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1.
T∏umaczyç, interpretowaç muzyk´ mo˝na naj-
ró˝niejszymi sposobami; zrozumieç jà jednak
si´ daje tylko przez filozofi´. Filozofi´ zatem
nale˝y przyjàç za niç przewodnià, niezb´dnà
w dociekaniu sensu muzyki. Lecz jak si´ ma
muzyka do filozofii i jak si´ ma filozofia do
muzyki? Jak muzyka wobec filozofii istnieje,
egzystuje, bytuje, funkcjonuje? Ten splot pro-
blemów chcia∏bym rozpatrzyç na przyk∏adzie
tego okresu historii muzyki (oczywiÊcie muzy-
ki kultury zachodniej, bo tylko w niej muzyka
ma swojà histori´!) – okresu najbli˝szego moim
upodobaniom i zainteresowaniom – w którym
muzyka i dzie∏o muzyczne osiàgajà apogeum
swoich mocy wyrazowych, ekspresyjnych,
przedstawiajàcych i energii formotwórczych:
wieku XVIII i XIX. Na okres ten przypadajà
dwa w∏aÊciwie szczyty: pierwszy – w epoce
baroku, w twórczoÊci Bacha; drugi – w twór-
czoÊci kompozytorów szeroko poj´tej epoki
romantyzmu (w∏àczajàc do niej tak˝e Haydna,
Mozarta i Beethovena). 

W XIX wieku, epoce muzycznego romantyzmu,
„transcendentalna” ÊwiadomoÊç bycia muzyki
i jej wysokiej rangi w hierarchii sztuk osiàga
poziom dotychczas niespotykany, o czym
przede wszystkim Êwiadczà pisma wielkich
filozofów: Hegla, Schellinga, Schopenhauera,
Kierkegaarda, Nietzschego. Osiàgnàwszy zaÊ
tak wysokie miejsce, muzyka, rzec mo˝na,
czuje si´ wÊród sztuk jak w jednej rodzinie,
z wszystkimi „bycia w rodzinie” przypad∏oÊcia-
mi: harmonijnà zgodà, ale te˝ dysharmonijnymi
konfliktami (czy inne sztuki romantyczne –
poezja, malarstwo, rzeêba, architektura – podob-
nie t´ wi´ê rodzinnà odczuwajà?).

XIX-wieczna romantyczna ÊwiadomoÊç bycia
wÊród sztuk nastawiona jest na ich syntez´,
„korespondencj´”. Czym by∏a ta „korespon-
dencja” – przypomn´ za Juliuszem Starzyƒ-
skim:
„Rozpowszechniona w romantyzmie koncep-
cja tzw. correspondance des arts, w sposób
bardziej uczony i wspó∏czesny dajàca si´ na-
zwaç: teorià estetycznych odpowiedników –
opiera∏a si´ na przeÊwiadczeniu o wewn´trznej
jednoÊci sztuki, stale ujawnianej pomimo, a ra-
czej poprzez odmienne tworzywo i Êrodki wyra-
zowe malarstwa, muzyki czy poezji. Romantycy
interesowali si´ zarówno badaniem, jak twór-
czà eksploatacjà stosunków «wymiennych»
pomi´dzy ró˝nymi dziedzinami sztuki. Wra˝li-
wie wychwytywali je w gotowych dzie∏ach
oraz mieli pe∏ne zrozumienie ich sta∏ej obecno-
Êci w pracy artysty. Czuli znaczenie tych pier-
wiastków zarówno wówczas, gdy rodzi∏a si´
pierwsza «idea» dzie∏a, jak i w trakcie nadawa-
nia jej w∏aÊciwej «formy». Z praktyki znane
im by∏o zjawisko, które psychologia nazywa
synestezjà doznaƒ zmys∏owych, a które prowa-
dzi w∏aÊnie do nak∏adania si´ wzgl´dnie wy-
miany – tak w akcie tworzenia, jak odbioru
dzie∏a sztuki – wra˝eƒ s∏uchowych z wzroko-
wymi i na odwrót. Dalsze, bardziej wyczulone
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„Wszelako ze swej istoty
filozofia nigdy nie u∏atwia
rzeczy, lecz utrudnia. [...]
Filozofowanie to zapytywanie
o to, co nad-zwyczajne. [...]
Filozofowaç to nad-zwyczajnie
pytaç o to, co nad-zwyczajne”.

Martin Heidegger

Wprowadzenie do metafizyki
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skojarzenia wiod∏y niekiedy w stron´ wra˝eƒ
dotykowych lub nawet w´chowych. Przy
sk∏onnoÊci romantyków do autoanalizy stany
takie, stanowiàce istotny sk∏adnik twórczej
inspiracji, bywa∏y bezcennym êród∏em psycho-
logicznych doÊwiadczeƒ, które z kolei utrwala-
∏y si´ w dzie∏ach ze Êcis∏oÊcià niemal˝e nauko-
wà. [...]

Delacroix, Victor Hugo, Edgar Poe, Balzac,
Hoffmann, Heine, George Sand, Liszt, Chopin,
Mickiewicz, S∏owacki, Norwid, Gautier, Baude-
laire, wreszcie Wagner – oto korowód mistrzów
i wielkich wyznawców zasady correspondance

des arts... [...] 

W romantyzmie najbardziej intymne porozu-
mienie mi´dzy artystami dokonywa∏o si´ w∏a-
Ênie na drogach «korespondencji». Odnajdujàc
te drogi docieramy do samych korzeni roman-
tycznej syntezy sztuk, a wierzymy, ˝e w ten
sposób dopomagamy równie˝ dojrzewaniu no-
wej ÊwiadomoÊci artystycznej naszych cza-
sów. Stosunek do romantycznego dziedzictwa
jest bowiem zasadniczym jej sk∏adnikiem i bez
gruntownych przemyÊleƒ w tym wzgl´dzie
o ile˝ ubo˝sza i p∏ytsza by∏aby nowa synteza
sztuki XX wieku”1.

Ka˝dà z g∏ównych dziedzin sztuki – poezj´,
malarstwo, muzyk´ – mo˝na (to ju˝ moja
myÊl) sytuowaç w centrum „korespondencji”.
W ten sposób ujmujemy sztuki: poezjocen-
trycznie, malarskocentrycznie, muzykocen-
trycznie. A to znaczy, ˝e poszczególne sztuki
rozwa˝ane byç mogà z trzech ró˝nych punk-
tów widzenia: poezji, malarstwa, muzyki.
Wa˝ne natomiast jest, aby te uj´cia dokonywa-
∏y si´ wobec filozofii, nadrz´dnoÊci jej per-
spektywy.

