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1. Identografy
WÊród KSIÑ˚EK-KTÓRE-NAPRAWD¢-
-WARTO-PRZECZYTAå z pewnoÊcià umie-
Êci∏bym i t´: Pegaz zd´bia∏ Stanis∏awa Baraƒ-
czaka (2008). Nie jest zbyt powa˝na – ale czy
to przeszkoda, by pojawi∏o si´ w niej coÊ od-
krywczego? Przeciwnie. 

Odkryç w niej bez liku, ale jeden z opisywa-
nych w niej nonsensownych gatunków poetyc-
kich (uwaga na podtytu∏ dzie∏a: Poezja non-

sensu a ˝ycie codzienne: wprowadzenie

w prywatnà teori´ gatunków) zdaje si´ wprost
spokrewniony z g∏ównym zaj´ciem muzyczne-
go wykonawcy buszujàcego w XVII- i XVIII-
-wiecznym repertuarze. Gatunek ów to idento-
grafy.

Ju˝ spiesz´ wyjaÊniç: Baraƒczak nazwa∏ tak
teksty, które da si´ – choç niekoniecznie za-
wsze sensownie – odczytaç w wi´cej ni˝ jed-
nym j´zyku. Oto wzi´ty z Pegaza… polsko-
-angielski przyk∏ad:

„Ten pies... i owe forty... a lot much? To han-
dle Buddy! Stale pies, but i brew, stale... Ale,
no – stare my windy, fury win... One – to ten

sam stale pies! Wanna? Piece? A top ten list,
pal go! I won!”1.

Fakt, polszczyzna, zas∏ugujàca wszak˝e na
miano nonsensownej w ca∏ej rozciàg∏oÊci. Ba-
raƒczak wyrobi∏ jednak 200 procent normy:

„Ten pies... I owe forty – a lot! Much to han-
dle, buddy! Stale pies – but i brew stale ale,
no? Stare my windy fury, win one to ten, Sam!
Stale pies... Wanna piece? A top-ten list, pal:
go! I won!”2.

Powiedzmy, ˝e niedok∏adnie 200 procent, bo
identograf to nazwa odrobin´ przesadzona,
skoro postaç graficzna w obu wypadkach si´
nieco ró˝ni...

Co to wszystko ma wspólnego z muzykà?
Po pierwsze, powiedzmy ˝artobliwie, muzyka
to rodzaj nonsensownej poezji par excellence.
Przede wszystkim instrumentalna, ale któ˝
z nas nigdy dla przyjemnoÊci nie s∏ucha∏ pio-
senki, z której ni s∏owa nie rozumia∏? 

Po drugie, Baraƒczak bawi si´ w gruncie rze-
czy relacjà pomi´dzy zapisem, brzmieniem a –
jednak! – odmiennoÊcià sensu identografów.
Zmieniajàc interpunkcj´ (oraz pisowni´ liter
z wielkich na ma∏e lub odwrotnie), doprowa-
dza do tego, ˝e wypowiedziany tekst inaczej
brzmi i, mimo ca∏ej nonsensownoÊci, co inne-
go znaczy. Podobnie z muzykà – ró˝ne wyda-
nia tych samych utworów ró˝nià si´ mi´dzy
sobà tak˝e elementami, które mo˝na uznaç za
odpowiedniki znaków interpunkcyjnych (nie
mówiàc ju˝ o zabazgranych przez samych mu-
zyków poszczególnych egzemplarzach): 
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Nie ma w muzyce 
drugiej dziedziny, 
w której tak ∏atwo 
przeoczyç fa∏szywoÊç
posiadanej wiedzy. 

———

1 Baraƒczak S., Pegaz zd´bia∏, Warszawa 2008, 

s. 101. 
2 Ibidem, s. 100.  
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Co wi´cej, poszczególne nuty, raz zapisane
bez kresek taktowych, a innym razem wpisane
w kontekst, który wyznaczajà te kreski, oraz
w jednej wersji nie po∏àczone, a w drugiej po-
∏àczone graficznie w grupy, rzeczywiÊcie sta-
wiajà muzyka w nieco innej sytuacji, która nie
pozostaje bez wp∏ywu na sposób wykonania.
Czy mo˝na si´ temu dziwiç?

Po trzecie, musi jeszcze poczekaç, chocia˝...
mo˝e zwrócimy ju˝ w tym miejscu uwag´ na
fakt, ˝e to, co nas w istocie bawi i/lub zajmuje
w identografach Baraƒczaka, to wzajemna re-
lacja pomi´dzy nimi?

2. Pozorna jednoznacznoÊç

„Wymóg identycznoÊci obejmuje tu litery jako
takie oraz zasady ich grupowania w s∏owa (tzn.
pauzy mi´dzy s∏owami muszà przypadaç
w tych samych miejscach), nie obejmuje nato-
miast znaków przestankowych ani opozycji li-
ter du˝ych i ma∏ych”4.

Tyle Baraƒczak. Jak zatem wyglàda∏by który-
kolwiek jego identograf, gdyby go pozbawiç
tego wszystkiego, czym mo˝e si´ ró˝niç od
swego kontrpartnera? Oto i on:

34

poczàtek M. Iohn Langtons Pauan w takiej postaci, jakà w 1605 roku nada∏ mu sam kompozytor,
John Dowland (g∏os najwy˝szy):

wersja zapisu tego samego g∏osu z tego samego utworu, M. John Langton’s Pavan, z wydania
z 1927 roku:

———

4 Ibidem, s. 99. 
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„ten pies i owe forty a lot much to handle buddy
stale pies but i brew stale ale no stare my win-
dy fury win one to ten sam stale pies wanna
piece a top ten list pal go i won”. 

