostałby dla jednych mniej, dla in-
nych bardziej frapującą hipotezą, gdyby Chopin nie pozostawił po 
sobie pie śni, a wraz z nimi nie stworzył interpretacyjnej pokusy zba-
dania dźwiękowych kontekstów, w  które uwikłane zostaje słowo 
„krzyż”. Słowo to pojawia się w tekstach pieśni Chopina dwukrotnie: 
najpierw w po wstałej jeszcze w Warszawie w 1830 r. pieśni do słów 
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Stefana Witwickiego Poseł, w której na tym słowie figura imaginatio 
crucis jest już, choć w zawoalowanej formie, obecna. Interesujące nas 
tu wersy Witwickiego brzmią następująco:

Poszła za żołnierza, tę rzuciła chatkę, 
koło tego krzyża pożegnała matkę.

Drugą pieśnią, w  której pojawia się słowo „krzyż”, jest, powstała 
do krótkiego fragmentu poematu Ostatni zygmunta Krasińskiego 
z 1847 r., bez wątpienia najgenialniejsza pieśń Chopina pt. Melodia. 
zaczerpnięty przez Chopina tekst jest siedmiowersowym mot-
tem po ematu Krasińskiego, którego treścią są przeżycia spiskowca, 
Polaka-patrioty, osadzonego za działalność konspiracyjną w  kaza-
matach w głębi Rosji.

z gór, gdzie dźwigali strasznych krzyżów brzemię 
Widzieli z dala obiecaną ziemię – 
Widzieli światło niebieskich promieni, 
Ku którym, w dole, ciągnęło ich plemię. 
A sami do tych nie wejdą przestrzeni, 
Do godów życia nigdy nie zasiędą 
I może nawet – zapomnieni będą!

Źródeł charakteru tej wyjątkowej pieśni Chopina należy upatry-
wać w  kilku sferach inspiracji: zarówno w  tradycji patriotyczno-
-narodowej, mesjanistycznej, jak i  w  samej kondycji egzystencjal-
nej kom pozytora w  ostatnich latach jego życia. „Chopin – tak jak 

Przykład 24. F. Chopin: Poseł (1830), t. 69–70

.  
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inni roman tycy, którzy zmarli młodo – umiera, gdyż swoje ziem-
skie życie zaczy na odczuwać »jako śmierć za życia«” – pisze Maria 
Piotrowska (1993: 175). Ten tragiczny rys ostatniej pieśni Chopina 
był znacznie czytel niejszy w XIX stuleciu, a więc w pierwszej fazie 
recepcji twórczości tego kompozytora. zaledwie dziesięć lat po jego 
śmierci znakomity muzyk i krytyk muzyczny Józef Sikorski tak pi-
sał o Melodii: „Śpie wał [w niej Chopin] ludzkości o zawiedzionych 
nadziejach i o swoich zapewne, a w jego nucie znać ciężkie strapie-
nie, upadek na duchu. Wsiadł z poetą na rydwan boleści i wzniósł się 
nad poziom głucho szu miący odgłosem tłumionej rozpaczy; śpiewał 
hymn grobowy dla męczenników idei czy serca – może obojga” (cyt. za: 
Tarnawska-Kaczorowska 1987: 271).

W  tej mistrzowsko zakomponowanej, a  nadto ostatniej pieśni 
cięż ko już chorego Chopina imaginatio crucis, wprawdzie nie na sa-
mym słowie „krzyż”, lecz za to – podobnie jak w przypadku utwo-
rów czy sto instrumentalnych – w i s t o t n y c h  miejscach muzycz-
nej formy, nieustannie się pojawia: nie tylko w  inicjalnej i finalnej 
figurze akom paniamentu, ale także sześciokrotnie w  zróżnicowa-
nych dźwiękowo postaciach motywicznych zwrotów partii solowej, 
mianowicie w taktach 10, 25/26, 29/30, 33/34, 35 i – po raz pierwszy 
i ostatni w takiej pierwotnej postaci, jak w figurze inicjalnej – w tak-
cie 44 (nie sposób uwolnić się tu od skojarzeń z symboliką tej liczby, 
podobnie jak licz by opusowej Poloneza fis-moll). Czy pojawienie się 
in crudo muzycz nego wyobrażenia krzyża w takcie nr „czterdzieści 
cztery” było dzie łem przypadku? Czy w ogóle mamy tu do czynie-
nia ze świadomym „kodowaniem” symboliki krzyża? Na te zasadni-
cze pytania nie ma jed noznacznej odpowiedzi.

Otóż mesjanistyczny wydźwięk poematu Ostatni Krasińskiego 
wspierałby taką wykładnię, choćby w  tym znaczącym fragmencie, 
który wprawdzie nie znalazł się w tekście Chopinowskiej pieśni, ale 
który mu siał silnie oddziałać na wyobraźnię osamotnionego i cho-
rego twórcy.

A my, Polacy – my dobrze wiedzieli,
Że tą postacią powtórną Mesjasza,
Nikt inny, jeno święta Polska nasza.
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Dźwiękowe imaginatio crucis może być zatem emblematem „mę-
czenników idei”, a  jego lokalizacja in crudo w takcie nr „czterdzie-
ści cztery” wyrażać mesjanistyczne przeczucia Chopina, które w pa-
ryskim środowisku polskiej emigracji nie były czymś wyjątkowym. 
Dowodem pośrednio potwierdzającym istnienie w tej pieśni inten-
dowanych tre ści może być w introdukcji fortepianowej Melodii za-
woalowane odwo łanie (quasi-cytat, jak je określa Maria Piotrowska 
[1993: 175]) do instrumentalnego wprowadzenia do Chóru więź-
niów z finału pierwszego aktu Fidelia Beethovena.

Drugą kwestią jest sprawa nieco tajemniczej muzycznej stylisty-
ki utworu. Kwestie gatunkowe romantycznej pieśni przekompono-
wanej są tak oczywiste, że nie warto do nich wracać, ponieważ dla 
naszego punktu widzenia nie mają one istotnego znaczenia. Maria 
Piotrowska w swoim eseju o późnej twórczości Chopina napisała za-
gadkowo o „pozbawionym melodycznej urody” języku muzycznym 
tej pieśni. Jakkolwiek w swojej analizie nie zawarła explicite oceny 
estetycznej tego utworu, to jednak z  pewnością nie miała na my-
śli „zwykłych” nie dostatków jego sfery melodycznej, ile raczej pew-
ną oszczędność eks presyjnych środków wyrazu, korespondującą 
z tym, co nazwała za Richardem Hamannem „impresjonizmem sty-
lu późnego” (Piotrowska 1993: 175). W określeniu tym, jeśli dobrze 
rozumiem intencję autorki, za wiera się szczególna postać faktury 
muzycznej Melodii – oszczędnej i niedookreślonej zarazem; sensy-
tywnej i  jakby szkicowo zarysowa nej, dramatycznej, a  jednak uni-
kającej zwykłych dla pieśni romantycz nej energetycznych klimak-
sów formalnych.

W ostatniej fazie pieśni (od t. 25), wzmocnionej dramatyzmem 
trzech ostatnich wersów („A  sami do tych nie wejdą przestrze-
ni”), Chopin zdaje się silniej niż dotąd, jakby zupełnie podświado-
mie, gdyż odwo łanie to ma charakter wybitnie niejawny, nawiązy-
wać do barokowego stylu recytatywnego (recitativo secco), gdy jak 
na Chopina nazbyt oszczędne, „szkieletowe” niemal rusztowanie 
akompaniamentu towarzy szy dramatycznej melorecytacji, przypo-
minającej swym narracyjnym to kiem i  postacią akompaniamentu 
fakturę recytatywów Bachowskich pa sji, z  owym wzmacniającym 
dramatyzm narracji charakterystycznym harmonicznie inganno  
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(t. 32, 37, 39). I znów interpretację taką wzmac niałby fakt, że mo-
tyw g-fis-a-g w takcie nr „czterdzieści cztery” jest niemal identyczny 
z będącym muzycznym anagramem motywem b-a-c-h (także moty-
wem wyobrażenia krzyża). Jeśli w tej akurat pieśni, jak w żadnej in-
nej, Chopin pośrednio nawiązuje do Bachowskiego idio mu jego pa-
syjnych recitativo secco, to właśnie ów muzyczno-gatunkowy idiom 
pasyjności (Męki Pańskiej) znowuż idealnie wpisuje się w literacką 
ideę mesjanizmu zawartą w tekście Krasińskiego.

Przykład 25. F. Chopin: imaginatio crucis w Melodii (1847), t. 44

Ukryte barokowe pokrewieństwa, być może nawet zupełnie pod-
świadome projekcje Bachowskich narracji pasyjnych, nie są oczy-
wiście – zgodnie z  zaproponowaną tu interpretacją – muzycznym 
celem samym w  sobie, lecz stanowią przesłonięty idiomem prze-
komponowanej pieśni romantycznej muzyczno-stylistyczny rekwi-
zyt symbolizujący właśnie ideowe przesłanie tej pieśni, której mu-
zyczna treść zdaje się wyrażać za kodowane („zakonspirowane”) idee 
polskiego mesjanizmu. Idee te, wy niesione zapewne zarówno z lek-
tury III części Dziadów Mickiewicza, jak i z po ematu Ostatni (1847) 
Krasińskiego, musiały być Chopinowi bliskie jako szczególnie ży-
wotne w kręgach paryskiej emigracji właśnie w  latach 40. XIX w., 
a więc wówczas, gdy – podobnie jak poemat Krasińskiego – powsta-
ła także Melodia. Argument społeczno-historyczny także wzmac-
niałby mesjanistyczną (soteriologiczną) interpretację tej pieśni.

W omawianym przypadku interpretacja imaginatio crucis nale-
ży nie tylko, co oczywiste, do sfery interpretacji zewnętrznej, ale wa-
hać się może między argumentacją zarówno społeczno-historycz-
ną, jak i ideowo-religijną. z punktu widzenia tej pierwszej brak jest 
oczywistych prze słanek źródłowych, które sankcjonowałyby obec-

.  
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ność tej figury w twór czości Chopina jako relewantnego środka mu-
zycznego wyrazu. O prawomocności interpretacji zewnętrznej decy-
duje trafność odniesie nia do historycznego kontekstu dzieła, chociaż 
niepotwierdzone źródło wo odniesienia tego rodzaju nigdy nie będą 
miały statusu rozstrzygnię cia ostatecznie prawomocnego. Nie moż-
na bowiem wykluczyć skrajnie brzmiących hipotez, że nawet w ba-
rokowych kontekstach ilustracji afek tu omawianą figurą retorycz-
no-muzyczną sam Bach mógł ją stosować podświadomie, używając 
zwrotu silnie wrośniętego w estetykę muzyki swego czasu; podobnie 
jak Chopin, przegrywając Fugę cis-moll z I to mu Das wohltemperier-
te Klavier, co często był czynił, mógł, choć to ma ło prawdopodob-
ne, np. we wspomnianym polonezie całkiem świadomie nawiązać do 
początkowej figury dźwiękowej tego utworu. Tak częsta per spektywa 
psychologiczna wiedzie tu jednak na manowce spekulacji.