Muzyka wi´c, w korespondencji z poezjà i ma-
larstwem, otwiera si´ równoczeÊnie na filozo-
fi´. Czujàc wi´ê rodzinnà mi´dzy sztukami,
muzyka szuka zrozumienia. Musica quaerens

intelectum, by sparafrazowaç Êredniowiecznà
formu∏´ o „wierze szukajàcej zrozumienia”
(która jest zresztà odwracalna, jako ˝e i „rozu-
mienie szuka [stale] wiary”). Tak wi´c i „rozu-
mienie szuka muzyki”! To zaÊ zrozumienie –
powtarzam – osiàgni´te byç mo˝e tylko na
drodze filozoficznej, poprzez filozofi´. 

2.
Dzieje muzyki w kulturze europejskiej ujmo-
waç mo˝na rozmaicie, z ró˝nych punktów wi-
dzenia, w ró˝nych aspektach. Uj´cie, które
proponuj´ – pod wzgl´dem relacji muzyki z fi-
lozofià – jest dla mnie szczególnie intrygujàce.
Chodzi wszak o konfrontacj´ dwóch dziedzin
pozornie, na pierwszy rzut oka, ma∏o majàcych
ze sobà wspólnego: jak si´ bowiem ma muzy-
ka z substancjalnoÊcià swoich struktur dêwi´-
kowych do filozofii, której substancjà jest po-
j´cie? W rzeczywistoÊci jednak sà to dziedziny
bardzo sobie bliskie, co si´ ujawnia przy g∏´b-
szym w nie wnikni´ciu. Muzyka okazuje si´
bli˝sza filozofii ni˝ inne sztuki, a jest to bli-
skoÊç natury substancjalnej i duchowej.

Spróbuj´ tu ujàç problemat tych zwiàzków ca∏o-
Êciowo, na przestrzeni dziejów muzyki i filozo-
fii, od staro˝ytnoÊci greckiej po wiek XX i nasze
czasy. Przy takim uj´ciu rysujà si´ dwie zasad-
nicze p∏aszczyzny relacji, dwa rodzaje zwiàzków:
w aspekcie analogii i w aspekcie filozofii muzyki.

Problem relacji mi´dzy muzykà a filozofià
wpisany jest w dzieje muzyki, w jej histori´.
Ta zaÊ przedstawia si´ nam w swojej systema-
tyce, podzia∏ach na fazy, okresy, epoki, z wy-
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1 Starzyƒski J., O romantycznej syntezie sztuk –

Delacroix. Chopin. Baudelaire, Warszawa 1965.
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punktowaniem dziejowych prze∏omów. Z nich
najwa˝niejszy, najbardziej zasadniczy i dla na-
szego tu uj´cia najwa˝niejszy jest ten znaczo-
ny symbolicznà datà 1600. Dzieli on general-
nie histori´ muzyki na dwie wielkie nadepoki.
Pierwsza, d∏u˝sza, obejmuje Grecj´ staro˝ytnà,
chrzeÊcijaƒskie Êredniowiecze i renesans po
wiek XVI. Druga – obejmuje barok, roman-
tyzm i wiek XX. Ów prze∏om zasadniczy doty-
czy koncepcji muzyki w jej substancjalnym
rdzeniu, kompozycji muzycznej, muzyki kom-
ponowanej, komponowania muzyki i tego, co
tym komponowaniem rzàdzi, co porusza in-
wencj´ i urzeczywistnia muzycznà form´. Po-
wiedzieç mo˝na – w skrócie i uproszczeniu,
ale zgodnie z prawdà – ˝e tym, co muzyk´
w jej substancji dêwi´kowej porusza i doprowa-
dza do formy, jest, a˝ po wiek XVI, intelekt,
myÊl zgodna z prawami logiki. Pierwiastek ratio
porusza muzyk´ w jej g∏ównym kompozytor-
skim nurcie, o˝ywia kompozycj´ muzycznà
zwiàzanà z religià, liturgià, KoÊcio∏em. Muzyk´
zaÊ pojmuje si´ systemowo i systemicznie (ja-
ko system), substancjalnie, strukturalnie, kon-
strukcyjnie; jako sztuk´ fundowanà na liczbie,
u której podstaw sà pewne (proste) dzia∏ania
matematyczne, z których wynika te˝ liczbowa
symbolika o charakterze sakralnym. O tym, ˝e
tak jest, przekonujà nas same utwory muzycz-
ne, jak równie˝, poÊrednio, teoretyczne traktaty.

Komponowaniem jako urzeczywistnianiem
muzyki, aktualizacjà potencji dêwi´kowych
rzàdzi wi´c liczba. Muzyk´ okreÊliç mo˝na jako
sztuk´ logicznej myÊli dzia∏ajàcej w dêwi´-
kach, „inteligencj´ w dêwi´kach” (jak to póê-
niej w XIX wieku okreÊli polski filozof Hoene-
-Wroƒski w odniesieniu zresztà do muzyki
sobie wspó∏czesnej). Poprzez struktury dêwi´-
kowe myÊl muzyczna dzia∏a, niejako wtórnie,
tak˝e na uczucia, emocje. Jednak a˝ po wiek
XVII ekspresja emocjonalna muzyki jest (z na-
szego punktu widzenia) ograniczona, s∏abo