Oto straciliÊmy jednoznacznoÊç dotyczàcà j´-
zyka, w którym wypowiadane sà poszczególne
s∏owa! Z dwóch identografów zrobi∏ si´ jeden
„identograf”, który mo˝emy na w∏asnà mod∏´
zinterpretowaç. Nagle to, co z zasady nie sta-
nowi przedmiotu dowolnego wyboru, takiego˝
wyboru si´ domaga. Fonetyczna jednoznacz-
noÊç tak zapisanego „identografu” okazuje si´
p o z o r n a. Sà oczywiÊcie w mówionych wy-
powiedziach rzeczy, których dookreÊlenia w za-
pisanym tekÊcie w ogóle si´ nie spodziewamy
i nie oczekujemy – nasz pojedynczy „identograf”
dlatego mi´dzy innymi wywo∏uje takà konfuzj´
u potencjalnego recytatora, ˝e ofiarowuje swo-
bod´ tam, gdzie z definicji nie powinno jej byç.

Kolej na muzyk´. Tu uwaga: im dawniejsza
muzyka, tym wi´kszà zdaje si´ ofiarowywaç
wykonawczà swobod´. Spójrzmy na poczàtko-
wy fragment trzeciej cz´Êci Sonaty d-moll

Corrette’a z jego zbioru Les delices de la So-

litude (1738):

Pos∏uchajmy równie˝ dwóch interpretacji tego
samego fragmentu:

YT5 – poczàtek trzeciej cz´Êci Sonaty d-moll

Corrette’a, Suzie Napper (2005), Anna ACD 2
2307,
YT – poczàtek trzeciej cz´Êci Sonaty d-moll

Corrette’a, Nadina Mackie Jackson (2005),
MSR Classics, MS 1171.

Rzecz, która pierwsza „rzuca si´ w uszy” jako
ró˝nica pomi´dzy jednym a drugim wykona-
niem, to fakt, ˝e g∏ówna, górna partia jest grana
raz na wiolonczeli, a innym razem na fagocie.
To z ca∏à pewnoÊcià swobodny wybór wyko-
nawcy (o ile dysponuje umiej´tnoÊcià gry na obu
instrumentach). Podobnà zresztà swobod´
nutowy tekst pozostawia wykonawcy wzgl´-
dem g∏oÊnoÊci i barwy dêwi´ku – nie inaczej
ni˝ w recytacji.

Sà jednak dwie dziedziny, co do których nuto-
wy tekst wypowiada si´ przynajmniej z pozoru
jednoznacznie: relacja pomi´dzy wysokoÊcia-
mi poszczególnych dêwi´ków oraz ich nast´p-
stwo w czasie.

35Muzyczny
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5 Literami YT oznaczam pliki audio mo˝liwe do ods∏uchania na portalu YouTube 

pod zbiorczym znacznikiem „Czas Kultury 1/2011”, opublikowane przez u˝ytkownika dymitrolszewski. 
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JednoznacznoÊç ta w obu wypadkach okazuje
si´ z∏udna. O relacji pomi´dzy wysokoÊciami
dêwi´ków nie powiem ju˝ wi´cej ani s∏owa: po
pierwsze, chcia∏bym, ˝eby ten artyku∏ komuÊ
jeszcze chcia∏o si´ czytaç, a jak mówi Stephen
Hawking, umieszczenie jakiegokolwiek mate-
matycznego wzoru w tekÊcie automatycznie
zmniejsza liczb´ czytelników o po∏ow´ (w ta-
kim wypadku musia∏bym uznaç za sukces,
gdyby na koƒcu tekstu zosta∏a mi chocia˝ po-
∏owa jednego czytelnika); po drugie zaÊ: tym,
w czym przytoczone wykonania przede wszyst-
kim ujawniajà p o z ó r jednoznacznoÊci pier-
wotnego tekstu, jest w∏aÊnie RYTM.

3. Wersja oficjalna
Podstawà systemu notacji rytmicznej jest ca∏a
nuta reprezentowana w zapisie znakiem   . Tyle
samo czasu zamiast dêwi´ku mo˝e zabraç cisza
– pauza ca∏onutowa wyglàda nast´pujàco: . 
DWA razy krócej trwa pó∏nuta:  lub
(pauz´ pó∏nutowà przedstawia zapis ).
CZTERY razy krócej çwierçnuta: lub   
(pauza to    ). 
OSIEM razy krócej ósemka: lub (postaç
graficzna ósemek w grupie nast´pujàcych po
sobie drobnych wartoÊci rytmicznych to przy-
k∏adowo:    lub     , pauza to    ). 
SZESNAÂCIE razy krócej szesnastka:  lub 
(    ,     ,   ).
TRZYDZIEÂCI DWA razy trzydziestodwójka:

lub     (     ,      ,     ).
Kropka przy danej nucie przed∏u˝a czas jej
trwania o po∏ow´, przyk∏adowo: ca∏a nuta
z kropkà       (       ) b´dzie trwa∏a tyle samo,
ile ca∏a nuta plus jedna dodatkowa pó∏nuta:     . 
Proste.