Czy z  kolei stwierdzone u  Chopina przykłady imaginatio cru-
cis uprawniają do interpretacji treści eschatologicznych jego niektó-
rych dzieł; interpretacji, której zwolennicy sięgają dziś po dające do 
myśle nia, z Chopinowskich tekstów czerpane argumenty? I  tu po-
zostają te same wątpliwości, które Hans Heinrich eggebrecht wy-
raził w  związ ku z  Goldschmidtowską analizą imaginatio amicitiae 
u Beethovena (1973: 47). „Brak naukowego związku” między anali-
zą a interpreta cją zewnętrzną zmusza do wysnucia wniosku, że od-
krywanie „treści zadomowionych w muzyce” nie należy już do tej 
samej metodologicz nej sfery badań, w której obrębie sytuuje się od-
krywanie „muzycznych sensów” i wymaga, jak się rzekło, wyraźnej 
deklaracji metodologicz nej. Między interpretacją wewnętrzną a ze-
wnętrzną przechodzi zatem strategiczna linia demarkacyjna; granica 
między poznawaniem tych ja kości muzycznych, które analiza ujmuje 
w abstrakcyjnym języku teo rii muzyki, a tych treści, które – mówiąc 
językiem hermeneutyków – dałyby się prawomocnie rozumieć tak, 
jak rozumiał je autor (genau-so-gut-Verstehen), bo tylko w tym przy-
padku możemy mówić o właściwej, a nie mylnej interpretacji treści.

Istotny problem nie polega jednak tylko na tym, iż między uję-
ciem muzycznego sensu a  interpretacją pozamuzycznych treści 
brak jest „naukowego związku”. Brak ten jest dziś – po publikacjach 
Constantina Florosa – mniej dolegliwy, gdyż zakładamy, iż spo-
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śród rozle głego obszaru estetycznej interpretacji dzieła muzyczne-
go tylko ten jego „fragment egzegetyczny” da się z analizą dzieła 
zintegrować, który można prawomocnie określić jako ujawnienie 
i n t e n d o w a n y c h  treści dzieła. Stopień prawomocności inter-
pretacji będzie tedy tym większy, w  im większym stopniu uda się 
bezpośrednio lub pośre dnio ją zakorzenić w  biograficzno-źródło-
wych kontekstach poznawa nego dzieła. Treści, które warunku tego 
nie mogą spełnić, wykraczają poza poznawczy porządek analizy i in-
terpretacji dzieła, sytuują się na zewnątrz sztuki związanej z analizą 
interpretacji, zależnie od humani stycznej orientacji badawczej mu-
zykologa zmierzają ku swobodnej egzegetyce lub zreflektowanej her-
meneutyce. O  tym punkcie granicznym interpretacji zewnętrznej, 
na którym musimy obecnie poprzestać, bę dzie jeszcze mowa w pod-
sumowaniu niniejszej książki.

4. o skalarnych kryteriach oceny autonomicznych  
wartości dzieła

Inspiracje systematyzowania kwestii poznawczych dzieła muzyczne-
go czerpaliśmy w tej książce nie z muzykologicznych, lecz z filozo-
ficznych prac, które – jak wiadomo – same wprawdzie niezmiernie 
rzadko wpły wają na treść konwencjonalnych, wynikających z  roz-
wiązywania bieżą cych problemów pytań aksjologicznych w  naszej 
dyscyplinie, ale mogą wydatnie poszerzyć w tym zakresie horyzont 
teoretyczny muzykologa, zwykle w sposób bądź intuicyjny, bądź mi-
metyczny konstytuującego w swoich studiach problematykę aksjolo-
giczną. Ta teoretyczna proble matyka wartości jest dobrze zakorze-
niona w pracach filozoficzno-estetycznych, podczas gdy konkretna 
aksjologiczna praxis pozostaje dome ną muzykologii jako nauki „po-
zytywnej”. W podrozdziale tym ograniczę się zatem do zreferowania 
istotnych systematycznych kwestii z  tą pro blematyką związanych, 
podkreślając raz jeszcze fundamentalne znacze nie zagadnień aksjo-
logicznych na polu analizy i interpretacji dzieła i uznając, że kwestie 
waluacji przenikają nie tylko sam akt analizy, ale że mogą także sta-
nowić zwieńczenie procesu jego interpretacji.
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Spośród licznych prac na temat problematyki aksjologicznej 
szczególnie bliska sformułowanym tu ograniczeniom wydaje się roz-
prawa Stefana Morawskiego (1965) – filozofa dobrze rozumiejące-
go problematykę teorii sztuki. W swej pracy formułuje on expressis  
verbis wyróżnione wyżej warunki. Przede wszystkim – co dla nas 
szcze gólnie istotne – nie rozważa on kryteriów wartościowania5, 
lecz wła śnie kryteria o c e n y  dzieła sztuki. W obrębie analizy dzieła 
istotne są dla tego autora takie działania, jak „rachunek aksjologicz-
ny” czy „ope racja aksjologiczna”, które przedstawiają uporządko-
wane strategie ba dawcze na polu estetyki, pozwalając uniknąć tych 
mglistych czy wie loznacznych kryteriów oceny utworu muzyczne-
go, które są implicite zawarte w niejednej muzykologicznej analizie. 
Kluczowe dla teorety ka sztuki zdanie brzmi następująco: „Kryteria 
artystyczne uważam za pierwotne – pisze Morawski – gdyż od nich 
rozpoczyna się operację aksjologiczną” (Morawski 1965: 35), co – 
jak pamiętamy – pozostaje w  zgodzie ze sformułowanym przez 
Dahlhausa przeświadczeniem o prymacie sądu rzeczowego na temat 
dzieła (Sachurteil) nad sądem stricte wartościującym (Werturteil).

zapytajmy więc, jakie wstępne warunki musi spełniać ten wą-
ski zakres ogólnej, filozoficznej problematyki aksjologicznej, który 
uwydatnia swój bezpośredni związek z problematyką analizy i inter-
pretacji dzieła muzycznego? Wszak filozoficzna problematyka war-
tości stanowi rozległy obszar, na którego choćby najbardziej pobież-
ne omówienie nie ma tu miejsca. Otóż istotne znaczenie mogą dla 
naszej problematyki mieć tylko takie strategie aksjologiczne, które 
(1) wychodzą od dzieła muzycznego, a nie od przeżycia estetyczne-
go, (2) kryteria oceny dzieła przedkładają nad kryteria konstytuo-
wania jego wartości oraz (3) ostateczne kryteria oceny estetycznej 
za wsze odnoszą do wartości ustalonych przez pierwotne kryteria 
struktury muzycznej, unikając zwłaszcza tych kryteriów pozamu-
zycznych, które prowadzą do estetycznego relatywizmu. Tak wstęp-
nie można by sformułować warunki, które pozwalają odnieść się do 
części re fleksji z zakresu ogólnej estetyki systematycznej, umożliwia-
jące lep sze rozumienie istoty ważnych dla nas procedur permanent-

5 Była o nich mowa w rozdziale 1.4.
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nego zakorzeniania sądów estetycznych w problematyce teoretycz-
nej dzieła muzycznego.

„Nic łatwiejszego – pisał Morawski – jak stwierdzić, że kryteria 
aksjologiczne są zmienne” (Morawski 1965: 31). Jeśli jednak odrzuci-
my sfor mułowaną półserio znaną formułę Władysława Witwickiego, 
że Cp – Os – Ok, tj. że jedynym możliwym kryterium waluacji jest 
chwilowa potrzeba (Cp) określonego osobnika (Os) w określonych 
okoliczno ściach (Ok); formułę wypychającą nas na pozycje skrajne-
go subiekty wizmu i zmuszającą do porzucenia wszelkich prób my-
ślenia o anali zie dzieła w zreflektowanej perspektywie aksjologicz-
nej, to kwestia ta stanie się jedną z najważniejszych, z którymi musi 
zmierzyć się mu zykolog przystępujący do aktu interpretacji utworu 
muzycznego. Prak tyka badawcza naszej dyscypliny wskazuje, że jak-
kolwiek nieczęsto jest podejmowana na gruncie samej muzykologii 
refleksja metodolo giczna o tym charakterze, to jednak pragmatycz-
ne rozwiązywanie, zwłaszcza przez historyków muzyki, szczegóło-
wych problemów aksjo logicznych traktuje się dla interpretacji dzieła 
muzycznego jako waż ne. Także muzykolog, jak każdy inny przed-
stawiciel nauk o sztuce, podejmując próby ustalania kryteriów oce-
ny, będzie miał do czynie nia z dwiema sferami wartości wokół dzieła 
muzycznego: wewnętrz ną (kryteria wartości autonomicznych) i ze-
wnętrzną (kryteria wartości heteronomicznych)6, z których jedynie 
tym pierwszym możemy tu po święcić uwagę.

z  pragmatycznego stanowiska muzykologicznego, zgodnego 
z założeniami estetyki ogólnej, można przyjąć, że linia demarkacyj-
na między ocenami wartości autonomicznych i wartości heterono-
micznych dzieła muzycznego może być granicą oddzielającą warto-
ści artystyczne od estetycznych dzieła. zdaję sobie sprawę z pewnego 
uproszczenia tej problematyki, a także wzięcia w nawiasy dyskusji na 
temat, czy w ogóle muzyce przysługują wartości estetyczne, a  jeśli 
tak, to w jaki sposób zależą one z  jednej strony od „komunikacyj-
nych” funkcji dzieła, z drugiej – od przesłanek analizy materialnych 

6 Kwestie wartości autonomicznych i  heteronomicznych są już na tyle dobrze 
znane, że nie będę do nich wracał. Jest to podział tradycyjny, wywodzący się 
z pracy Gatza (1929). Por. na ten temat Piotrowski (1984).
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substratów formy, jakie udało się w trakcie analizy osiągnąć (warto-
ści artystycznych). Można tu przypomnieć także o istnieniu tertium 
datur, po stulacie Maksa Webera głoszącym, że badania nad kultu-
rą i  jej wy tworami w  ogóle powinny być „wolne od sądów warto-
ściujących”7. Pamiętając, że – zgodnie z naszym założeniem – wolne 
od sądów wartościujących mogą być jedynie części analiz norma-
tywnych dzieła, sprawę artystycznych i estetycznych kryteriów jego 
ocen stawiamy ja ko centralne kryterium klasyfikacji, przypomina-
jąc, że bardziej tech nologicznie zorientowana analiza będzie dążyć 
do konstytuowania ocen autonomicznych wartości artystycznych, 
podczas gdy analiza in terpretacyjnie zorientowana zmierza ku kry-
teriom wartości estetycz nych.