rozwini´ta. W wieku XVII role si´ odwracajà.
Intelekt, myÊl, logika, liczba – nie tracàc by-
najmniej udzia∏u w muzyki powstawaniu –
schodzà bardziej w skrytoÊç, ust´pujà miejsca
spontanicznoÊci, intuicji. Muzyka w nowej
symbiozie z poezjà, otwierajàca si´ w nowy
sposób na oddzia∏ywanie poetyckiego s∏owa,
dostaje teraz nowe impulsy, nowymi sposoba-
mi poruszona. Odkrywa w sobie, czyli intuicja
kompozytorska odkrywa w niej nowe êród∏a
formotwórczej energii: w melodii, harmonii,
rytmie. Muzyka odkrywa na nowo dla siebie
formotwórczy ruch: w formach/gatunkach wo-
kalno-instrumentalnych (madryga∏, dramma
per musica, opera, kantata, oratorium) i instru-
mentalnych (preludium, toccata, ricercar, can-
zona, suita, sonata, concerto). Mo˝na by te˝
powiedzieç, ˝e w miejsce formy (typu formy)
„apriorycznej”, w∏aÊciwej dla Êredniowiecza
i renesansu (XIV–XVI wiek), w której ruch
(zawsze umiarkowany) by∏ normowany liczbà
(stosunkami liczbowym), pojawia si´ teraz
i rozwija nowa forma, „empiryczna”, porusza-
na, rozkr´cana dynamicznà energià. Te donio-
s∏e przemiany nie zachodzà oczywiÊcie nagle
rewolucyjnie, lecz sà wynikiem ewolucji:
wyraêne zwiastuny formy „empirycznej” (dy-
namicznej) i nowej ekspresji emocjonalnej
znaleêç mo˝na ju˝ w muzyce XVI wieku,
zw∏aszcza drugiej jego po∏owy. Forma dyna-
miczna, powstajàca tak˝e z impulsów improwi-
zowanej gry na instrumentach, forma formowa-
na, potencjalnie otwarta, znamienna teraz b´dzie
dla czasów nowo˝ytnych, adekwatna do obrazu
Êwiata, postkopernikaƒskiego kosmosu w nowy
sposób poruszonego. W XVII wieku dojrzewa
wi´c nowa koncepcja muzyki i utworu muzycz-
nego, która zawa˝y na dalszych dziejach muzy-
ki, okreÊli jej rozwój w nast´pnych wiekach.
Dzie∏o muzyczne otwiera si´ po raz pierwszy
tak szeroko na sfer´ uczuç, sfer´ emocji,
w której odbija si´ i przetwarza rzeczywistoÊç
widzialnego (i niewidzialnego) Êwiata.

23Muzyczny
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Analogie

Co sprawia, ˝e muzyka bywa podobna do filo-
zofii? Pod jakimi wzgl´dami dajà si´ te dwie
dziedziny porównywaç? Co muzyka ma (mo˝e
mieç) w sobie filozoficznego, a co filozofia
(byç mo˝e) muzycznego? Rozwa˝my te pyta-
nia w horyzoncie dziejów – muzyki i filozofii.

W pierwszej z wyró˝nionych wy˝ej epok – od
staro˝ytnoÊci greckiej po renesans i wiek XVI –
jest to analogia (podobieƒstwo) w tym, co w mu-
zyce i filozofii myÊlowe, intelektualne, racjo-
nalne; podobieƒstwo w strukturze logicznego
myÊlenia opartego na zasadzie wynikania,
sylogizmu. Analogia w tym, co liczbowe, ma-
tematyczne (a co stanowi równie˝ rdzeƒ my-
Êlenia filozoficznego: ˝adna filozofia i ˝adne
filozofowanie, nawet te najbardziej eseistycz-
nie wybuja∏e, nie mogà przecie˝ uchybiaç ele-
mentarnym zasadom logiki). Lecz jest to tak˝e
analogia odniesiona do struktury kosmosu,
obrazu Êwiata. 

W staro˝ytnoÊci i Êredniowieczu filozofia –
w symbiozie z teologià, naukami matematycz-
nymi i przyrodniczymi – docieka istoty (ca∏o-
Êci) Êwiata na wy˝szym stopniu abstrakcji
i uogólnienia (od innych nauk jeszcze si´ w∏a-
Êciwie nie oddzieli∏a; pe∏nà autonomi´ uzyska
dopiero w XVIII wieku). Podobnie muzyka:
w swoich strukturach – melodycznych, kon-
trapunktycznych, polifonicznych – i formach
(organum, motet izorytmiczny, msza) symbo-
lizuje (substancjalnie, strukturalnie, konstruk-
cyjnie) kosmiczny ∏ad uniwersum.

W epoce drugiej – od wieku XVI po XX i XXI –
b´dzie to analogia (podobieƒstwo) w filozo-
ficznej intuicji i „metafizycznych uczuciach”,
w odczuciu Êwiata wynikajàcym z filozoficz-
nej intuicji; analogia ekspresji: dêwi´kowej
muzyki, a s∏ownej filozofii (stylu filozofowa-

nia i wypowiedzi filozoficznej), podobieƒstwo
mowy dêwi´ków do mowy poj´ç. Muzyka
(oczywiÊcie nie ka˝da muzyka, nie wszystkie
jej rodzaje) swojà bezs∏ownà „mowà dêwi´-
ków” mo˝e jakoÊ wyra˝aç, sugerowaç to, co fi-
lozofia w poj´ciach artyku∏uje. 

Wiek XX (szko∏a wiedeƒska i jej konsekwen-
cje) przyniesie te˝ pewien zwrot do pierwszej
epoki – na wy˝szym stadium rozwoju muzyki,
w szczególnej syntezie „starego” z „nowym”.
Zwiàzki mi´dzy muzykà a filozofià zacieÊnia-
jà si´. Muzyka, w okreÊlonych swoich przeja-
wach, staje si´ bardziej – i w inny ni˝ dotàd
sposób – „filozoficzna”. Wyzwolona od „mo-
wy uczuç”, wyzuta z ekspresji emocjonalnej
uczuciowopodobnej, odkrywajàca w sobie no-
we z∏o˝a ekspresji substancjalnej, wynikajàcej
wprost z sedna brzmienia, z istoty dêwi´ku,
muzyka mo˝e wyra˝aç intuicje czy uczucia
metafizyczne, a tak˝e struktury filozoficznego
myÊlenia wprost, samà swojà substancjà
dêwi´kowà. Aby jednak takie ekspresje, zna-
czenia i symbole filozoficzne by∏y w niej roz-
poznawalne, ˝eby ta nowa, intelektualna, nasy-
cona myÊlà mowa dêwi´ków by∏a zrozumia∏a,
muzyka wymaga kompozytorskiego, odautor-
skiego komentarza, t∏umaczenia, objaÊnienia
naprowadzajàcego s∏uchacza na w∏aÊciwe zna-
czenia i sensy. Stàd – zw∏aszcza w drugiej po-
∏owie XX wieku – taka obfitoÊç, wr´cz przerost
opisów t∏umaczàcych muzyk´ nad muzykà
samà. Ksià˝ki programowe Warszawskiej Jesie-
ni, która ju˝ ponad pó∏ wieku towarzyszy roz-
wojowi i przemianom muzyki wspó∏czesnej,
zawierajà pod tym wzgl´dem materia∏ przebo-
gaty! 

24
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Filozofia muzyki

PodkreÊlam: filozofia, nie „estetyka muzyki”
czy „estetyka muzyczna”. Âwiadomie unikam
tu tego terminu z uwagi na jego mylàcà nieraz
dwuznacznoÊç czy wieloznacznoÊç. Wed∏ug
systematyki dyscyplin wchodzàcych w zakres
muzykologii, estetyka jest jednym z jej dzia-
∏ów, uprawianym w jej ramach, a zajmujàcym
si´ oddzia∏ywaniem muzyki, jej ekspresjà, wa-
lorami artystycznymi, aksjologià. 