4. Ta skomplikowana
rzeczywistoÊç

Jednà luk´ systemu widaç od razu: ile w∏aÊciwie
ma trwaç ca∏a nuta, a z nià ca∏a reszta wartoÊci
rytmicznych? Mo˝na w tym miejscu przyjàç,
˝e istotne sà tylko proporcje pomi´dzy czasem
trwania poszczególnych dêwi´ków, które no-
tacja przekazuje wiernie. To jednak tak˝e nie
jest takie oczywiste.

Pos∏uchajmy jeszcze raz poczàtku wykonania
Susie Napper, wystarczà pierwsze trzy dêwi´ki.
Czy przypadkiem nie mamy wra˝enia, ˝e ka˝dy
z nich jest bardzo krótki, i ˝e nast´puje po nim
chwila przerwy? JeÊli mamy takie wra˝enie, to
odkryliÊmy pierwsze ma∏e oszustwo w oficjal-
nej wersji. Oto bowiem pó∏nuty wcale nie trwa-
jà d∏u˝ej od ósemek – d∏u˝ej trwajà za to prze-
rwy pomi´dzy ka˝dà z tych pó∏nut a dêwi´kiem,
który nast´puje bezpoÊrednio po niej. W nutach
brak jakiegokolwiek znaku, który by wskazy-
wa∏ te przerwy oraz okreÊla∏ czas ich trwania.

To dopiero poczàtek galimatiasu – ale w przypad-
ku muzyki z czego on w∏aÊciwie wynika?
Zapis muzyczny od poczàtku mia∏ dwojakà
funkcj´. OczywiÊcie, przekazuje on pewne ze-
standaryzowane informacje na temat cech
brzmiàcej muzyki. Przynajmniej w równym
stopniu jednak ma znaczenie mnemotech-
niczne. W procesie edukacji muzycznej przy-
szli wykonawcy bardzo cz´sto uczà si´ koja-
rzyç z zapisem brzmieniowe zjawiska, które
z „wersjà oficjalnà” majà niewiele wspólnego
albo wr´cz sà z nià sprzeczne. Przyk∏adowo:
przyczyna, dla której znaczna cz´Êç muzyków
nie zostanie pora˝ona fundamentalnà sprzecz-
noÊcià pomi´dzy definicjami, podanymi w ofi-
cjalnej wersji, a muzycznym przyk∏adem
przywo∏anym w poprzednim akapicie, tkwi
g∏´boko w poczàtkach ich muzycznej edukacji.
Kiedy dzieci uczà si´ realizowaç rytmiczny za-
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pis, zanim jeszcze w ogóle us∏yszà o pauzach,
robià to cz´sto... klaszczàc lub stukajàc („wy-
stukaj rytm...”). KlaÊni´cie zaÊ zasadniczo nie
trwa – ono pozwala tylko oznaczyç czas, jaki
up∏ywa od jednego klaÊni´cia do drugiego.
I jeÊli rytmiczna notacja rzeczywiÊcie wskazu-
je coÊ w miar´ precyzyjnie, to jest to odleg∏oÊç
pomi´dzy poczàtkiem jednego dêwi´ku a po-
czàtkiem nast´pnego. Wcale nie najcz´Êciej
przedmiotem wskazania okazuje si´ rzeczywi-
sty czas trwania danego dêwi´ku.

Zapis cz´sto pomaga wykonawcy po prostu
przypomnieç sobie to, co na temat utworu
wczeÊniej ju˝ wiedzia∏. Dzieje si´ to na kilka
sposobów. Najcz´Êciej wykonuje on jakiÊ
utwór po raz kolejny. Kiedy odczytuje nowy
utwór, cz´sto si´ zdarza, ˝e ju˝ go wczeÊniej
s∏ysza∏. W baroku i klasycyzmie permanentnie
wykonywano w∏asne utwory, cz´sto te˝ kom-
pozytor by∏ tu˝ obok i móg∏ na bie˝àco wyja-
Êniç, o czym zapis w kolejnych wykonaniach
powinien przypominaç. Wreszcie, kiedy docho-
dzi do sytuacji, ˝e utwór jest zupe∏nie nowy,
a kompozytora nie ma w pobli˝u, wykonawca
w pierwszym rz´dzie odczytuje elementy
zapisu w sposób podobny do tego, z którym si´
ju˝ kiedyÊ zetknà∏. Post´puje wówczas w wy-
uczony dawniej sposób. I wcale nie musi to po-
st´powanie oznaczaç przestrzegania regu∏
z oficjalnej wersji. Przeciwnie.

I oto nagle uÊwiadamiamy sobie, ˝e muzyczny
zapis, a z ca∏à pewnoÊcià rytmiczny, rzeczywi-
Êcie jest „identografem”. Mamy dwa sposoby
jego odczytu, które sà do siebie nawzajem nie-
sprowadzalne: ten dos∏owny, i ten, w którym
zapis po prostu przypomina nam o tym wszyst-
kim, co o wykonywaniu brzmiàcej muzyki
wiemy najlepszego. I ˝eby by∏o zabawniej –
ka˝dy z wykonawców posiada na ten temat
nieco innà wiedz´.