Problemu tego nie będziemy w tym miejscu rozwijać, gdyż był 
on już wcześniej poruszony (podrozdział 1.4). O ocenach estetycz-
nych należy natomiast powiedzieć tyle, że kluczowy dla nich termin 
stano wi kategoria „skalowania dzieł”, dokonywanego w porównaw-
czym kontekście utworu, który – jak postuluje Stefan Morawski – 
musi stanowić określona historyczna „pula danych”. Otóż utwór, 
który w więk szym stopniu spełnia określone warunki aksjologiczne, 
„uznaje się za lepszy od innych porównywalnych na tej samej płasz-
czyźnie” (Morawski 1965: 38). Wyróżnia on dwie, dla analizy wiążą-
ce, grupy kryteriów typu skalarnego (skale porównawcze), będące 
„instrumentem porównywania i  skalowania dzieł sztuki ze wzglę-
du na właściwe im takie lub inne wartości” (Morawski 1965: 35). 
Pierwsza grupa kryteriów jest grupą typu i l o  ś c i o w e g o. Chodzi 
tu o kryteria różnorodności elementów i  ich jed ności, funkcjonal-
ności formy, stopnia mimetyczności, prostoty i  zwię złości, a  także 
koherencji struktury formalnej. Do tej grupy kryteriów odnoszą się 
także wszystkie systematycznie wyróżnione przez Dahlhausa aksjo-
logiczne kryteria analizy: muzyki „źle skomponowanej” i trywialnej, 
bogactwa wewnętrznych związków, poziomu zróżnicowa nia i  inte-
gracji elementów, substancji i innych całości wyższego rzę du, zasad 
konstytuowania formy muzycznej, zasad analogii i zrówno ważonego 

7 Na ten temat por. ławniczak (1987: 70).
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układu (Ausgleich) i wreszcie – zasad stopnia słyszalności muzycz-
nych postaci (Dahlhaus 1970: 37–65).

zacznijmy od problemu muzyki „źle skomponowanej”, któ-
ry wy daje się kluczową dla analizy kwestią autonomicznej oceny 
dzieła. To bowiem tylko analiza może wydobyć na światło dzien-
ne ułomności warsztatu kompozytorskiego, związane z  ogranicze-
niami inwencji kompozytorskiej (jak słusznie zauważa Krzysztof 
Meyer [1983: 46], nie ma w  sztuce „czystego warsztatu”). Dzieło 
może być „dobrze skomponowane”, należąc do przebrzmiałego nur-
tu historii muzyki, i „źle skomponowane”, manifestując oblicze no-
wej muzyki. Dokona ne przez Grzegorza Fitelberga retusze frag-
mentów II Koncertu skrzyp cowego czy IV Symfonii koncertującej 
Szymanowskiego sugerują, że – jak pisze Meyer – kompozytor „po-
sługiwał się orkiestrą w taki spo sób, jakby nie był w stanie do końca 
przewidzieć proporcji brzmienio wych i nowych jakości brzmienia” 
(Meyer 1983: 47). Właśnie owa dysfunkcjonalność intendowanych 
(domniemanych) muzycznych sensów wobec realnych postaci fak-
tury muzycznej powinna być przedmiotem szczególnego wyczule-
nia oceniającego dzieło, bez względu na to, ja kich aspektów techni-
ki kompozytorskiej dotyczy. Albowiem należy powiedzieć, że poza 
przypadkami udokumentowanej przez analizę dysfunkcjonalności 
kryteria muzyki „dobrze skomponowanej” są hi storycznie zmienne 
i podlegają aksjologicznej relatywizacji w trakcie historycznych pro-
cesów recepcji.

Podobnej relatywizacji podlega wyróżnione przez Dahlhausa 
kry terium bogactwa wewnętrznych związków dzieła muzycznego, 
jeśli kryterium to nie zostanie ograniczone do neutralnego gruntu 
analizy, wiodąc ku ocenie dzieła jako pewnej artystycznej całości. 
W muzyce XVIII i XIX w., a więc na gruncie uniwersalnego systemu 
kompono wania, kryterium to daje podstawy do skalowania o cha-
rakterze ilo ściowym, a więc do formułowania autonomicznych kry-
teriów oceny dzieła. Można bez ryzyka założyć zgodę między histo-
rykami muzyki na to, że większe bogactwo wewnętrznych związków 
w symfoniach Haydna pozwala symfonie te ocenić wyżej od nie tak 
bogatych pod tym względem symfonii np. Vaňhala. Jednak wraz 
z  zanikaniem w  XX stuleciu uniwersalnych podstaw języka mu-
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zycznego sprawa przestaje być i prosta, i jednoznaczna. Casus mini-
malistów wydaje się tu dogodnym przykładem wskazania, że każda 
próba ekstrapolowania tego kryterium na nieliczącą się z  intendo-
wanymi estetycznymi założeniami twórcy ocenę dzieła w jego total-
ności musi zakończyć się nie powodzeniem. Innymi słowy, ukazane 
przez analizę ubóstwo wewnę trznych związków minimal music staje się 
cnotą w kontekście nadrzęd nego estetycznego programu dzieła.

Heinrichowi Schenkerowi i  jego kontynuatorom można za-
wdzięczać wprowadzenie do świadomości parających się analizą 
muzyko logów quasi-biologicznego kryterium zróżnicowania i inte-
gracji ele mentów. To, dające się skalować, ilościowe kryterium oceny 
dzieła (problem „jedności w wielości”, stopień „organicznej spójno-
ści” dzie ła), nb. występujące już u  Riemanna, a  nasuwające skoja-
rzenia z  inte grującym określoną grupę dzieł genotypem technicz-
no-formalnym i  różnicującym je, jednostkowym, idiomatycznym 
fenotypem konkret nego dzieła, jest niezmiernie żywotne wśród czę-
ści analiz (Tuchowski 1996: 183–186). Tu także analizujący jest zmu-
szony do uświadomie nia sobie różnicy, która istnieje między kon-
stytuowaniem sądu warto ściującego, wywiedzionego z  podstaw 
czysto teoretycznych, a nieskrę powanymi w swych sądach norma-
mi teorii analizy historyka muzyki; gdy zwłaszcza to, co norma-
tywne, musi ustąpić pod naporem tego, co oryginalne. znany casus 
Schenkerowskiej oceny Preludium a-moll Chopina, utworu „zabu-
rzającego” na skutek permanentnego zawiesze nia tonacji głównej 
integrację między skrajnymi warstwami, nie zosta nie z oczywistych 
powodów potwierdzony przez historyka muzyki. Ostatecznie trud-
no nawet na podstawie analizy utworów tego samego kompozytora 
czy nawet dzieł jednego gatunku o jednoznaczną waluację na pod-
stawie tego kryterium8.

8 Wątpliwości te retorycznie formułuje Tuchowski (1996: 184–185), gdy pisze: 
„zwróćmy [...] uwagę, że uproszczeniem byłoby wnioskowanie o powszechnie 
wyższej ocenie np. Sonaty b-moll od Sonaty c-moll [Chopina] na podstawie róż-
nic stopnia integracji strukturalnej w obu utworach. Czyż bowiem można by-
łoby odnieść te same kryteria wartościujące do analogicznych różnic pomiędzy 
Sonatą b-moll a h-moll, lub pomiędzy Scherzem b-moll a Scherzem E-dur”.
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Kryterium kompozytorskich zasad formalnych potwierdza to, 
co przedyskutowano wyżej, a czego Morawski nie wziął pod uwagę: 
kon stytuowanie sądu estetycznego stawia analizującego muzykologa 
wo bec sprzecznych niekiedy nawzajem dwóch perspektyw – teoretycz-
no- i historycznomuzycznej. Niekończąca się dyskusja wokół war-
tości Sonaty c-moll op. 4 Chopina polega na tym, że część anali-
zujących to dzieło wychodzi od klasycznej teorii formy sonatowej 
i beethovenowskiej schedy gatunkowej (ocena negatywna), podczas 
gdy inni usiłują w konstrukcyjnych rozwiązaniach Chopina upatry-
wać nowych warto ści wyrazowych, wynikających z rzekomo świa-
domego przekształ cania tradycyjnego wzoru gatunkowego (ocena 
pozytywna), bądź sy tuują tę sonatę w kontekście późniejszych inkar-
nacji gatunku w twór czości samego kompozytora (ocena negatyw-
na). Widać na tym przy kładzie, że istotnym problemem dla przed-
stawicieli nauk o  sztuce nie jest sam proces skalowania, ale – nad 
czym Morawski przechodzi do porządku dziennego – często trud-
na dyskusja nad wstępnymi kryteria mi doboru materiału do skalo-
wania przyjmowanego. Kryterium for malne, ściśle związane z mu-
zyczną genologią, tym mniej nam powie o estetycznie relewantnych 
jakościach utworu, im bardziej zakorzenio ne zostanie w teoretycz-
nych normach gatunkowych.

O wyróżnionym na koniec przez Dahlhausa kryterium słyszalno-
ści (Hörbarkeit) należy powiedzieć tyle, że rzadko stanowi ono pro-
bierz autonomicznych wartości dzieła w  kontekście wyłączonej 
z pro cesu komunikacji muzycznej samej analizy, stanowiącej prze-
cież rodzaj „supersłuchacza”. Częstemu w  procesie recepcji nowej 
muzy ki XX w. polemicznemu argumentowi „muzyki papierowej”, 
której – jak się twierdzi – widoczne okiem, a  niesłyszalne uchem 
struktury dźwiękowe powodują rzekomy rozdźwięk między dziełem 
a słucha czem, należy przeciwstawić tezę, że celem operacji np. se-
rialnych, jest nie ich uchwytność, lecz zapewnienie dziełu warun-
ków konsekwent nej atonalności. Kryterium to, choć bodaj najczę-
ściej formułowane, nie ma jednak istotnego dla oceny estetycznej 
dzieła znaczenia z dwóch powodów. Po pierwsze – z powodu rela-
tywności aktu per cepcji (to, co jedni słyszą bez trudu, dla innych 
pozostaje słuchowo niedostępne); po drugie – estetyczne przesła-
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nie dzieła nie spełnia się przecież tylko i wyłącznie w odkrywaniu 
i uświadamianiu sobie nor matywnych nośników sensu muzycznego, 
lecz w tworzeniu integral nych dyskursywnie i – na ogół – nieseman-
tycznych znaczeń syntaktycznych9.

W  omówionych tu przykładowo kryteriach typu ilościowego, 
po zostających w  obrębie autonomicznego rozumienia kryteriów 
oceny, chodzi o to, by tradycyjne muzyczne kategorie formalne roz-
patrywać nie w optyce ontologicznej (a więc typowej dla technicz-
nych szczebli analizy), lecz estetycznej, a  więc zwłaszcza z  punktu 
widzenia wyra źnie wyartykułowanych kryteriów oceny wewnętrz-
nych związków w utworze między elementami, substancjami, laten-
cjami itd. Problem tego rodzaju kryteriów, został zasygnalizowany – 
jak pamiętamy – przez Adorna, a  rozwinięty szerzej przez Petera 
Faltina (1977). Doty czy on zagadnienia muzycznej syntaksy, którą 
Faltin traktuje jak cen tralną kategorię estetyczno-fenomenologiczną, 
a nie – jak w tradycji riemannowskiej – czysto formalnomuzyczną. 
Wyróżnione przez Falti na „syntaktyczne formuły muzyczne”, takie 
jak identyczność, podo bieństwo, kontrast, niepodobieństwo, brak 
związków itd.10 mają prowadzić najpierw do stwierdzenia, że „struk-
tury muzyczne komunikują syntaktyczne i d e e  [podkr. – M. G.]”, 
a  następnie – do wyraźnego okre ślenia ich wartości estetycznych. 
Określenie tych ostatnich wynika z założenia, że muzyczne reguły 
syntaktyczne są nie tylko fenomenem dla muzyki autonomicznym, 
ale stanowią także złożone fenomeny na tury zarówno podmiotowej, 
jak i kulturowej.