Filozofia muzyki natomiast uprawiana jest sa-
modzielnie poza muzykologià (aczkolwiek ko-
rzysta z jej doÊwiadczeƒ), jako dzia∏ dyscyplin
filozoficznych (analogicznie: filozofia literatu-
ry, sztuk plastycznych itd.). Filozofia muzyki
bada, rozwa˝a, opisuje, analizuje, interpretuje
dziedzin´ muzycznà, jej zjawiska i wytwory
z punktu widzenia ontologii i metafizyki (bo
one stanowià niezmiennie jej jàdro, rdzeƒ, istot´;
gdyby znikn´∏y, umar∏aby filozofia!), w hory-
zoncie filozoficznym, z filozoficznym nastawie-
niem, z zastosowaniem filozoficznych poj´ç,
kategorii. 

Spróbujmy teraz uchwyciç g∏ówne trendy roz-
wojowe filozofii muzyki na przestrzeni dzie-
jów – od greckiej staro˝ytnoÊci po nasze czasy.
Nie b´dzie to ∏atwe z uwagi na brak ciàg∏oÊci
w filozofii muzyki. Filozofia kultury Zachodu
– w ciàg∏oÊci swoich dziejów – znaczona by-
wa, a˝ po wiek XVIII sporadycznie, refleksjà
o muzyce. W∏aÊciwymi twórcami filozofii
muzyki sà Platon i Arystoteles, dla których
przygotowujà grunt pitagorejczycy ze swojà
matematycznà kosmologià. Muzyka jest
w centrum uwagi tych najwi´kszych filozofów
staro˝ytnoÊci. Wypracowujà teori´ jej oddzia-
∏ywania na ludzkà psyche, przyznajà kluczowà
rol´ w greckim systemie wychowania – paidei.

Dajà podstawy filozoficznego o muzyce my-
Êlenia, jej ujmowania, rozwa˝ania, badania.
Filozofia muzyki jest tu zresztà ÊciÊle zwiàza-
na z greckà teorià muzyki (organizacja dêwi´-
ków, tetrachordy, skale). 

W dalszych dziejach wszak˝e filozofi´ muzyki
musimy niejako wy∏uskiwaç z historii filozo-
fii, szukaç jej Êladów w pismach poszczegól-
nych filozofów, tym samym rekonstruowaç jej
histori´: Arystoksenos, Boecjusz, Êwi´ty Augu-
styn... A b´dzie to mo˝e bardziej historia teorii
muzyki (wed∏ug ówczesnego jej pojmowania)
ni˝ historia jej filozofii.

Staro˝ytne chrzeÊcijaƒstwo i Êredniowiecze
rozwinà i zmodyfikujà greckà nauk´ o muzyce.
W pismach filozofów Êredniowiecza, a potem
XVI wieku, refleksja na temat muzyki zajmuje
miejsce marginalne. Filozofia w pe∏nym zna-
czeniu tego s∏owa powstanie i rozwinie si´ do-
piero w wieku XIX, zainicjowana przez Kanta
(w Krytyce w∏adzy sàdzenia). Muzyka wcho-
dzi w centrum zainteresowaƒ wielkich filo-
zofów epoki romantyzmu. Dlaczego w∏aÊnie
teraz? Bo to stulecie jak ˝adne dotàd w dziejach
Zachodu przenikni´te dynamikà twórczego
ducha dzia∏ajàcego w wielu zakresach, na ró˝-
nych p∏aszczyznach; stulecie znaczone roman-
tyzmem, pozytywizmem, scjentyzmem, histo-
rycyzmem; stulecie drapie˝nego kapitalizmu,
rosnàcego post´pu cywilizacyjnego i donio-
s∏ych wynalazków; stulecie, w którym narodzi∏y
si´ socjalizm i komunizm; stulecie romantycz-
nego mistycyzmu, romantycznego katolicyzmu
i katolickiego modernizmu; a równoczeÊnie
stulecie romantycznego agnostycyzmu i ate-
izmu. To stulecie niebywale twórczego wy˝u
w trzech dziedzinach: literaturze, filozofii
i muzyce. Dopiero w tym stuleciu muzyka,
przez filozofów w swej specyfice nale˝ycie
doceniona, zyskuje w ÊwiadomoÊci powszech-
nej tak wysokie jak nigdy przedtem miejsce.
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Powstaje tedy filozofia muzyki i wykreÊliç
mo˝na lini´ jej rozwoju si´gajàcà w wiek XX,
a znaczonà nazwiskami: Hegla, Schellinga,
Schopenhauera, Kierkegaarda, Nietzschego,
Diltheya, Spenglera, Blocha, Hartmanna, In-
gardena, Adorna... W ich pismach filozofia
muzyki w XIX i XX wieku rozwija si´, ró˝ni-
cuje i rozwidla. MyÊl filozofów zaÊ dope∏niana
b´dzie myÊlà literackà romantyków (Hoff-
mann, Tieck, Wackeroder, Jean Paul...). Uj-
mujàc ten rozwój w generalnym skrócie:
w XIX wieku z ducha romantyzmu powstaje
i rozwija si´ metafizyka muzyki. Kant, pierw-
szy filozof sztuki w dziejach filozofii, daje
podstawy i punkty wyjÊcia, wskazuje drog´ do
dalszych rozwa˝aƒ. Hegel w swoich Wyk∏a-

dach z estetyki (w istocie z filozofii sztuki) ob-
szernie rozwija koncepcj´ miejsca muzyki
(w ca∏ej jej swoistoÊci) w systematyce i roz-
woju sztuk. Z punktu widzenia dziejów filozo-
fii muzyki jest to praca fundamentalna. Wiele
cennych i odkrywczych (acz w przeciwieƒ-
stwie do Hegla nieusystematyzowanych) myÊli
na temat specyfiki, charakteru i oddzia∏ywania
muzyki – w horyzoncie metafizycznym – znaj-
dujemy w Filozofii sztuki Schellinga.