5. Galimatiasu ciàg dalszy

W∏aÊciwie ka˝dy muzyk-wykonawca jest
zmuszony obcowaç ze wspomnianym wy˝ej
podwójnym standardem. W XVII i XVIII wie-
ku, kiedy powstawa∏a muzyka, w której si´
specjalizuj´, napisano ca∏kiem sporo traktatów
na temat jej wykonywania. Wydaje si´, ˝e
w tym w∏aÊnie czasie najjaskrawiej zdawano
sobie spraw´ z podwójnego znaczenia zapisu
rytmicznego – znacznà cz´Êç tych traktatów
zajmujà instrukcje, jak wykonywaç zapisany
rytm inaczej, ni˝ zosta∏ zapisany. Efekt bywa∏
doÊç paradoksalny: obok rytmu, który mo˝na
by∏o spotkaç w nutach, napisany by∏ inny, któ-
ry stanowi∏ „prawid∏owà” interpretacj´ tamte-
go. Próbowano w ten sposób przezwyci´˝aç
ograniczenia notacji… 

Sytuacja w europejskiej muzyce z prze∏omu
XVII i XVIII wieku szczególnie sprzyja dopa-
trywaniu si´ w utworach powsta∏ych w tym
czasie podobieƒstwa do „identografu”, który
uzyskaliÊmy z fuzji dwóch Baraƒczakowych
identografów. Oto bowiem pojawi∏a si´ u mu-
zyków szczególnie wyraêna ÊwiadomoÊç od-
r´bnoÊci narodowych stylów, z których naj-
wi´ksze znaczenie zyska∏y dwa: styl w∏oski
i styl francuski. OkreÊlenia alla francese albo
d’Italienne, które znajdujemy u póêniejszych
kompozytorów niemieckich, na przyk∏ad 
u Bacha i Telemanna, ka˝à myÊleç, ˝e bez nich
wspó∏czesny obu kompozytorom niemiecki
wykonawca stanà∏by w obliczu nieledwie poli-
tycznego wyboru, czy wykonujàc danà cz´Êç
lub utwór, stanàç po stronie W∏ochów czy
Francuzów.

Kiedy dziÊ wykonuj´ muzyk´ tamtego czasu,
nie mog´ udawaç, ˝e schizofrenia drzemiàca
w jej rytmicznym zapisie mnie nie dotyczy. Inna
rzecz, ˝e znakomita wi´kszoÊç muzyków,
mnie nie wy∏àczajàc, poleg∏aby najprawdopo-
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dobniej na próbie zapisania jakiegokolwiek
rzeczywistego, brzmiàcego rytmu tak, jak na-
kazuje to wersja oficjalna. My w jakimÊ sensie
n a p r a w d ´  n i e  w i e m y ,  c o  g r a m y ! Co
wi´cej, niemo˝noÊç sprowadzenia realnego
wykonania do notacji, odwzorowujàcej je we-
d∏ug jakiejÊ konsekwentnej regu∏y, znacznie
(jeÊli nie fundamentalnie) utrudnia wiarygodne
porównywanie ró˝niàcych si´ od siebie inter-
pretacji.

6. Czas
Co wed∏ug naszego potocznego doÊwiadczenia
pozwala nam mierzyç up∏yw czasu? Odpowie-
dzi, które same pchajà mi si´ na usta, to zegar
i kalendarz. Ka˝demu z nas ∏atwo wyobraziç
sobie nieprzyjemne skutki wynikajàce z posia-
dania zegarka, który nagle zaczà∏ si´ spóêniaç.
Spróbujmy wysiliç naszà wyobraêni´ jeszcze
odrobin´ i wyobraziç sobie Êwiat, w którym
w domu u˝ywamy jednego zegarka, w pracy
innego, a jeszcze innego, kiedy sp´dzamy czas
z przyjació∏mi. Wed∏ug ka˝dego z nich godzi-
na trwa 60 minut, a minuta 60 sekund, ale go-
dzina godzinie nierówna... Sytuacja taka nie
mog∏aby trwaç zbyt d∏ugo i wczeÊniej czy póê-
niej musia∏aby si´ znaleêç jakaÊ powszechnie
akceptowana miara czasu.

Zegarowy desant nie ominà∏ muzyki. W 1812
roku Dietrich Nicolaus Winkel wynalaz∏ me-
tronom, opatentowany i spopularyzowany na-
st´pnie przez Mälzela. Ostatecznie to w∏aÊnie
urzàdzenie najbardziej si´ przyczyni∏o do wy∏o-
nienia spoÊród wszystkich kandydatek jednej
powszechnej, wspólnej miary dla czasu mu-
zycznego. I po dziÊ dzieƒ dla wi´kszoÊci muzy-
ków ta w∏aÊnie miara stanowi jedyny ∏àcznik
pomi´dzy czasem muzycznym a zegarowym.

Metronom mo˝e si´ zachowywaç jak bardzo
g∏oÊny sekundnik i wydawaç z siebie 60 uderzeƒ
na minut´. Ale i 61, 62 lub 59, 58 i tak dalej
(spotka∏em si´ z metronomem o zakresie od 20
do 480 uderzeƒ na minut´, który zapewne nie
jest rekordzistà). W ten sposób daje si´ z du˝à
dok∏adnoÊcià oddaç w zapisie czas jakiejkol-
wiek nuty: wystarczy napisaç „ = 60 ”, ˝eby
wykonawca wiedzia∏, ˝e od rozpocz´cia
çwierçnuty do nast´pnego dêwi´ku ma up∏ynàç
sekunda, oraz „   = 61”, aby nast´pny dêwi´k,
zamiast po 1/60 minuty, pojawi∏ si´ po 1/61
minuty. I chocia˝ nie z takà dok∏adnoÊcià, to
jednak wi´kszoÊç muzyków rozpoznaje zna-
czenie metronomicznego wskazania i bez me-
chanicznego (lub elektronicznego) wsparcia.
Dzi´ki metronomowi poczucie jednego
z aspektów muzycznego czasu mog∏o si´ staç
wÊród muzyków wspólne, powszechne.