Przywołane tu próby Faltina ustalania ocen dzieła na podsta-
wie kryteriów wewnątrzmuzycznych stanowią istotną część dorob-
ku mu zykologii w  interesującym nas zakresie. Bez odniesienia się 
do takich czy tym podobnych kategorii teoretycznych skalowanie 
dzieł będzie odbywać się żywiołowo, jeśli nie wręcz przypadkowo. 
Kategorie zawar te w tych pracach stanowią bowiem całościowe pro-
pozycje systemów oceny dzieła, których nie odnajdziemy w pracach 

9 Szerzej o omawianych kryteriach por. Dahlhaus (1970: 37–93).
10 Mają one zresztą swój fenomenalistyczny odpowiednik w  strukturalistycznej 

koncepcji W. F. Kortego i U. Götze.
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stricte filozoficzno-estetycznych, skoncentrowanych na zagadnie-
niach, które widziane z  konwencjonalnego stanowiska muzykolo-
gii zdają się mało nośne. Należy także powiedzieć to, co muzykolo-
dzy niechętnie formułują: że mianowicie nie da się ocenić poziomów 
technologicznych dzieła bez kreatywnej wyobraźni muzycznej ana-
lizującego podmiotu, bez tych własnych doświadczeń kompozytor-
skich, które zasadniczo skracają dystans wobec muzycznej materii 
i które pozwalają ją widzieć nie tylko w tej-oto-jedynej-skonkrety-
zowanej, ale także w tej-oto-możliwej-do-skonkretyzowania posta-
ci. Jeśli czasem analiza zastępuje nau kę kompozycji, to i vice versa – 
podbudowane estetycznie doświad czenia kompozytorskie analityka 
stanowią zawsze dogodny punkt wyjścia do rozważań nad autono-
micznymi wartościami dzieła.

Kolejna grupa autonomicznych kryteriów oceny dzieła muzyczne-
go to grupa typu j a k o ś c i o w e g o. Mowa tu z  jednej strony 
o nieu stannie towarzyszącym muzykologowi historycznemu kryte-
rium ory ginalności, ważnym zarówno dla historyka, jak i  teorety-
ka muzyki. Stefan Morawski twierdzi, że kryterium to nie daje się 
kwantyfikować. Nie można, jego zdaniem, prawomocnie orzekać, że 
np. muzyka Stockhausena jest oryginalniejsza od muzyki Bouleza. 
Nazwiska twórców wybrałem z  rozmysłem, aby w  specyficznym 
kontekście historyczno-kulturowym ukazać nie tylko rzeczywistą 
trudność w ukonstytuowa niu takiego sądu, ale także potencjalną in-
tersubiektywną niezgodę na takie twierdzenie. W  praktyce muzy-
kologicznej niekwantyfikowalność kryterium oryginalności zwykle 
nie jest przestrzegana, toteż dochodzi do daleko idących relatywiza-
cji w procesie wartościowania dzieł. Wprawdzie muzykolog istotnie 
zakwestionuje prawomocność sądu głoszącego, że Bartók jest orygi-
nalniejszy od Strawińskiego (lub od wrotnie), ale nie zdystansuje się 
przecież wobec twierdzenia, że Stra wiński jest bardziej oryginalny 
od Pfitznera. Oryginalność w jednych przypadkach daje się kwanty-
fikować, w innych zaś kwantyfikacji się nie poddaje, toteż ustalenie 
przejrzystej linii demarkacyjnej nie wyda je się możliwe. W skrajnych 
przypadkach łatwo o zgodę, w tych bli żej „średniej statystycznej” – 
znacznie trudniej.
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W przeciwieństwie do kryterium oryginalności, kryterium dają-
cym się zdaniem Stefana Morawskiego kwantyfikować jest kryte-
rium nowości11.

Sztuka trwa i zarazem zmienia się. To zaś, co trwa, jest właśnie śladem 
owego nieustannego procesu zmienności, procesu konkurencyjnego, 
z którego tylko nieliczne dzieła wychodzą zwycięsko. Kryterium nowo-
ści jest związane z owym procesem ciągłej zmienności, z nieodmienną 
ludzką potrzebą tworzenia i percypowania odmiennych niż dotąd tre-
ści i form. Nowość wiąże się zatem z tym kryterium oceny, które zawsze 
było i jest stosowane w odniesieniu do ruchów awangardowych (Mo-
rawski 1965: 43).

z twierdzeniem Morawskiego można by się w zasadzie zgodzić z za-
strzeżeniem przyjęcia czysto teoretycznego punktu widzenia. Mu-
zykologiczna recepcja ruchów awangardowych dowodzi przecież, że 
i kryterium nowości ulega relatywizacji sub specie stanu badań w okre-
ślonym momencie historycznym. Casus recepcji Szkoły Wiedeńskiej, 
a w Polsce twórczości Józefa Kofflera, ukazuje dowodnie, że kwan-
tyfikujące mechanizmy waluacji nowości zmieniają się w  cza-
sie i są za leżne po prostu od stanu badań, pryncypiów historiogra-
fii muzycznej, paradygmatów humanistyki itd. To, co wczoraj było 
„ultranowocze sne”, dziś może stanowić składnik szeroko rozumia-
nej tradycji klasycznej.

Na koniec rozważań o  granicach między aksjosferami analizy 
dzieła nasuwa się pytanie, na ile pozaartystyczne (a więc heterono-
miczne) kryteria ocen (moralne, religijne, polityczne itp.) wchodzą 
w zakres aksjosfery analizy dzieła. Czy moralne implikacje IX Symfo-
nii Beethovena, religijne konteksty Bachowskich pasji, polityczne 
wydźwięki panegirycznych kantat socrealistycznych mogą stano-
wić istotne kryteria oceny? Wszak mamy tu do czynienia z często 
pojawia jącym się w  literaturze muzykologicznej rodzajem dyskur-
su wieńczą cego jego analizę. Otóż wydaje się, że tego rodzaju sądy 
wartościują ce tak dalece prowadzą do aksjologicznego relatywizmu, 

11 Na temat kryteriów oryginalności i nowości por.: Morawski (1965: 42–46) oraz 
Dahlhaus (1970: 27–28 i 30–33).
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że z punktu widzenia pozytywnego programu analizy dzieła wyda-
ją się wobec niej całkowicie zewnętrzne. Nie oznacza to, rzecz ja-
sna, unieważnienia te go rodzaju praktyk interpretacyjnych, lecz usy-
tuowanie ich już poza kontekstem analizy dzieła. Stefan Morawski 
takie sądy o  dziele nazy wa w t r ę t a m i  a k s j o l o g i c z n y m i, 
uznając że tylko kryteria arty styczne będą dla nauki o sztuce kryte-
riami właściwymi. „Wtrętów aksjologicznych” nie należy wprawdzie 
eliminować a priori, ale przy znać właściwe im miejsce ze względu na 
społeczną funkcję dzieła (Morawski 1965: 51).

Sygnalizowany tu problem heteronomii kulturalnej dzie-
ła muzycz nego otwiera więc perspektywę, dla której wyznaczenia 
autonomicz ne kwestie muzyczno-artystyczne tracą swoje konstytu-
tywne znaczenie. łączność analizy dzieła z oceną wartości w nim za-
wartych zosta je definitywnie przerwana także w przypadku różno-
rodnych kryteriów ogólnoaksjologicznych, wywodzących się – jak 
w przypadku ujęć mar ksistowskich – z uznania dzieła muzycznego 
jako źródła właściwych dla całych grup społecznych postaw świato-
poglądowych. Innymi sło wy, tylko to, co daje się – z mniejszym lub 
większym powodzeniem – skalować, sytuować w kontekście historii 
form i gatunków, twórczo ści jednego kompozytora lub grup kompo-
zytorów, co zawiera porównawczą perspektywę teoretyczno- lub hi-
storycznomuzyczną; wszyst ko to stwarza szansę na to, że związany 
z analizą proces waluacji zostanie ugruntowany na mocnych pod-
stawach kryteriów artystycz nych i przezwycięży charakterystyczny 
dla części analiz rozziew mię dzy analizą dzieła a jego interpretacją.
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podsumowanie