Kierkegaard, rozmi∏owany w Mozartowskim
Don Giovannim, odkrywa w muzyce tego dzie-
∏a „stadia erotyki bezpoÊredniej”... Wszelako
w rozwoju filozofii muzyki najwi´kszà rol´
odegra i centralne miejsce zajmuje Schopen-
hauer. W filozofii sztuki, zawartej w I i II tomie
swego g∏ównego dzie∏a, muzyce przyzna on
(pierwszy z filozofów!) miejsce najwy˝sze jako
sztuce zupe∏nie odr´bnej, wià˝àc jà w systemie
swojej filozofii bezpoÊrednio z Wolà jako zasa-
dà Êwiata. W pierwszym tomie daje generalnà/
ca∏oÊciowà koncepcj´ tak pojmowanej muzy-
ki; w tomie drugim jà rozwija, egzemplifikuje,
uszczegó∏awia. Jest to system metafizyczny
muzyki, wy∏o˝ony klarownie i przekonujàco;
w dziejach myÊli filozoficznej wyznacza on

apogeum metafizyki muzyki. Powiedzieç mo˝-
na, ˝e w ciàgu zainteresowanych muzykà dzie-
jów myÊl filozofów dochodzi do tego szczytu
(podÊwiadomie? intuicyjnie?), w rozb∏yskach,
przeÊwitach sporadycznie przejawianych...

Z pism Nietzschego – na którego Schopenhauer
swojà koncepcjà Woli jako pierwszej zasady
bytu i Êwiata wywar∏ wp∏yw g∏´boki – przebija
uwielbienie muzyki jako sztuki „dionizyjskiej”,
wynikajàcej wprost z pierwotnych/pradaw-
nych êróde∏ ˚ycia; wszak on sam, Nietzsche,
czu∏ si´ równie˝ kompozytorem! Trudno go
jednak uznaç za filozofa muzyki w sensie po-
dobnym jak Hegla, Schellinga, Schopenhauera.
Na jego do muzyki podejÊciu zacià˝y∏a rów-
nie˝ „sprawa Wagnera”: osobliwego zwiàzku
duchowego mi´dzy „mi∏oÊcià a nienawiÊcià”,
jaki go z wielkim kompozytorem ∏àczy∏. Mo˝-
na tylko rzec, i˝ Nietzsche, ze swà dynamicznie
niespokojnà, dialektycznà, nicujàcà wszystko
myÊlà, dotyka uwielbianej przez niego sztuki
w ró˝nych jej aspektach, przenikliwà intuicjà
si´gajàc czasem jej istoty. 

Wchodzàc w wiek XX, filozofia muzyki coraz
bardziej si´ ró˝nicuje i poszerza swój zakres.
Partycypujà w niej zarówno wybitni filozofo-
wie, muzykolodzy filozoficznie nastrojeni,
jak i wybitni pisarze (Proust, Mann, Musil,
Broch, Cioran), a wreszcie sami kompozytorzy
uprawiajàcy pisarstwo (Schönberg, Strawiƒ-
ski, Varese, Xenakis, Stockhausen). Filozofia
muzyki w znamienny sposób si´ polaryzuje:
z jednej strony, na filozofowanie bardziej swo-
bodne, eseistyczne; a z drugiej, na filozofi´
bardziej Êcis∏à, systematyzujàcà, koncepcyjnà.
Zarysowujà si´ wi´c jakby dwie zasadnicze
strefy filozofii i filozofowania o muzyce.
Pierwsza obejmujàca doÊç liczne grono filozo-
fów, myÊlicieli, pisarzy, którzy szczególnie
muzyk´ umi∏owali, a którym jawi si´ ona (po-
dobnie jak niegdyÊ romantykom) jako najwy˝-
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sza, najbardziej odr´bna i najbardziej tajemnicza
ze sztuk. Pisarstwo na temat muzyki Manna,
Brocha, Blocha, Adorna, Ciorana jest wyrazem
fascynacji g∏´bszej i silniejszej ni˝ fascynacja
innymi sztukami. Ta si∏a doznaƒ i prze˝yç,
jakie muzyka daç nam mo˝e – równie mocnych
i totalnych jak prze˝ycie mi∏oÊci – sk∏ania filo-
zofów i pisarzy do szukania kluczy filozoficz-
nych, aby muzyk´ w∏aÊciwie pojàç bàdê tylko
si´ przybli˝yç do jej zrozumienia. I tak Adorno
b´dzie ów klucz znajdowa∏ w dialektyce, filo-
zofowaniu dialektycznym w duchu Hegla.
Ernst Bloch zaÊ w swoistym (areligijnym!)
mistycyzmie ujmowa∏ to tak:

„Czym jest j´zyk muzyki? Dlaczego wszyscy
sàdzà, ˝e jà rozumiejà, a jednak nikt nie wie,
co muzyka znaczy albo na czym polega zna-
czenie melodii? Mimo to ludzie jà rozumiejà.
[...] Kiedy zaczniemy wreszcie pojmowaç jà
wyraênie? Kiedy zdo∏amy z ca∏à wyrazistoÊcià
odebraç Beethovena, us∏yszeç go i zrozumieç
jak wypowiedziane s∏owo? Dzi´ki nieograni-
czonej otwartoÊci muzyka zwraca si´ w stron´
utopii, wnika w utopi´ nas samych. Dlatego te˝
muzyka, którà s∏yszymy, jest jakby echem
naszego Ja. [...]

Zagadkowy j´zyk muzyki nie próbuje ukryç
przed nami niczego, co ju˝ zosta∏o rozwiàzane
w wymiarze pozaziemskim. Przeciwnie, rolà
muzyki jest pe∏na otwartoÊç, a jej tajemnic´ –
to, co zarazem zrozumia∏e i niezrozumia∏e,
symboliczne – stanowi ludzki podmiot, ukryty
de facto przed sobà samym.

[...] Nowi kompozytorzy b´dà poprzedzaç no-
wych proroków. Przyznajmy wi´c muzyce
prymat nad rzeczywistoÊcià, której nie sposób
wys∏owiç inaczej”2.

W drugiej strefie, filozofii Êcis∏ej, dwa znako-
mite nazwiska wysuwajà si´ na czo∏o: Nicolai
Hartmann i Roman Ingarden. Mo˝na ich na-
zwaç pierwszymi, a zarazem najwybitniejszy-
mi w dziejach filozofii ontologami muzyki.
Ka˝dy z nich rozwija w∏asnà, oryginalnà, od-
r´bnà (mimo pewnych punktów stycznych)
teori´ dzie∏a muzycznego, jego struktury
(w sensie ontologicznym), sposobów istnienia:
Hartmann – w pespektywie metafizycznej,
Ingarden – zakorzenionà w fenomenologii.
U ka˝dego z nich filozofia muzyki wynika
z ich w∏asnych filozoficznych systemów – obaj
byli wszak najwybitniejszymi filozofami sztu-
ki w XX wieku – a system interpretacji Ingar-
dena, tyczàcy literatury, malarstwa, architektu-
ry, muzyki, nie ma sobie równych w gruntow-
noÊci, precyzji, g∏´bi!