Czy jednak ów najbardziej rozpowszechniony
standard mierzenia up∏ywu czasu w muzyce
jest jednoczeÊnie najlepszy? Wspomnijmy
w tym miejscu o jego dwóch wadach. Po
pierwsze, oznaczenia metronomiczne nie dajà
si´ ∏atwo intuicyjnie zintegrowaç z potocznym
doÊwiadczeniem czasu, wynikajàcym z pos∏u-
giwania si´ zegarem. Co ciekawe, alternatyw-
ny prostszy system, pozbawiony tej wady, mia∏
w chwili wynalezienia metronomu ju˝ ponad
100 lat! W 1701 roku Joseph Saveur zapropo-
nowa∏, aby do mierzenia muzycznego czasu
u˝yç jednostki, która stanowi∏a naturalne prze-
d∏u˝enie podzia∏u godziny na 60 minut i minu-
ty na 60 sekund. Jednostk´ t´ nazwa∏ tercjà
i mia∏a ona trwaç 1/60 sekundy.

Gdyby jakiÊ metronom wyskalowaç w taki
sposób, ˝eby cyklicznie wskazywa∏ up∏yw cza-
su o okreÊlonà liczb´ Saveurowych tercji, cho-
dzi∏by on ∏eb w ∏eb ze zwyk∏ym metronomem
przy oznaczeniu 60. Oba wydawa∏yby z siebie
charakterystyczny krótki trzask co sekund´.
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Przy zmianie oznaczenia, powiedzmy, na 61,
„tercjowy” metronom by∏by zwolni∏, a zwyk∏y –
przyspieszy∏. Przynajmniej równie istotne jest
jednak to, ˝e nie mamy najmniejszego k∏opotu
z powiedzeniem, ile potrwa∏by wówczas cykl
„tercjowego” metronomu – 61 szeÊçdziesiàtych
sekundy – podczas gdy w zwyk∏ym metronomie
to trudniejsza do okreÊlenia 1/61 minuty, czyli
0,98360656... sekundy. Zaiste, jeÊli zadaniem
powszechnie dziÊ przyj´tych metronomicz-
nych jednostek by∏o odseparowanie od siebie
muzycznego i potocznego doÊwiadczenia cza-
su, to znakomicie spe∏ni∏y one swoje zadanie.

Druga wada dominujàcego dziÊ sposobu mierze-
nia muzycznego czasu polega na jednoznacz-
nym faworyzowaniu przezeƒ jednostajnego,
czyli tak zwanego – nomen omen – „metrono-
micznego” tempa.

Mo˝na powiedzieç, ˝e jeÊli wykonawcom uda-
je si´ stosowaç subtelne przesuni´cia w czasie
wzgl´dem oficjalnej wersji, które dobrze s∏u˝à
muzyce, dzieje si´ tak w jakiejÊ mierze pomi-
mo stosowania metronomu. 

7. Pianola

Notacja, która si´ sprawdza, kiedy odczytuje jà
cz∏owiek, nijak si´ ma do przepisu na muzyczne
wykonanie, którego adresatem jest maszyna.
No, mo˝e nie do koƒca – komputer jest w stanie
odczytaç ekwiwalent klasycznej „ludzkiej”
notacji, ale daleko proÊciej nak∏oniç go do
wydawania po˝àdanych dêwi´ków w sposób,
którego historia si´ga przynajmniej drugiej
po∏owy XVIII wieku, kiedy to Marie Domini-
que Joseph Engramelle wyda∏ La tonotechnie

ou l’art de noter des cylindres […] dans les in-

struments de concerts méchaniques (1775).
Idea, którà Engramelle jako pierwszy ujà∏
teoretycznie, da si´ streÊciç nast´pujàco: aby
mechaniczny instrument nak∏oniç do wykonania
muzycznego utworu, wszystkie parametry
dêwi´ku, w tym czas jego trwania, muszà zostaç
wyra˝one jak najbardziej precyzyjnie bez pozo-
stawiania marginesu na interpretacj´. Engramel-
le’a poda∏ dok∏adny opis wypuk∏ych elemen-
tów na obracajàcych si´ cylindrach, fizycznie
uruchamiajàcych êród∏o dêwi´ku, podobnie jak
palec przyciska klawisz organów. Po∏o˝enie
tych˝e wypuk∏oÊci na cylindrze i ich d∏ugoÊç
okreÊla∏y wysokoÊç dêwi´ku oraz moment je-
go rozpocz´cia i zakoƒczenia. Czas trwania
dêwi´ku zale˝a∏ oczywiÊcie równie˝ od pr´d-
koÊci, z jakà cylinder by∏ obracany. Oto rów-
nowa˝na wzgl´dem zaproponowanej przez
Engramelle’a idealizacja takiego zapisu:
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Ciekawe, czy ktoÊ z czytelników rozpozna∏ za-
szyfrowanà w obrazku z poprzedniej strony,
znanà ka˝demu piosenk´ Wlaz∏ kotek na p∏otek

(znaki dobra∏em specjalnie w taki sposób, aby
ca∏oÊç p∏otek przypomina∏a; wszak ca∏y ten
artyku∏ stoi pod znakiem identografów)...