Przejdźmy do podsumowania głównych tez niniejszej książki. 
Obser wowany w ostatnim dziesięcioleciu spór o analizę dzieła mu-
zycznego (Strohm 2001) nie jest już niedawnym jeszcze, pozytywi-
stycznym spo rem wyłącznie o  jej metodę, lecz o  taki holistyczny 
projekt jego po znania i wyjaśniania, który mieściłby się w szerokim 
kontekście nauk humanistycznych (Tomaszewski 2000). Analiza za-
wsze spełniała funk cję zwornika przynajmniej tej części dyscypliny, 
która wyrastała z do świadczeń historyka, teoretyka i estetyka muzy-
ki nowożytnej, i nie zmieniły tego stanu rzeczy liczne próby wyłą-
czenia analizy z obszaru historii czy estetyki muzycznej. zawisłość 
analizy od tych trzech dzie dzin muzykologii złożyła się chyba na 
to, że analiza na ogół nie wy stępowała w systematykach dyscypliny 
jako wydzielona subdyscyplina. Była natomiast zawsze czymś wię-
cej: legitymacją tożsamości muzykologii, także w dzisiejszych cza-
sach proklamacji rzekomego „zmierzchu analizy”. „zmierzch anali-
zy” może oznaczać jedynie upa dek takiej koncepcji poznania dzieła, 
jaka bądź fetyszyzowała określo ną metodę, bądź spychała do archi-
wum dotychczasowy dorobek w tej dziedzinie wiedzy. Jak wiadomo, 
spór o analizę przybrał w europie najbardziej gwałtowną postać w la-
tach 60. XX w., w związku z kształ towaniem się metod stricte nor-
matywnych oraz zbiegł się z pewnym kryzysem konwencjonalnych, 
a zwłaszcza pragmatycznych metod opi sowych. Dahlhausowski po-
stulat uteoretycznienia historii i  uhistorycznienia teorii muzyki  
(Das System ist ihre Geschichte) spór ten usiło wał zażegnać i przy-
czynić się do wzmocnienia przez analizę sił integrujących oba wiel-
kie działy tej dyscypliny: historyczny i systema tyczny (1968: 51–56). 
Postulat tworzenia systemu analizy jako jej hi storii pozostaje bez 
wątpienia kluczem do holistycznego rozumienia przedmiotów, ce-
lów i zakresu analizy, nie tworzy jednak dogodnych przesłanek kla-
rowania teoretycznych warunków dla takiej syntezy.
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Co się tych ostatnich tyczy, to nazbyt ogólnikowy stał się 
teoretycz ny model poznania przez „opis – analizę – interpretację”, 
przypomina jący dziś szkolne clichés wstępu, rozwinięcia i  zakoń-
czenia. Od czasu, gdy kształtował się on jako podsumowanie przed-
wojennej niemieckiej fenomenologii muzycznej minęło kilkadziesiąt 
lat. Współcześnie stało się jasne, zarówno za sprawą dorobku muzy-
kologii historycznej, jak i estetyki muzycznej, że nie sposób dyskuto-
wać istotnej, całościowej problematyki analizy dzieła bez wskazania 
nie tylko samych sensów wewnątrztekstowych, które jeszcze pięćdzie-
siąt lat temu wyłącznie z nią utożsamiano, ale także jej heurystycz-
nych podstaw z jednej i antropolo gicznych znaczeń z drugiej strony. 
Jeśli widzimy, że linie demarkacyjne problemów analizy dzieła prze-
biegają „w poprzek” różnych działów muzykologii, to jest jasne, że 
i sama analiza jako metodologiczny konstrukt jest „obudowana” róż-
nymi metodologicznymi składnikami subdyscyplin muzykologii. 
Więc i my tutaj przystępując do końcowych rozważań teoretycznych 
nad warunkami tworzenia pewnego metasystemu analizy, musimy 
rozważyć, czy droga do analizy, wiodąca ku całościo wej koncepcji 
p o z n a n i a  dzieła muzycznego (nie hipostaz stylu, twórczości czy 
języka muzycznego, a dzieła właśnie, zgodnie z podstawo wym za-
łożeniem reizmu) ma być tylko wyraźnym zdefiniowaniem trzech 
zawsze fundamentalnych zakresów analizy: ontologicznego (py tanie 
o przedmiot), epistemologicznego (pytanie o metodę) i aksjologicz-
nego (pytanie o wartość), czy może czymś więcej, tj. takim ujęciem, 
w którym poszczególne szczeble poznania będą stanowić organicz-
ne, a nie przeciwstawne, nawzajem powiązane na mocy pewnego za-
łożenia etapy wyjaśniania sensów i treści dzieła.

Sprawą pośrednio wiążącą się z postulatem holistyczności anali-
zy jest najpierw kwestia, którą Władysław Tatarkiewicz określił jako 
dylemat wy boru między „filozofią ambicji” a  „filozofią rozważnej 
abstynencji” (1970: 8). Jest to z pewnością „pytanie pierwotne” me-
todologii analizy i brzmi ono następująco: czy decydujemy się pod-
jąć wysiłek poznania istoty dzie ła muzycznego, usiłując formuło-
wać uniwersalistyczne sądy dotyczące je go esencji, czy może raczej 
próbujemy, w duchu nauk pozytywnych, wy raźnie zakreślić grani-
ce naszego poznania, stojąc na gruncie skądinąd metafizycznej tezy 
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o niewyczerpywalności sensów i treści muzycznego ar cydzieła; tezy 
wspieranej zarówno argumentem historii analizy, jak i dzie jów mu-
zycznej recepcji. Powyższy dylemat jest dla dalszych procedur ana-
lizy decydujący: wybieramy drogę, która wiedzie do odmiennych 
celów, wyznaczonych przez dwie zasadnicze tradycje leżące u pod-
staw całej muzykologii: przyrodoznawczą, podnoszącą kategorię 
p o z n a n i a  dzieła i wyróżniającą jego technologię jako centralny 
przedmiot badań, oraz hu manistyczną, zmierzającą ku kategorii r o-
z u m i e n i a, stanowiącej punkt wyjścia dla bezpośrednio niezwią-
zanej z analizą hermeneutyki muzycznej.

Centralną kwestią stricte metodologiczną pozostanie natomiast za-
kres poznania, a więc relacji treści wyniku poznawczego do przedmio tu 
badania, tak jak sformułował ją Roman Ingarden w swojej krytyce psy-
chofizjologicznej teorii poznania (1971). Wyróżnia on następujące czte-
ry stanowiska poznawcze sub specie interesującej nas relacji:

1. zupełny realizm epistemologiczny, zwany realizmem „naiw-
nym”, a  uznający, że wszystkie momenty poznawane i  wyjaśniane 
przez analityka są tożsame z  właściwościami poznawanego przed-
miotu nie zależnie od tego, czy jest on spostrzegany (casus prostej 
analizy nor matywnej, np. typu statystycznego);

2. „ograniczony” realizm epistemologiczny, uznający, że tylko 
niektóre momenty poznawane i wyjaśniane przez analityka są tożsa-
me z właściwościami poznawanego przedmiotu niezależnie od tego, 
czy jest on spostrzegany (casus złożonej analizy deskryptywnej, 
np. typu riemannowskiego);

3. realizm „sceptyczny”, uznający, że żaden z momentów pozna-
wanych i wyjaśnianych przez analityka nie jest tożsamy z właściwo-
ściami poznawanego przedmiotu niezależnie od tego, czy jest on spo-
strzegany (casus analizy redukcyjnej, np. typu schenkerowskiego);

4. idealizm epistemologiczny, uznający, że nie tylko żaden z mo-
mentów poznawanych i wyjaśnianych przez analityka nie ma swoje-
go odpowiednika w rzeczywistości, ale nawet, że istnieje wątpliwość 
co do istnienia samego dzieła (casus analitycznej „muzyki o muzy-
ce”, np. wordless analysis Kellera; Ingarden 1971: 65–66).

Klasyfikacja metod analizy dzieła może być wyczerpującą podsta wą 
ich systematyzowania z punktu widzenia nie tylko psychofizjologicz-
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nej teorii poznania, a więc wówczas, gdy interesuje nas zróżnicowana 
relacja między treścią wyniku analizy a badanym przedmiotem, lecz 
tak że z punktu widzenia każdej całościowej próby zrozumienia ce-
lów i za kresu poznania dzieła. W klasyfikacji tej zawiera się implicite 
ta funda mentalna opozycja między dwoma rodzajami analiz, która 
powstaje między punktem pierwszym (a więc „zupełnym realizmem 
epistemologicznym”) a  pozostałymi trzema; opozycja radykalne-
go empiryzmu do konwencjonalizmu, która jest wyraźnie widocz-
na w nowszej historii ana lizy. Jest ta opozycja w ogólności właściwa 
dla współczesnych nauk o człowieku i o tych dwóch wizjach nauki 
pisał Stefan Amsterdamski następująco: „jedna, konstruująca nor-
matywne ponadhistoryczne kryte ria demarkacji i utożsamiająca je 
z kryteriami racjonalności, oraz druga, wyróżniająca naukę jako pe-
wien fragment kultury ludzkiej, spełniający w niej funkcję scalania 
zmiennego świata ludzkiego doświadczenia z  nie mniej zmienny-
mi wyobrażeniami [...] o  poznawczych możliwościach człowieka” 
(1973: skrzydełko obwoluty).

Jeśli główne aspekty teoriopoznawcze będą stanowić zagadnie-
nia źródeł analizy (w  sensie historyczno-heurystycznym), przed-
miotów analizy (w  znaczeniu fenomenalistycznym), metod, praw 
naukowych i ich stosunku do interpretacji, to schematycznie prze-
ciwstawienie to dałoby się przedstawić następująco:

1. Szczebel pierwszy takiej koncepcji poznania dzieła, nagmin-
nie wyłączany z metodologicznej refleksji na temat analizy, to heu-
reza dzieła muzycznego, a więc odnalezienie właściwego material-
nego przedmiotu analizy, refleksja nad tym, co w wąskim znaczeniu 
tego sło wa dla analizy utworu muzycznego źródłowe; to wyraźne 
określenie tego, co stanowi jej przedmiot w kontekście tych przed-
miotów wielo ści. Heurezy dzieła nie należy utożsamiać ze źródło-
znawstwem, które jest dziedziną bardziej rozległą, a  której część 
ona niewątpliwie stano wi. Takie kwestie, jak klasyfikacja i krytyka 
źródeł, mają na terenie analizy swoją specyfikę jako badanie heu-
rystyczne tego, co ma być przedmiotem analitycznego wyjaśniania. 
Inaczej krytyka źródła przed stawia się z punktu widzenia teorii edy-
cji, inaczej jeszcze ze stanowi ska historii recepcji. Kompleks wszel-
kich tekstowych, zarówno notacyjnych w swych różnorodnych po-
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staciach, jak i  fonograficznych źródeł dzieła stanowi heurystyczne 
universum analizy i nie ma powo du, by uzbrojone w swe własne cele 
i założenia metody krytyki tekstu nie zostały zintegrowane z anali-
zą jako postulowaną całością. Tak po pularne w czysto technologicz-
nym stadium analizy milczące przyjęcie dowolnego tekstu za przed-
miot analizy stanowi o jej heurystycznej problematyczności w myśl 
tezy, że tylko precyzyjne wskazanie granic po znawanego przedmio-
tu warunkuje trafność poznawczych obserwacji.

Jakie będą specyficzne dla szeroko rozumianej analizy dzie-
ła me tody krytyki źródeł? Otóż po prostu takie, których elemen-
ty zostaną z nią uzgodnione tak, by heurystyczne elementy przed-

Główne aspekty 
teoriopoznawcze

Radykalny  
empiryzm: analiza  

normatywna

Konwencjonalizm:  
analiza deskryptywna

Źródła analizy
Heurystycznie indyfe-
rentne (brak jakościowej 
krytyki źródeł)

Heurystycznie znaczące (krytyka 
źródeł jako przedstadium analizy)

Przedmioty 
analizy

Proste i złożone substan-
cje muzyczne

Proste i złożone substancje mu-
zyczne; konstytutywne formalnie 
i niekonstytutywne formalnie la- 
tencje muzyczne

Ogólne metody 

analizy
Liczenie i pomiar

Logocentryczne, procesualne, 
pragmatyczne, „strukturalne” – 
sformalizowane, synkretyczne

Prawa naukowe
Wywiedzione z praw nauk 
matematycznych (liczenie) 
lub fizycznych (pomiar)

Wywiedzione z teorii dzieła mu-
zycznego lub z uniwersalnych me-
todologii nauk humanistycznych

Interpretacja 
wyników

„Przetwarzanie danych” – 
kontrfaktyczne momenty 
ana lizy; interpretacja 
zewnętrzna, całkowicie 
egzogeniczna wo bec 
analizy

Interpretacja wewnętrzna, endo-
geniczna wobec analizy; inter-
pretacja zewnętrzna, częściowo 
egzoge niczna wobec analizy
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miotowe anali zy zostały uznane za miarodajne. To od celów, zakresu 
i metod anali zy będzie zależeć strategia krytyki źródła. Gdy przed-
miotem badania ma być proces twórczy, krytyka bierze w swój za-
kres wszystkie te ele menty, które mają konstytutywne znaczenie dla 
szczebli wyłaniania się „wersji ostatniej ręki”. Gdy w  centrum wy-
jaśniania leży już ukształto wane dzieło, do zakresu heurezy należy 
wybór odpowiedniego dla ana lizy tekstu nutowego. Gdy w polu na-
szych zainteresowań znajdą się późniejsze edycje dzieła, które no-
szą ślady egzogenicznych kompeten cji temporalnych i kulturowych 
(np. edycje arcydzieł sporządzane przez wielkich muzyków), zada-
niem krytyki źródła będzie wyraźne wyodrębnienie substancji obcej 
wobec tekstu genetycznego. Podobnie gdy analizujemy transkrypcje, 
zakres potwierdzonej heurystycznie zmiany w  stosunku do „dzie-
ła pierwszego” będzie stanowić punkt wyj ścia do rozważenia kultu-
rowych kompetencji autora i wpływów stylu historycznego na mu-
zyczną postać repliki.