Muzyka wobec 
transcendentaliów
Jak si´ ma muzyka wobec Prawdy, Dobra,
Pi´kna? Stary to problem, ugruntowany w filo-
zofii muzyki Platona i Arystotelesa, a ciàgle
˝ywy dla kogoÊ, kto wierzy w istnienie (ideal-
ne) i oddzia∏ywanie wartoÊci najwy˝szych.
DziÊ, w sytuacji totalnego kryzysu sztuki (jej
niegdyÊ odr´bne dziedziny z upodobaniem
„postmodernistycznie” si´ miesza, byle tylko
przydaç atrakcyjnoÊci i ekscytowaç odbior-
ców!) – a pozornie bujnego jej rozkwitu (nigdy
jeszcze tylu ludzi sztukà si´ nie zajmowa∏o –
w myÊl hase∏: „Spróbuj, a potrafisz!”, „Wszyscy
jesteÊmy artystami!”) – kwestia ta nabiera pa-
làcej aktualnoÊci! Pod warunkiem oczywiÊcie,
˝e si´ w transcendentalia wierzy i docenia ich
ogromnà wag´. Jest to problem funkcji muzyki
i roli (ról), jakà odgrywa∏a ona (i jakà dziÊ od-
grywa) w ˝yciu indywidualnym i spo∏ecznym
cz∏owieka; problem jej oddzia∏ywania, wp∏y-
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wu na kszta∏towanie si´ dusz i charakterów;
problem jej etosu. Zagadnienie to znamienne
szczególnie dla muzyki jako sztuki organizacji
dêwi´ków wed∏ug okreÊlonych zasad i syste-
mów. W odniesieniu do innych sztuk, w takim
nasileniu, w∏aÊciwie nie wyst´puje. A to dlate-
go, ˝e muzyka wÊród innych sztuk charaktery-
zuje si´ najwi´kszà i zupe∏nie wyjàtkowà si∏à
oddzia∏ywania. Ani malarstwo, ani rzeêba, ani
architektura, ani poezja, ani proza narracyjna
(wed∏ug tradycyjnego podzia∏u sztuk) nie po-
trafià ow∏adnàç ludzkim jestestwem tak total-
nie, przeniknàç na wskroÊ, poruszyç dusz´
i cia∏o, serce i umys∏, czucie i myÊl. Pod tym
wzgl´dem jest to najbardziej „erotyczna” ze
sztuk (t´ jej w∏aÊciwoÊç sugestywnie opisa∏
Kierkegaard!). Magicznej, ˝ywio∏owej, dioni-
zyjskiej si∏y oddzia∏ywania muzyki (jej eks-
presji) Êwiadomi byli ju˝ staro˝ytni Grecy. Na
tym przeÊwiadczeniu oparta jest filozofia mu-
zyki Platona i Arystotelesa. A przecie˝ dyspo-
nowali oni muzykà (w jej symbiozie ze s∏owem
i taƒcem) wr´cz ubogà, z naszego punktu wi-
dzenia, ograniczonà do dwóch elementów: me-
losu i rytmu. T´ si∏´ pierwotnà muzyki nale˝a∏o
zracjonalizowaç i usystematyzowaç (uregulo-
waç), wprz´gajàc w grecki system wychowaw-
czy (paidei´) kszta∏towania dusz i cia∏, majàcy
na celu dobro spo∏eczne i funkcjonowanie paƒ-
stwa idealnego. 

I tak powsta∏a teoria etosu: okreÊlonym rodza-
jom melosu i rytmu, okreÊlonym skalom i tetra-
chordom przypisujàca sposoby oddzia∏ywania
pozytywne bàdê negatywne z wychowawczego
punktu widzenia. Teoria zawierajàca w sobie
rdzeƒ aksjologiczny, kryteria wartoÊciowania
i oceny, etycznie ukierunkowana. Muzyka
powstaje i rozbrzmiewa, Êpiewana i grana,
w jakimÊ celu. Tym celem nadrz´dnym muzy-
ki, a zarazem racjà jej istnienia, jest Dobro
wch∏aniajàce w siebie Prawd´ i Pi´kno.

Ów grecki (zakorzeniony w pitagoreizmie),
platoƒsko-arystotelesowski sposób myÊlenia
o muzyce, jej wartoÊciowania i oceny, oddzia-
∏ywaç b´dzie w ciàgu nast´pnych wieków.
Przejmie go chrzeÊcijaƒstwo, dostosowujàc do
swoich norm etycznych. Zdominuje on ca∏e
Êredniowiecze, a ˝ywy b´dzie znacznie d∏u˝ej,
skoro wp∏yw jego zaznaczy si´ wyraênie
w pojmowaniu muzyki (nie tylko religijnej)
najwi´kszego z kompozytorów doby nowo˝yt-
nej – Bacha. 

Jednak˝e w czasach nowo˝ytnych ów nadrz´d-
ny etyczny cel muzyki, o proweniencji platoƒ-
skiej, zaciera si´ i uwieloznacznia, w miar´ jak
intensywnieje w niej i ró˝nicuje si´ ekspresja
pi´kna dêwi´kowego. ÂwiadomoÊç jednak czy
bodaj poczucie/przeczucie tego celu nigdy ca∏-
kiem nie zamrze. Przebija z myÊli niemieckich
romantyków – pisarzy i kompozytorów – oraz
z twórczoÊci Schumanna, Chopina, Liszta, Wa-
gnera, Mahlera... A dalej, ju˝ w wieku XX,
pojawi si´ w wypowiedziach Schönberga,
Bartoka, Szymanowskiego (wychowawcza ro-
la muzyki w spo∏eczeƒstwie!), Messiaena, Lu-
tos∏awskiego... Dialektyczna myÊl Adorna –
filozofa, muzykologa i kompozytora – zawiera
w sobie niewàtpliwy rdzeƒ etyczny.