SzerokoÊç kartki pozwoli∏a mi na zmieszcze-
nie niemal po∏owy piosenki, która obejmuje
tekst „wlaz∏ kotek na p∏otek i mrugaaaaaa, ∏ad-
na to piosenka nied∏ugaaaa” (ostatnie „aaaa”
trwa w prezentacji proporcjonalnie krócej ni˝
powinno). Znaki # – oprócz tego, ˝e symboli-
zujà p∏otek – wskazujà te˝ momenty ciszy:
tam, gdzie si´ znajdujà, rzeczony kotek nie
wydaje dêwi´ku o wysokoÊci wskazanej na
koƒcu rzàdka (g, f, e, d lub c). Nasza gwiazdka
– * – zaÊ mruga do nas filuternie wsz´dzie tam,
gdzie rozlega si´ pieÊƒ o kotku.

Wyobraêmy sobie, ˝e przedstawiony na po-
przedniej stronie „p∏otek” z piosenkà o kotku
zaczyna ze sta∏à pr´dkoÊcià powoli przesuwaç
si´ w lewo. Dociera wkrótce do granicy strony,
która niech b´dzie dla nas symbolicznym przed-
stawieniem czytnika zapisanych znaków: znak #
nie wywo∏uje ˝adnego dêwi´ku, natomiast znak
* zostaje rozpoznany jako sygna∏ do wydobycia
dêwi´ku o wysokoÊci odpowiadajàcej danemu
rz´dowi znaków, trwajàcego dopóty, dopóki
pod czytnikiem zamiast znaku * nie znajdzie si´

ponownie znak #. ¸atwo zauwa˝yç, ˝e drugi
dêwi´k z pierwszego rzàdka (g) potrwa trzy ra-
zy d∏u˝ej ni˝ pierwszy w tym rzàdku i dwa razy
d∏u˝ej ni˝ trzeci (jeÊli tylko p∏otek b´dzie si´
przesuwa∏ ze sta∏à pr´dkoÊcià).

W zasadzie, gdyby nasz p∏otek rzeczywiÊcie si´
porusza∏ w jednostajnym tempie, rol´ „czytni-
ka” móg∏by tak˝e odgrywaç cz∏owiek – gra∏by
lub Êpiewa∏ dany dêwi´k, widzàc, jak przez le-
wy kraniec strony „przechodzà” znaki * z od-
powiedniego rzàdka. Tempo nie zale˝a∏oby
jednak bezpoÊrednio od niego, tylko od pr´dko-
Êci p∏otka. Sta∏by si´ wi´c wy∏àcznie elemen-
tem (i to zawodnym) mechanicznego uk∏adu.

Krytycznego czytelnika uderzy zapewne –
i s∏usznie – wielkoziarnistoÊç rytmicznego za-
pisu za pomocà znaków # i *. Z mojej strony
by∏ to w tym podrozdziale ostatni uk∏on w kie-
runku nie wspomaganego mechanicznie „ludz-
kiego” wykonawcy, któremu ∏atwiej si´ zo-
rientowaç w po˝àdanym czasie rozpocz´cia
i zakoƒczenia dêwi´ku, jeÊli uzale˝nimy je od
liczby znaków. Zar´czam, ˝e „ludzkim” wyko-
nawcom daleko trudniej zachowaç precyzj´,
jeÊli na nieruchomym obrazku zamiast poli-
czalnych znaków pojawiajà si´ wielkoÊci
zmieniajàce si´ w sposób ciàg∏y. Oto dok∏adny
analogowy ekwiwalent powy˝szego zapisu
nied∏ugiej piosenki o kotku:
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W gruncie rzeczy tak w∏aÊnie powinna wyglà-
daç idealizacja tego rodzaju notacji: odcinki
odpowiadajàce dêwi´kom mogà teoretycznie
przyjàç dowolnà d∏ugoÊç i zmieniaç po∏o˝enie
w najbardziej subtelny z mo˝liwych sposób.
Idealne narz´dzie, pozwalajàce na dok∏adne
zapisanie i odtworzenie rzeczywistej rytmicz-
nej postaci wykonania – niestety, cz∏owiek
w miar´ sprosta∏by drugiemu zadaniu jedynie
sprowadzony do roli zast´pcy mechanicznego
czytnika, na przyk∏ad przyciskajàc klawisze
organów dok∏adnie wtedy, gdy odcinki, sym-
bolizujàce odpowiednie dêwi´ki, przesuwajà
si´ w poprzek lewego brzegu strony.

Ka˝da notacja podobna do przedstawionej przez
Engramelle’a to tak zwana notacja pianolowa,
od nazwy mechanicznego fortepianu/pianina,
który sta∏ si´ popularny na prze∏omie XIX
i XX wieku. Co ciekawe, historia pianoli wska-
zuje, ˝e choç notacja pianolowa ze swojej natu-
ry nie jest rytmicznym „identografem” i mo˝e
wskazaç docelowy rytm z najwy˝szà precyzjà
i bez dwuznacznoÊci, nadal w pewnym zakre-
sie pos∏ugiwano si´ nià jak prostym zamienni-
kiem zwyk∏ej nutowej notacji. Oto bowiem
pierwotnie nawet pianola (pierwsza powsta∏a
w 1895 roku), spadkobierczyni d∏ugiej sukcesji
mechanicznych instrumentów, bez ludzkiej in-
gerencji odtwarza∏a zapisane utwory wy∏àcznie
w jednostajnym, metronomicznym tempie. Mo-
dyfikacje w tym wzgl´dzie pozostawiane by∏y...
obs∏ugujàcemu jà cz∏owiekowi. Zamiast odgry-
waç rol´ czytnika, decydowa∏ on po prostu
o zmiennej pr´dkoÊci przesuwania si´ zapisu. 