Drugi aspekt heurezy to wyraźne zdefiniowanie przedmiotów 
ana lizy w  sensie strukturalno-muzycznym. W  przeciwieństwie do 
poprze dniego, ten aspekt był w historii analizy szczegółowo definio-
wany, a wytyczanie granic obiektów badania przesądzało o prawo-
mocności wyników i metodologicznej poprawności założeń analizy. 
Przypomnij my, że według eggebrechta ten zakres heurezy obejmu-
je takie jakości muzyczne, jak: substancje (proste składniki, z któ-
rych jest złożona struktura muzyczna), części lub człony formalne, 
prekompozycyjne kompleksy elementów melodyczno- i harmonicz-
notonalnych, momen ty z zakresu techniki brzmieniowej i w wąskim 
rozumieniu faktury (Satzarten; 1973: 42). Autor ten wprojektowu-
je wyróżnione przedmio ty analizy w  tradycyjne ramy opozycyj-
nych kategorii materiału dźwię kowego i materiału brzmieniowego, 
których dialektyczny związek, bę dący podstawą egzystencji muzy-
ki w  dobie nowożytnej, stanowi o  „totalności muzycznej”. Nie ma 
potrzeby rozwijania tego dobrze osa dzonego w tradycji badań mu-
zykologicznych podziału. zachowuje on, rzecz jasna, swoją aktual-
ność. My jednak skoncentrujemy obecnie uwa gę na innym podziale, 
istotniejszym – jak się wydaje – z punktu widze nia inkluzywnej kon-
cepcji poznania dzieła muzycznego.
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Ten istotny dla nas podział przebiega nie między materiałem 
dźwię kowym i brzmieniowym, lecz między substancjami i latencja-
mi dzieła muzycznego. Filozoficzne pojęcie substancji kieruje nas 
ku temu stanowiącemu jednorodną materialnie podstawę wszyst-
kiego, co istnieje samo przez się i nie jest atrybutem żadnej rzeczy. 
Substancja muzycz na, mutatis mutandis, to zatem wszystko to, co 
ma szansę poddać się analizie normatywnej dzieła1, a więc to, co da się, 
zgodnie z  wymoga mi radykalnego empiryzmu, policzyć (warto-
ści metrorytmiczne, dźwię ki, interwały) lub zmierzyć (czas, dyna-
mikę, objętość masy brzmienio wej). z  teoriopoznawczego punktu 
widzenia jest to przedmiot zupełnego realizmu epistemologicznego. 
Latencja natomiast, rzeczownik nieistniejący dotąd w polskiej ter-
minologii muzycznej, to taka ja kość przedmiotowa analizy, która nie 
jest w jej trakcie naocznie dana, a więc która nie stanowi substancjal-
nego składnika dzieła, choć może być jego jakością konstytutywną 
(jak np. Ursatz w analizie Schenkerowskiej; Moraitis 1994). O laten-
cjach powiemy więc ze stanowiska gnoseologicznego, że nie są tożsa-
me z właściwościami poznawanego przedmiotu niezależnie od tego, 
czy jest on spostrzegany. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, substan-
cje są, latencje zaś nie są składnika mi samego dzieła, choć te ostatnie 
stanowią pokaźną część przedmio tów badania w konwencjonalnych 
analizach deskryptywnych dzieła muzycznego.

2. Drugi szczebel analizy to zatem badanie muzycznych substan-
cji, które przez liczenie czy pomiar są empirycznie, a więc poza zwy-
kłym kontekstem interpretacji wewnętrznej („analiza jest w każdym 
przypadku interpretacją”), intersubiektywnie uchwytne w bezpośre-
dnim postrzeżeniu. W myśl założeń optymalnej poznawczo koncep-
cji analizy nie ma powodów, dla których należałoby rozstrzygać dy-
lemat wyboru między normatywną a deskryptywną tradycją analizy 
dzieła muzycznego. Analiza normatywna zasługuje na uwagę przede 
wszy stkim z tej przyczyny, że buduje fundament poznania całkowi-
cie obiek tywnych cech dzieła, poza kontekstem relatywizmu este-
tycznego są dzenia. Policzone przez statystyków czy zmierzone przez 
akustyków ilościowe zbiory substancji składających się na dzie-

1 Może też być, oczywiście, przedmiotem konwencjonalnej analizy deskryptywnej.
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ła muzyczne w tekstach nutowych bądź fonograficznych zachowają 
swoją aktual ność tak długo, jak długo nie podważy się heurystycznej 
prawomoc ności tekstów, z  jakich zostały wywiedzione. Natomiast 
zmienne dzie je opisowo-analitycznej recepcji tych samych dzieł, 
zdeterminowane kulturowymi zmianami stylów muzycznego od-
bioru, są w tej materii pouczające.

A  jednak sprawa nie jest tak prosta. To, o  czym przed chwi-
lą wspomniałem, może dotyczyć jedynie tych wstępnych faz anali-
zy nor matywnej, gdy stosuje się metody „bezpośredniego” liczenia 
i  pomia ru, wykazujące istotne, choć często niekonstytutywne, on-
tyczne wła ściwości substancjalne dzieła. Do nich wszakże, jak wia-
domo, nie ogranicza się analiza tego typu, wciągająca dalej w zakres 
swoich formalnie rozwiniętych metodologii różne, często meto-
dycznie wyrafino wane operacje na wynikach liczenia czy pomiaru 
tych substancji i porządkująca je zgodnie z prawami leżących u ich 
podstaw nauk: sta tystyki, teorii grup czy informatyki. Takie opera-
cje poznawcze, przetwa rzające wyniki „bezpośredniego” liczenia czy 
pomiaru, które tworzą kolejne fazy każdej niemal analizy normatyw-
nej, nazwałbym jej kontrfaktycznymi momentami, gdyż wyłaniają 
one jakości, które tworzą typ wiedzy o dziele muzycznym ukształto-
wany na prawach nauk ścisłych. Mówiąc przykładowo: „prawdopo-
dobieństwo wystąpienia elementu x” w dziele muzycznym jest inte-
resujące z  punktu widzenia statystyczne go czy probabilistycznego, 
nie wnosi jednak niczego do wiedzy o faktycznie istniejącym dzie-
le. Dlatego też momenty kontrfaktyczne anali zy normatywnej więcej 
mówią o naturze nauk, które dostarczyły im metodycznych podstaw, 
niż o faktycznej egzystencji dzieła.

W miejscu, w którym liczenie i pomiar zaczynają przekształcać 
proces poznawczy w kontrfaktyczne momenty analizy normatywnej, 
zbliżamy się do tego stanowiska metodologicznego, które – rozpatru jąc 
relację treści wyniku poznawczego do przedmiotu poznania – okre-
śliłem za Ingardenem mianem realizmu „sceptycznego” (przypo-
mnijmy: żaden z  momentów poznawanych i  wyjaśnianych przez 
ana lityka nie jest tożsamy z  właściwościami poznawanego przed-
miotu, niezależnie od tego, czy jest on spostrzegany). W  tym też 
newralgicz nym momencie analizy normatywnej musimy ją porzu-
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cić, gdyż nie mieści się już ona w ramach postulowanej skrajnie syn-
tetycznej kon cepcji poznania dzieła. Koncepcja ta bowiem fawory-
zuje te i tylko te momenty różnych analiz, które przyczyniają się do 
poznania i wyja śniania faktycznie istniejącego dzieła muzycznego. 
Jednak ta część analizy normatywnej, która dostarcza całkowicie 
pewnej wiedzy o prostych substancjach muzycznych, może stano-
wić dogodną pod stawę dalszego budowania wiedzy o dziele muzycz-
nym, zgodnym już z wymogami konwencjonalnie rozumianej anali-
zy dzieła, tj. analizy deskryptywnej.

Być może dalsze badania substancji dzieła będą stanowić o przy-
szłości analizy dzieła w ogóle. Jeśli muzykologia zachowa jako dys-
cyplina siły, które zapewniały jej przez ostatnie sto lat żywotność 
i  zdolność do definiowania na nowo swych przedmiotów, celów 
i metod, to powoływanie się na klimat rzekomego „zmierzchu ana-
lizy” może do tyczyć jedynie analizy deskryptywnej i jest charaktery-
stycznym momentem przed jakościową zmianą jej paradygmatów, 
tym bardziej że wyraźnie odczuwa się towarzyszącą zwykle w kultu-
rze takim prze sileniom potrzebę syntezy. Trudno bowiem wyobrazić 
sobie sytuację, w której metodologiczny dorobek tradycyjnej muzy-
kologii pozytywi stycznej w zakresie analizy dzieła ułoży się na trwa-
łe w ręku muzy kologa w rodzaj talii kart o stałej liczbie. Żywiołowo 
rozwijająca się baza software pozwala ostrożnie prognozować, że 
przynajmniej w  za kresie analizy normatywnej dojdzie do zdyna-
mizowania rozwoju na rzędzi poznania, do tworzenia nowych, co-
raz bardziej wyspecjalizo wanych i wszechstronnych, niekiedy inte-
raktywnych programów komputerowych, badających już nie tylko 
proste, ale i złożone substancje muzyczne. Jak będą rozwijać się na-
tomiast kontrfaktyczne momen ty analizy normatywnej – to dla ca-
łościowej koncepcji poznania fak tycznie istniejącego dzieła ma dru-
gorzędne znaczenie.