Wed∏ug Ernsta Blocha, muzyka – ona jedyna
spoÊród sztuk – zdolna jest sobà urzeczywist-
niç utopijne pragnienie cz∏owieka o zbawieniu
powszechnym (poza religià)... A gdy wspó∏-
czeÊnie, w roku 2010, w nowej ksià˝ce pol-
skiego muzykologa i filozofa Krzysztofa Lipki
(Pejza˝ nadziei, tytu∏ zresztà Êwiadomie od
Blocha zapo˝yczony!) odnajduj´ podobne, do-
bitnie artyku∏owane i gruntownie uzasadnione
poglàdy o nadrz´dnym etycznym celu i pos∏an-
nictwie muzyki (ta myÊl jest nicià przewodnià
ksià˝ki), to daje mi to du˝o do myÊlenia, jak
te˝ sk∏ania do wyraêniejszego okreÊlenia prze-
myÊleƒ, domniemaƒ, poglàdów w∏asnych. Bli-
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skie mi jest i pokrzepiajàce przeÊwiadczenie
o etycznym przeznaczeniu muzyki, o jej ruchu
ku Dobru, w rytmie niby-heglowskiej triady
(tak to bym okreÊli∏): „zniesienie” Prawdy
przez Pi´kno w wy˝szej syntezie Dobra. Wy-
czuwam w tym jednak pewnà (mo˝e niezamie-
rzonà) deprecjacj´ Pi´kna. Ja bym to ujà∏ nie-
co inaczej. Wed∏ug mnie, Pi´kno w sztuce,
a w szczególnoÊci w muzyce, jest kategorià na-
czelnà, której winny byç podporzàdkowane
wszystkie inne (oczywiÊcie, przy odpowiednio
szerokim rozumieniu Pi´kna); gwarantem
prawdziwego (nie pozornego, jak cz´sto dzi-
siaj bywa) ˝ycia sztuki i dzie∏a artystycznego.
Poglàd o nadrz´dnym etycznym celu muzyki
ugruntowany jest w g∏´bokiej wierze w samà
muzyk´, w jej prawd´, prawdziwoÊç. W moim
natomiast przekonaniu niezwyk∏à w∏aÊciwo-
Êcià muzyki (jak te˝ najwy˝szym miernikiem
jej wartoÊci) jest to, ˝e wpisuje si´ ona w kràg
uniwersaliów z uznaniem ich ca∏kowitej rów-
norz´dnoÊci i wzajemnego (istnieniowego)
sobà uwarunkowania.

W ocenie muzyki, utworu muzycznego wed∏ug
kryteriów bezwzgl´dnie najwy˝szych Prawdy,
Dobra, Pi´kna po prostu nie sposób od siebie
oddzieliç: nie ma Prawdy bez Pi´kna i Dobra,
nie ma Pi´kna bez Dobra i Prawdy, nie ma
Dobra bez Prawdy i Pi´kna!

W perspektywie historii
Histori´ muzyki (podobnie, choç nie identycz-
nie, jak historie innych dziedzin sztuki) upra-
wiaç mo˝na na dwa zasadnicze sposoby.
Pierwszy sposób jest wobec filozofii – jej intu-
icji, perspektyw, horyzontów, jej kategorii
i poj´ç, metod i systemów – zgo∏a oboj´tny.
Taka jest, jak sàdz´, zdecydowana wi´kszoÊç
uj´ç historycznych w Êwiatowym piÊmien-

nictwie muzycznym: na ró˝nych poziomach
naukowoÊci i popularyzacji, historii podr´cz-
nikowych, akademickich, do uczenia si´ bàdê
po prostu do czytania. Takie historie, rzetelnie
opracowane, interesujàco napisane, dostarczajà
zasobu cennych wiadomoÊci tyczàcych form,
gatunków, stylów, poszczególnych dzie∏, fak-
tów z ˝ycia i twórczoÊci kompozytorów, tak˝e
z zakresu ˝ycia muzycznego i kultury muzycz-
nej danego czasu. Historie tak pisane nie si´ga-
jà wszak˝e w g∏àb, nie stawiajà kwestii najbar-
dziej istotnych. Ich punkt widzenia jest czysto
muzykologiczny i muzykograficzny.

Drugi (rzadszy) sposób uprawiania historii
przyjmuje punkt widzenia filozofa, b´dàcego
zarazem muzykologiem-historykiem: nie spo-
sób wszak owocnie uprawiaç historii muzyki
bez faktograficznej podbudowy, której dostar-
czyç mo˝e tylko muzykologia! Histori´ muzy-
ki wi´c uprawia si´ tu w perspektywie filozo-
fii, w horyzoncie metafizyki, z zastosowaniem
filozoficznych podejÊç, metod, kategorii, po-
j´ç. Ten drugi sposób nazwaç mo˝na historio-
zofià muzyki. Histori´ pojmuje si´ tu jako pro-
ces w szerokim sensie ucelowiony („finalny”,
jak si´ mówi∏o u nas niegdyÊ w przenikni´tym
historycyzmem XIX wieku); czy mo˝e lepiej:
jako wieloÊç takich procesów równoleg∏ych
i zaz´biajàcych si´. Jest to sposób uprawiania
historii w duchu Hegla. OczywiÊcie nie
w sensie jakiegoÊ ortodoksyjnego heglizmu, na
mod∏´ XIX-wiecznà (co by∏oby dziÊ anachro-
niczne), ale w sensie inspiracji, jakie ciàgle
jeszcze mo˝na czerpaç z heglowskiego myÊle-
nia o historii.

Zasadnicza ró˝nica mi´dzy pierwszym (afilo-
zoficznym) a drugim (filozoficznym) uprawia-
niem historii muzyki sprowadza si´ do tego, ˝e
ten pierwszy w procesach historycznych przyj-
muje dzia∏anie przyczyny jednego tylko rodza-
ju: sprawczej, podczas gdy drugi uwzgl´dnia
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tak˝e dzia∏anie przyczyny celowej (nawiàzujàc
do klasyfikacji arystetolesowsko-tomaszowej,
dziÊ ju˝ jakoby nieaktualnej, z czterech wyró˝-
nionych przez Arystotelesa przyczyn: mate-
rialnej, formalnej, celowej i sprawczej, osta∏a
si´ tylko ta ostatnia). Je˝eli historia w pierw-
szym znaczeniu zapytuje, skàd i dlaczego, to
historia w znaczeniu drugim (historiozofia)
dodaje jeszcze: w jakim celu? Historiozofia
bowiem pojmuje histori´ muzyki jako dà˝enie
do czegoÊ. Nie zawsze w pe∏ni uÊwiadomione,
cz´Êciej mo˝e intuicyjnie niedookreÊlone,
raczej przeczuwajàce cel ni˝ majàce jego wy-
raêny obraz. Cele dziejów muzyki jawià si´
wi´c: czàstkowe, partykularne, tyczàce ró˝-
nych aspektów rozwoju – historii gatunków,
form poszczególnych i formy w ogóle, historii
elementów utworu muzycznego (z nich najbar-
dziej intensywnie i dynamicznie si´ rozwijajà-
ce: melodia i harmonia), historii ekspresji i re-
torycznej „mowy dêwi´ków”. Formy i gatunki
rozwijajà si´ celowo (o czym wnioskujemy ex
post): od stadium „prymitywnych” zwiastu-
nów zmierzajà do pe∏nej dojrza∏oÊci, osiàganej
z czasem w arcydzie∏ach. Przyk∏adem – roz-
wój dwóch najwa˝niejszych dla muzyki Za-
chodu form substancjalnych (tj. realizowanych
w czysto dêwi´kowych strukturach): „baroko-
wej” fugi oraz „klasycznej” i „romantycznej”
sonaty. Pierwsza (której prototypów dopatrzyç
si´ mo˝na w muzyce instrumentalnej drugiej
po∏owy XVI wieku) osiàga pe∏ni´ absolutnà
u Bacha; druga, wiek póêniej, u Beethovena. 