Nie wczeÊniej ni˝ w 1904 roku zosta∏a zapre-
zentowana nielicznej publicznoÊci odmiana
pianoli umo˝liwiajàca skuteczne – ró˝ne od me-
tronomicznego – odwzorowanie czasu, jaki
w realnym wykonaniu mo˝e up∏ywaç pomi´-
dzy poczàtkami kolejnych dêwi´ków. Zamiast
ustalania d∏ugoÊci i po∏o˝enia elementów wzbu-

dzajàcych dêwi´k w warsztacie, w sposób zu-
pe∏nie oderwany od ˝ywego muzycznego wy-
konania, przed klawiaturà sadzano pianist´ (naj-
ch´tniej wybitnego) i dopiero jego gra by∏a
w mechaniczny sposób utrwalana na papierze. 

Wszystko to ka˝e myÊleç, ˝e cz´Êç rytmicz-
nych zjawisk, w które zazwyczaj wykonawca
celowo  wyposa˝a∏ swoje wykonanie, umyka∏a
technikom przygotowujàcym mechaniczny
zapis nie tylko dla pianoli, ale i dla wczeÊniej-
szych mechanicznych instrumentów. W poni˝-
szym nagraniu, dokonanym na podstawie me-
chanicznego zapisu z 1779 roku, Romance

Balbastre’a charakteryzuje si´ jednostajnym,
metronomicznym tempem wykonania nieko-
niecznie dlatego, ˝e taki by∏ „styl epoki”, tylko
dlatego, ˝e w obliczu problemów, jakie nastr´-
cza∏o oddanie w pe∏ni faktycznego rytmiczne-
go stylu, decydowano si´ na uproszczenie:

YT – poczàtek Romance’u Balbastre’a, nagra-
nie do∏àczone do artyku∏u Davida Fullera6. 

Nasuwa si´ pytanie, dlaczego dysponujàc
mo˝liwoÊcià przedstawienia dowolnego ryt-
mu, twórcy mechanicznych zapisów decydo-
wali si´ na cz´Êciowà dezercj´? Po pierwsze,
cz´Êcià odpowiedzialnoÊci za jego ostatecznà
brzmieniowà postaç mogli obarczaç obs∏ugujà-
cego instrument cz∏owieka, podobnie jak czy-
nili to konstruktorzy pianoli. Wydaje si´ jed-
nak – po drugie – ̋ e przyczyn´ stanowi∏ równie˝
brak intelektualnej struktury, która pozwala∏aby
na wyra˝anie pomini´tych przez nich rytmicz-
nych zjawisk za pomocà nieciàg∏ych symboli.
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Oto bowiem da∏o si´ powiedzieç i napisaç, ˝e
faktyczny czas trwania dêwi´ku stanowiç mia∏
na przyk∏ad 1/6 czasu, jaki up∏ywa od jego po-
czàtku do poczàtku nast´pnego dêwi´ku. Ba,
da∏o si´ tak˝e w podobny sposób wyraziç kule-
jàcy rytm, czyli tak zwane notes inegales, za
pomocà proporcji 5/3, 3/1 itp. (O notes ine-

gales, „nierównych nutach”, mówimy, gdy
wprawdzie zapisany zosta∏ ciàg takich sa-
mych i raczej drobnych wartoÊci rytmicznych,
ale w wykonaniu czas, jaki przypada na dêwi´-
ki nieparzyste, jest ró˝ny i zazwyczaj d∏u˝szy
od czasu przypadajàcego na parzyste dêwi´ki).
Da∏o si´ wi´c prosto i jednoznacznie sformu∏o-
waç z∏o˝onà z kolejnych kroków instrukcj´, na
podstawie której tworzono analogowà repre-
zentacj´ tych zjawisk. 

Bywali jednak mistrzowie, których mecha-
niczne instrumenty odtwarza∏y rytm daleko
bardziej z∏o˝ony, ni˝ dawa∏o si´ wysnuç z do-
st´pnego im teoretycznego aparatu. Znalaz∏
si´ te˝ ktoÊ, kto podjà∏ prób´ rozszerzenia teo-
retycznych ram w dziwnie znany ju˝ nam spo-
sób.

8. Autentyczne muzyczne
identografy

Mo˝emy tylko ˝a∏owaç, ˝e teoria mechanicz-
nego zapisu utworów muzycznych powsta∏a
w drugiej po∏owie XVIII wieku. Za póêno. Jak
na ironi´, mechaniczne instrumenty istnia∏y
ju˝ od staro˝ytnoÊci – tymczasowy kres ich
rozkwitowi w czasach nowo˝ytnych po∏o˝y∏a
wojna trzydziestoletnia (1618–1648). Powróci-
∏y do ∏ask dopiero z poczàtkiem XVIII wieku.
W∏aÊnie na czas ich nieobecnoÊci przypad∏o
powstanie zbioru, który móg∏by w dzie∏ku Ba-
raƒczaka pos∏u˝yç za êród∏o przyk∏adów mu-
zycznych identografów, i to w obfitoÊci.