3. Analiza deskryptywna jest nie tylko historycznym mateczni-
kiem analizy dzieła w ogóle, ale nadto jest zdolna do badania takich 
ja kości dzieła, jakich analiza normatywna nie jest jeszcze w stanie 
ująć. Bada sposobem opisowym nie tylko substancje proste dzieła, 
ale także te substancje złożone, które wynikają z organicznych związ-
ków, zacho dzących między różnymi elementarnymi substancja-

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



256 PODSUMOWANIe

mi dzieła muzycz nego. Owe organiczne związki, wyłaniające nowe 
przedmioty analizy, nazwane tu substancjami złożonymi, są prze-
cież zakorzenione w  naj bardziej konstytutywnych właściwościach 
muzyki, by przywołać choć by relacje między wysokością dźwięku 
a barwą, czy między elemen tem rytmicznym a metrum. Mimo swo-
jej wewnętrznej heterogeniczności nie tracą one pojęciowego walo-
ru substancji w takim samym sen sie, w jakim w realnie, wykonaw-
czo zaistniałym dziele nie istnieje wysokość dźwięku bez jego barwy, 
a rytm bez kontekstu metrycznego. W tym właśnie momencie, gdy 
badanie nie tylko substancji złożonych, ale i zdefiniowanych wcze-
śniej latencji wykracza już w holistycznym (a nie tylko synkretycz-
nym) programie koncepcji poznania dzieła po za ramy analizy nor-
matywnej, jego analiza musi wznieść się przez deskrypcję na nowy 
poziom poznania i wyjaśniania.

Jest też chyba oczywiste, że – w przeciwieństwie do policzalnych 
i  mierzalnych substancji prostych – nie da się na gruncie ogólnej 
teorii muzyki sformułować uniwersalnych definicji substancji złożo-
nych i latencji, a tym samym raz na zawsze wyznaczyć linii demarka-
cyjnej oddzielającej jedne od drugich. Definicje te będą więc zawsze 
zależne od całości techniczno-kompozytorskiego kontekstu dzieła. 
Na przykład pewne jakości harmoniczne, które w kontekście muzy-
ki XVIII i XIX w. są niewątpliwie substancjami złożonymi (znanymi 
choćby pod poję ciem funkcji harmonicznych), w kontekście atonal-
nej muzyki XX stu lecia walor ten tracą i mogą być traktowane już to 
jak substancje pro ste (policzone dźwięki i  interwały w poszczegól-
nych akordach), już to jak latencje, gdy w toku procesu dźwiękowego 
poszukujemy związków między nimi wedle kryterium tożsamości. 
A  zatem próba teoretyczne go uściślenia muzyczno-strukturalnych 
przedmiotów analizy jest tak sa mo daremna, jak w przypadku heu-
rystycznych przedmiotów analizy, gdy z  jednej strony szczególne 
cele i  zakresy analizy, a  z drugiej także „sytuacja źródłowa” doku-
mentu, a nie jego wyabsolutyzowane immanentne właściwości, roz-
strzygają o funkcji, a więc o klasyfikacji źródła.

Drugim istotnym kryterium oddzielającym radykalnie empi-
rycz ną, badającą substancje proste, analizę normatywną od kon-
wencjonal nej, poszerzającej pole muzyczno-przedmiotowe, analizy 
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deskryptywnej, jest sprawa interpretacji wyników analizy. Analiza 
normatywna wyraźnie przechodzi ze swej sfery obliczeń czy po-
miarów substancji prostych w  sferę prezentacji momentów kontr-
faktycznych analizy, a  więc granica oddzielająca sferę analizy od 
„przetwarzania jej da nych” pozostaje zawsze precyzyjnie wytyczo-
na. Interpretacja we wnętrzna analizy deskryptywnej, jako badanie 
sensów dzieła, jest na tomiast organicznie z analizą zrośnięta („anali-
za jest w każdym przypadku interpretacją”) i to zrośnięcie pozostaje 
w związku z przed miotami jej wyjaśniania. Jeśli nie istnieją kontro-
wersje natury heury stycznej, w każdej symfonii klasycznej istnieje 
taka a nie inna liczba dźwięków czy interwałów (substancje proste), 
nie może natomiast zaistnieć powszechna zgoda co do tego, że ist-
nieje taka to a taka liczba zmniejszonych akordów septymowych, 
które nie byłyby czterodźwiękami prowadzącymi toniki (substan-
cje złożone) lub określona liczba formalnie konstytutywnych, sze-
rokoplanowych jakości tonalno-harmonicznych (latencje). To en-
dogeniczna wobec analizy interpretacja wewnętrzna ustanawia 
zarówno jej przedmioty, jak i  kryteria pozna nia (wyjaśniania) 
struktury dzieła.

Nie wydaje się wszelako możliwe, przynajmniej w dzisiejszym 
stadium rozwoju technik komputerowych, by nawet najbardziej 
wyra finowane sposoby liczenia i  pomiaru pozwoliły na całkowite 
wyelimi nowanie tego szczebla analizy (wraz z  towarzyszącą jej in-
terpretacją wewnętrzną), który jest związany z badaniami złożonych 
substancji czy muzycznych latencji z perspektywy tej części muzyko-
logii, która identyfikuje się z opisową teorią muzyki. Jakkolwiek roz-
legła perspek tywa rozwoju jakościowych metod analizy nie wydaje się 
równie oczy wista, jak w  przypadku metod ilościowych, to można 
przyjąć, że do póki istnieje potrzeba uprawiania i  rozumienia hi-
storii, dopóki istnieje milcząca zgoda na to, że arcydziełom muzy-
ki zachodu towarzyszy niewyczerpywalne bogactwo wewnętrznych 
związków, sensów i znaczeń, dopóty substancje złożone, a zwłaszcza 
latencje, jako niedające się uchwycić w bezpośrednim doświadcze-
niu, niepoddające się procedu rom liczenia i pomiaru elementy dzie-
ła muzycznego, będą stanowić ważny składnik jego poznania i zako-
rzeniać analizę w kanonie nauk o sztuce. Truizmem jest twierdzenie, 
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że każde stadium kultury każe na nowo czytać swoje klasyczne tek-
sty i jedynie to, jak dotąd uniwersal ne, prawo, i nic innego, umoż-
liwia widzenie perspektyw rozwoju ana litycznych metod deskryp-
tywnych.

Gdy jednak patrzymy na procesy, jakim podlega współczesna 
kul tura, to staje się jasne, że presja kultury popularnej, odciskają-
ca także swoje piętno na muzyce współczesnej, a przez to na stylach 
interpre tacji muzyki przeszłości, będzie powodować nieuchronny 
zanik tej sfe ry poznania dzieła muzycznego lub – w najlepszym wy-
padku – ogra niczanie jej wyłącznie do muzyki przeszłości. Wielkie 
interpretacje arcydzieł, takie jak ujęcia symfonii Beethovena przez 
Riemanna, Schenkera czy Retiego, pozostaną w historycznej świa-
domości analityka niezrównanymi dokumentami muzyczno-teore-
tycznego kunsztu swojej epoki i  – powiedzmy wprost, gdyż doty-
czy to także dorobku chopinologii – niewiele, poza nieznacznymi 
przesunięciami akcentów, można już wnieść do poznania zasadni-
czej struktury sensów tych ar cydzieł. Dzisiejsze dyskusje, choćby na 
łamach periodyku „Music Analysis”, pokazują, jak trudno wyobra-
zić sobie na gruncie jakościo wej analizy deskryptywnej takie za-
sadnicze zmiany w  metodyce czy tania dzieła, jakie towarzyszą in-
formatycznym, niekiedy z  powodów czysto technicznych jeszcze 
nieporadnym, próbom penetrowania sub stancji utworów muzycz-
nych. Czy jednak analiza deskryptywna osta tecznie jest skazana na 
coraz mniej efektywne gromadzenie swych par cjalnych spostrzeżeń – 
pokaże przyszłość.

4. Szczebel czwarty i ostatni systematycznie zarysowanej koncep-
cji poznania utworu muzycznego to egzegeza dzieła. Jakkolwiek 
poję cie to nasuwa skojarzenia z  hermeneutyką muzyczną, to jed-
nak nie po winno być z nią utożsamiane, poruszamy się tu bowiem 
w kręgu analizy interpretującej dzieła, która może stanowić za zgo-
dą samych hermeneutyków najwyżej rodzaj hermeneutycznego, 
intuicyjnego „prerozumienia” (Vorverständnis). Komentując me-
todologiczną koncepcję eggebrechta i nazywając ją koncepcją ana-
lizy interpretującej, Maria Pio trowska w swej znakomitej rozprawie 
o hermeneutyce muzycznej uzna je, że ten rodzaj metodologii anali-
zy w obszar hermeneutyki nie wkra cza dlatego, ponieważ przedmio-
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tem zainteresowania analizującego muzykologa będzie każdorazowo 
pojedyncze dzieło. „Analiza interpre tująca – pisze Piotrowska – nie 
stwarza warunków [właściwego herme neutyce] oglądu fenomenu 
muzycznego jako funkcjonalnego składni ka »dynamicznej całości«” 
(1990: 152). Należy więc uznać, że fakt analizowania i interpretowa-
nia poszczególnego dzieła może stanowić stosunkowo dogodne kry-
terium odseparowania „poznawczych” zadań analizy od „rozumieją-
cych” aspiracji hermeneutyki.

Różnica między egzegetyką dzieła, tak jak ją tu rozumiemy za 
twórcą tego terminu Constantinem Florosem, a ujęciem stricte her-
meneutycznym polega na tym, że ta pierwsza jest „wyrazem rozumie-
nia nazywanego »genau-so-gut-Verstehen« [tj. rozumienia równego 
rozu mieniu autora – przyp. M. G.], nie zaś takiego, które w herme-
neutyce nazywane jest rozumieniem »lepszym«” (Piotrowska 1990: 
156). Chodzi tu w szczególności o to, by wskazać na „korelacje mię-
dzy pozamuzycznymi »treściami« a muzycznymi charakterami, od-
kryć symbolicznie pomyślane postaci dźwiękowe, skonkretyzować 
semantykę muzycz nych zjawisk i w ten sposób dojść do obiektywnie 
sprawdzalnego objaśnienia dzieł” (Piotrowska 1990: 153). Innymi 
słowy, zewnętrzna, stanowiąca egzegezę dzieła interpretacja będzie 
odnosić się do „treści intendowanej” przez samego twórcę, do „od-
szyfrowywania” semantyki dzieła, do „odnajdywania klucza” do 
owej semantyki, a więc do skrupulatnego przekładu języka muzycz-
nych sensów na język pozamuzycznych treści (znaki-klucze, sym-
bole, charaktery itd.). Istnieje tu nadto przymus stosowania meto-
dologicznego kryterium weryfikacji (falsyfikacji) tez in terpretacji 
z podstaw heurystycznych (argumenty źródłowe, których – jak się 
wydaje – hermeneutyka w ogóle nie żąda).