Rzec mo˝na (koncepcj´ t´ rozwijam szerzej
w innym miejscu), i˝ rozwojem muzyki rzàdzà
pewne idee regulatywne, kierownicze. Idee
kszta∏towania, w ró˝nych okresach dziejów
i epokach historii si´ pojawiajàce, z up∏ywem
czasu w swoim dzia∏aniu coraz bardziej aktyw-
ne, dochodzàce do pe∏nego urzeczywistnienia
swoich mo˝liwoÊci; na przyk∏ad: idee formy
(budowy) symetrycznej i asymetrycznej, za-

mkni´tej i otwartej; idee ronda, kanonu, waria-
cji; idee fugi i sonaty. 

Historia muzyki (w swojej warstwie zasad-
niczej, czyli historii gatunków, form, idei
kszta∏towania) przedstawia si´ w takim teleolo-
gicznym uj´ciu jako pewna mnogoÊç
ucelowionych procesów rozwoju. Jako osiàga-
nie celów partykularnych w poszczególnych
swoich zakresach. Istnieje wszak˝e coÊ, co te
wszystkie cele warunkuje, wià˝e, skupia. Je-
den nadrz´dny duchowy cel rozwijajàcej si´
muzyki. Co jest tym celem? Jak go mo˝na
okreÊliç? 

Krzysztof Lipka, autor wspomnianej ksià˝ki
(w naszym piÊmiennictwie muzykologiczno-
-filozoficznym Pejza˝ nadziei stanowi praw-
dziwà rewelacj´!), ów cel okreÊla jako etyczny
(nie estetyczny!): muzyka Zachodu (bo tylko
nià si´ autor zajmuje jako jedynà rozwijajàcà
si´ i majàcà histori´) poprzez Prawd´ i Pi´kno
dà˝y (dà˝yç powinna) do Dobra. Jest to jej po-
stulat naczelny, moralny obowiàzek, „impera-
tyw kategoryczny”. 

Co to znaczy? Jak ten postulat si´ realizuje? To
problem do rozwa˝aƒ, temat do dyskusji. Nie
sposób go te˝ rozpatrywaç bez penetracji
zwiàzków – jawnych bàdê skrytych – mi´dzy
muzykà a filozofià, mi´dzy rozwojem muzyki
a rozwojem filozofii.

Par´ uwag o mojej teleologicznej koncepcji hi-
storii i rozwoju muzyki.

Jest ona pluralistyczna, „polifoniczna”, „kon-
trapunktyczna”: obejmuje muzyk´, dziedzin´
muzyki, w ca∏ej jej z∏o˝onoÊci, ró˝norodnoÊci,
wieloaspektowoÊci. Uj´ta teleologicznie kon-
cepcja historii muzyki przedstawia mi si´ w po-
staci poszczególnych rzutów, ci´ç generalnych
przez obszar dziejów; jest wi´c historià:
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– idei kszta∏towania (gatunków, form),
– ˝ycia – urzeczywistniana przez kompozyto-

rów; w formach, gatunkach, utworach,
– czasu (czasu muzycznego, czasu w muzyce),
– przestrzeni (przestrzennoÊci muzycznej),
– dzie∏a muzycznego (poj´cia dzie∏a). 

Ten ostatni aspekt historiografii muzyki, klu-
czowy dla pojmowania i ÊwiadomoÊci muzyki
w kulturze Zachodu, wymaga paru uwag do-
datkowych.

W historii dzie∏a muzycznego (pojmowania
muzyki jako dzie∏a) teleologicznie uj´tej roz-
ró˝niç trzeba kolejne fazy:
– muzyki (jeszcze) bez dzie∏a – potencjalnej

dopiero dzie∏owoÊci (wczesne Êredniowie-
cze),

– dojrzewania koncepcji dzie∏a (Êrodkowy
okres Êredniowiecza – organum Pérotina ja-
ko pierwsza w historii z muzycznych form
w pe∏ni ju˝ wykszta∏cona), 

– rozkwitu i pierwszego apogeum dzie∏a mu-
zycznego w polifonii Êredniowiecza i rene-
sansu (XIV–XVI wiek); dzie∏o jest tu wykwi-
tem wyrafinowanej sztuki kontrapunktu,
poddane Êcis∏ej dyscyplinie praw i regu∏,

– dà˝enia do drugiego apogeum: wiek
XVII–XVIII (Bach, klasycy),

– trzeciego apogeum w wieku XIX,
– transformacji, przekszta∏ceƒ, metamorfoz

si´gajàcych istnieniowego rdzenia dzie∏a
muzycznego (totalne deformacje, dekon-
strukcje, dekompozycje, a˝ do unicestwienia
dzie∏owoÊci muzyki w ogóle!) w wieku XX.

Wspó∏czesny, XX-wieczny renesans muzyki
dawnej, owocujàcy mnogoÊcià znakomitych
osiàgni´ç, a tak dla naszych czasów znamien-
ny, zdaje si´ mocno ugruntowany w∏aÊnie
w historiozofii, w teleologicznej koncepcji
dziejów muzyki. Wyraêny jest i kluczowy
aspekt aksjologiczny tego sk∏onu ku przesz∏o-

Êci: muzyka dawna – jej obszar stale si´ posze-
rza i wzbogaca o nowe odkrycia – stanowi dziÊ
w ÊwiadomoÊci powszechnej siedlisko warto-
Êci wysokich i trwa∏ych, których daç (ju˝?
jeszcze?) nie jest w stanie bie˝àca twórczoÊç
wspó∏czesna. Muzyka zwana dawnà jawi si´
wi´c swoim mi∏oÊnikom najmocniejszym
punktem oparcia, najpewniejszym kryterium
wartoÊci... 
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