Propozycja tu zarysowana ukazuje perspektywę nie wybrane-
go (wąskiego) przedmiotu badań, w heurystycznym bądź struktu-
ralno-muzycznym sensie, lecz umożliwia uczestnictwo w  proce-
sie ciągłego poszerzania przedmiotowej bazy heurystycznej i stricte 
muzycznej. Teksty dzieła (rękopiśmienne, drukowane i fonograficz-
ne), studiowane z heu rystycznego punktu widzenia w porządkowa-
nym chronologicznie pro cesie komunikacji międzyźródłowej, stają się 
następnie przesłanką czysto teoretycznego badania: normatyw-
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nej (substancje proste) i deskryptywnej (substancje proste i złożo-
ne oraz latencje) analizy techno logicznej, zawierającej już przesłanki 
wewnętrznej interpretacji sensów i prowadzącej ku estetycznej, ze-
wnętrznej interpretacji treści. Dotych czasowa historia analizy wska-
zywała na to, że można było poruszać się pewnie po sfragmentowa-
nych obszarach pewnej systemowo otwartej całości (parafrazując 
Dahlhausa: „system analizy tworzy jej historia”). Syntetycznie uka-
zany w  niniejszej książce zamknięty meta system analizy dzieła 
muzycznego nie powinien inspirować do żywio łowego poszerza-
nia przedmiotowego pola badania czy bezrefleksyjnego kompilo-
wania metod analizy – postaw w historii analizy bliskich wcze snym 
zachowaniom synkretycznym. Przeciwnie, tak uformowany me-
tasystem powinien raczej zachęcać do tworzenia spójnych, optymal-
nych poznawczo metodologicznych wzorców poznania, by na ich 
gruncie lepiej definiować pragmatyczne, służące konkretnym ce-
lom strategie poznania. W tym sensie takie i tym podobne strategie  
anali tyczne zasługiwałyby na miano meliorystycznych (łac. melior = 
lepszy).

„Poznanie lepsze”? Czy tak sformułowanemu programowi nie 
gro zi nadmierny (a przez to naiwny) optymizm badawczy? Czy nie 
two rzy sprzeczności z deklarowaną na początku tej pracy niewiarą 
w poznanie dzieła muzycznego w jego totalności? W istocie sprzecz-
ność jest tylko pozorna, skoro bowiem „analiza idealna” nie istnieje, 
to jej wariant poznawczo optymalny powinniśmy znajdować gdzieś 
na prze cięciu rozmaitych działań analitycznych. Warunkiem musi 
być jednak nie tylko uchylenie historycznych sporów wokół anali-
zy, które nie po zwalały ujrzeć jej w swej epistemologicznej integral-
ności, ale także podjęcie wysiłku na rzecz h o l i s t y c z n e g o  (a nie 
synkretycznego tylko) traktowania tego procesu poznania dzie-
ła muzycznego, którego metateoretyczne ramy zostały naszkicowa-
ne w tej książce. Proces ten powinny wspomagać zarówno te narzę-
dzia, które starsza muzykologia wypracowała i separowała w swych 
różnych działach niezależnie od wąsko pojmowanej, czysto feno-
menalistycznej „metodyki” czytania dzieła (jak np. heurystykę mu-
zykologiczną), jak i te, które przyczynia ją się do zasypania przepa-
ści między normatywnymi a deskryptywnymi sposobami poznania.
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Powróćmy raz jeszcze do przedyskutowania różnic między 
zewnę trzną interpretacją analityczną (estetyczną) a interpretacją ści-
śle hermeneutyczną. zarysują się one tym wyraźniej, gdy – parafra-
zując słynne zdanie Diltheya z  jego pracy Powstanie hermeneutyki 
(1900)2 – powie my, że ostatecznym celem postępowania analitycz-
nego jest, wraz z este tyczną interpretacją jego wyników, zbliżyć się 
do tego rozumienia pozamuzycznych treści przez kompozytora, któ-
re on sam w każdym przypadku rozumiał lepiej, podczas gdy her-
meneutyczna kategoria „ro zumienia lepszego” stanowi jedno z pod-
stawowych zadań tej kształtu jącej się jako historyczna alternatywa 
pozytywistycznej fenomenologii muzycznej, dziedziny muzykolo-
gii. Ufundowana na oświeceniowych, racjonalistycznych podstawach, 
wykazująca wciąż silne związki z  pozytywistyczną tradycją filozo-
ficzną, podbudowana teorią, historią i estetyką muzyki analiza dzie-
ła muzycznego nie wkracza na obszar her meneutyki. zasadniczą linią 
demarkacyjną pozostaje wciąż opozycja kategorii „poznania” do ka-
tegorii „rozumienia”; opozycja, która decy duje o odmiennych przed-
miotach (nie dzieło, lecz dzieła), strukturach procedury badawczej 
(nie kolejne szczeble analizy i interpretacji, lecz kołowość hermeneu-
tycznego rozumienia) oraz metodach (nie zhierar chizowane i sfor-
malizowane normy postępowania badawczego, lecz za niechanie 
„zmechanizowania” sztuki interpretacji w ogóle)3.

Wyobraźmy sobie na koniec argument rzecznika hermeneutycz-
nego badania dzieła, który powie w tym miejscu, że meliorystyczny 
cha rakter badania ma wyłącznie hermeneutyka. Powoła się on na to, 
o czym mówiliśmy wyżej, a więc że tylko hermeneutyk może pew-
ne treści dzieła rozumieć lepiej, niżby miał je rozumieć sam twórca 
(„do skonałe rozumienie nie przestaje być rozumieniem »lepszym«” 
[Pio trowska 1990: 41]). Ale ponieważ dotyczy ona właśnie r o z u-
m i e n i a, a  nie p o z n a n i a  dzieła (to kryterium demarkacyjne 
wydaje się w  każ dym momencie kluczowe), więc krytyka takiego 

2 „Ostatecznym celem postępowania hermeneutycznego jest lepiej rozumieć au-
tora, niż on sam siebie rozumiał” (Dilthey 1982: 310).

3 „Postępowanie hermeneutyczne »nie podlega zmechanizowaniu« – wedle for-
muły Schleiermachera”, por. Piotrowska (1990: 182).

Cop
yri

gh
t b

y W
yd

aw
nic

tw
o N

au
ko

we U
MK &

 au
tho

r



262 PODSUMOWANIe

stanowiska nie wy daje się w tej chwili sprawą istotną. Hermeneutyka 
postuluje „stałe roz szerzanie koncentrycznych kręgów jedności ro-
zumianego sensu” (Piotrowska 1990: 42), podczas gdy w przypad-
ku metodologii analizy dzieła ma my do czynienia nie z „kołowym”, 
rozumiejącym postępowaniem, za mykającym się we względnie au-
tonomicznym obrębie hermeneutyki, lecz z poznawczym, metodo-
logicznie heteronomicznym postępowa niem „linearnym”, wciągają-
cym w orbitę tego poznania różne meto dologie, należące do różnych 
subdyscyplin muzykologii. I tu istnieje fundamentalna granica mię-
dzy interpretacją estetyczną, ku której ana liza dzieła zmierza, a her-
meneutyczną, która ją zawiera co najwyżej domyślnie.

Ten kołowy model interpretacji hermeneutycznej różni się więc 
za sadniczo od linearnego porządku poznania dzieła muzycznego, 
toteż idzie nam o to, by „włączać w zakres” określone przedmioty ba-
dania zarówno „w poprzek” muzykologii (historia-teoria-estetyka), 
jak i – w przeciwieństwie do hermeneutyki – jeszcze w obrębie mu-
zykologii, i by z drugiej strony ostatecznie zdać sobie sprawę z tego, 
że analiza dzieła muzycznego nie jest jedynie wąskospecjalistycz-
nym przejawem teoretyczno-technologicznych tendencji w obrębie 
naszej dyscypliny i że nie jest wyłącznie zawisła od któregokolwiek 
z jej wielkich dzia łów, nie jest zatem domeną jedynie wyspecjalizo-
wanego teoretyka muzyki, lecz zajmuje szczególne miejsce w sze-
roko rozumianym kontek ście nowoczesnej muzykologii. To ana-
liza bowiem przyczynia się do integrującej koegzystencji historii, 
teorii i estetyki muzycznej w obrę bie dyscypliny. Pomijanie jej szcze-
gólnej roli „zwornika”, o której wspominałem na początku tego pod-
sumowania, może stanowić niebezpieczny krok w kierunku atomi-
zacji tych trzech ważnych subdyscyplin, z których wzięła początek 
akademicka, ponadstuletnia historia zarów no analizy, jak i wiedzy 
o muzyce.
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summary
musical work analysis. an epistemological debate 

The present book is neither a  chronological overview of the methods of  
“music analy sis”, nor does it in itself introduce new analytical tools. Rather 
than being a  typical monograph of analytical methods, it is the first at-
tempt in the critical literature to for mulate a  general theory of the epis-
temology of a  musical work. This theory is based not only on the three 
key subdisciplines of musicology (music history, music theory and music 
aesthetics), but also on the philosophical theory of cognition (Chapter 1:  
On the Classification of Analytical Models of a Musical Work). The book is 
thus devot ed to the methodology of creating a general metasystem of analysis 
of a musical work. This holistic epistemological concept of a musical work 
relies on both a clear defini tion of three pertinent facets of analysis: onto-
logy (the question of object), epistemology (the question of method) and  
axiology (the question of value), and a singular relationship of particular 
analytical and interpretative levels of studying the work’s meaning and con-
tent, in which these levels are complementary rather than opposed, inter- 
related through a common underlying concept rather than isolated.

The first level of this epistemological concept is a critical assessment of 
the work’s sources (manuscripts, printed music and recordings), i.e. a heu-
ristic descrip tion of the object of analysis in the material sense (Chapter 2: 
The Analysis of a Musical Work and Its Sources). It is followed by a systemati-
zation of analytical objects in terms of musical structures, based not on con-
ventional normative music the ory, but on the philosophical, psycho-phy-
siological theory of cognition (simple and complex musical substances and 
formally constitutive and non-constitutive musical latencies (Chapter 3:  
The Analysis of a Musical Work and Its Objects). The second level of analysis 
examines simple musical substances, whose objective existence allows for 
a direct empirical perception through counting (metre, rhythm and pitch) 
and measurement (tempo and colour; Chapter 4: Normative Analytical 
Models of a  Musical Work). The third level is composed of various types 
of intersubjective or even purely subjective descriptive models of analysis, 
which disclose qualities (mean ings) of a work that cannot be reached by 
normative analysis (Chapter 5: Descriptive Analytical Models of a Musical 
Work). These models are described through five fun damental criteria of 
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276 SUMMARy

the epistemology of a musical work: logocentric, process-based, pragmat-
ic, structural-formal and syncretic. The fourth and last level of the discussed 
epistemological concept of a  musical work is constituted by the exege-
sis of the work (Chapter 6: The Analysis of a Musical Work and Its “Artes 
Interpretandi”), ranging from external interpretation and extra-musical con-
tent to issues of scalar (i.e. mea surable) criteria of assessment of the work’s au-
tonomous value.

The history of analysis indicates that it is possible to move in fragment-
ed areas of an open systematic whole (to paraphrase Carl Dahlhaus’ famous 
sentence: “the sys tem of analysis was its history”). The closed analytical 
metasystem of a musical work presented in this book should not encour-
age a frenetic expansion of the area of research or the use of unthoughtful-
ly compiled methods of analysis, attitudes typical of early syncretic stages 
of analysis history. On the contrary, this attempt to create a metasys tem of 
analysis of the musical work stems from the intention to formulate coher-
ent and cognitively optimal methodological patterns of understanding and 
to better define, on the basis of such a metasystem, pragmatic, goal-orient-
ed cognitive strategies.

Translated by Maksymilian Kapelański
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