Porównajmy ze sobà dwa fragmenty Misterium

Narodzenia Paƒskiego autorstwa Heinricha
Ignaza Franza Bibera (ca∏y zbiór Misteriów

skompletowany zosta∏ prawdopodobnie ok. ro-
ku 1676), kompozytora powa˝anego w swych
czasach tak bardzo, ˝e w 1690 roku znalaz∏ si´
wÊród nielicznej garstki ludzi sztuki, którzy
dzi´ki swej twórczoÊci mogli sobie przed na-
zwiskiem dopisaç „von”:

H.I.F. Biber (von Bibern), III Misterium,
Courente
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H.I.F. Biber (von Bibern), III Misterium, Double

Dolne, parzyste pi´ciolinie w obu porównywa-
nych fragmentach zawierajà dok∏adnie takie
same nuty. Bardzo uwa˝ny czytelnik dostrze˝e
byç mo˝e jeden wyjàtek: w Courente po liczbie
31 pierwsza nuta znajduje si´ na drugiej linii od
do∏u, a w analogicznym miejscu w Double na
linii Êrodkowej; to jednak – prosz´ o przyj´cie
tego na wiar´ – z najwy˝szym prawdopodobieƒ-
stwem niezamierzony b∏àd w Double. Poza tym
pomi´dzy liczbami 32 i 33 pierwszej i drugiej
nucie towarzyszà w obu fragmentach inne cy-
fry (to z kolei materia∏ na osobny artyku∏ – na
szcz´Êcie ró˝nica ta nie wp∏ywa na dalszy tok
naszego rozumowania). 

Zupe∏nie ró˝na jest za to w Courente i w Do-

uble zawartoÊç górnych, nieparzystych pi´cio-

linii oraz – i to dla nas najwa˝niejsze – wzór,
jaki tworzà w nich zaskakujàco zró˝nicowane
formy kresek taktowych.

Z dwóch wydaƒ utworu Dowlanda, zaprezen-
towanych w otwierajàcym niniejszy artyku∏
podrozdziale, pierwsze praktycznie zupe∏nie
by∏o pozbawione kresek taktowych, wyjàwszy
podwójne kreski oddzielajàce od siebie za-
mkni´te czàstki utworu, w drugim wydaniu zaÊ
pojawia∏y si´ one z obowiàzkowà nudnà regu-
larnoÊcià. Tymczasem tutaj sytuacja przedsta-
wia si´ inaczej.

Pomi´dzy parami pi´ciolinii ponumerowa∏em
wszystkie te miejsca, gdzie mog∏aby si´ teore-
tycznie znaleêç standardowa kreska taktowa,
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gdyby zastosowaç regu∏´, której przestrzega∏
XX-wieczny wydawca M. John Langton’s Pa-

van Dowlanda (zakreÊli∏em te˝ znaki nakazu-
jàce powtórzenie ca∏ego poprzedzajàcego je
odcinka). Poszukajmy liczby 5 (w kó∏ku) naj-
pierw w Courente, a potem w Double. Okazuje
si´, ˝e w drugim fragmencie oznaczona tà licz-
bà kreska przechodzi nieprzerwanie przez obie
pi´ciolinie, w Courente zaÊ pomi´dzy górnà
a dolnà pi´ciolinià zieje w tym miejscu prze-
rwa. To najcz´stszy przypadek – jeÊli jednak
spojrzymy przyk∏adowo na liczby 16 i 18
w obu fragmentach, oka˝e si´, ˝e ró˝nica mo-
˝e równie˝ polegaç na tym, i˝ raz mamy kre-
sk´, ciàg∏à lub przerywanà, a innym razem
wcale jej nie ma.

KtoÊ sceptyczny móg∏by powiedzieç: ró˝nice
te przecie˝ nie muszà mieç ˝adnego istotnego
znaczenia. Tak... Równie przekonujàco mo˝na
by utrzymywaç, ˝e Eskimosi majà wi´cej od
nas okreÊleƒ na Ênieg po prostu dla zabawy,
a Baraƒczak poprzestawia∏ znaki przestanko-
we w polskim tekÊcie, bo s∏abo zna∏ j´zyk pol-
ski i ni w zàb angielskiego.

Zapomnijmy na chwil´ o nutach z nieparzy-
stych, górnych pi´ciolinii, granych przez
skrzypce, i skupmy si´ na parzystych, dolnych
pi´cioliniach, przeznaczonych dla instrumen-
tów basowych, oraz na kreskach taktowych.
Co widzimy? Wypisz, wymaluj par´ idento-
grafów. Nie „identograf”, który skazuje nas na
dokonywanie niechcianego wyboru, ale par´
regularnych identografów!

Wykonania tego samego nutowego tekstu
w Courente i w Double i tak sà zazwyczaj ró˝-
ne z tego powodu, ˝e towarzyszà zupe∏nie in-
nej partii skrzypiec – w ka˝dym razie rzadko
si´ zdarza, by skrzypek poprzez swojà gr´ nie
sprowokowa∏ pozosta∏ych muzyków do innego
potraktowania powtarzanej przez nich partii.

JeÊli jednak kreski taktowe rzeczywiÊcie sta-
nowià w obu fragmentach jakàÊ konsekwentnà
wskazówk´ dotyczàcà wykonania, ró˝nice
ujawniajà si´ zupe∏nie gdzie indziej, ni˝ przy-
zwyczailiÊmy si´ dopuszczaç mo˝liwoÊç ich
wystàpienia.

Tu dotykamy êród∏a mojego ˝alu, ˝e mecha-
niczne instrumenty znikn´∏y ze sceny historii
w tak nieodpowiednim momencie. Majàc z ni-
mi stycznoÊç, Biber móg∏by przypadkiem nie
wytrzymaç i uchyliç za ich pomocà ràbka jed-
nej ze swoich tajemnic. A tak pozosta∏ nam
wy∏àcznie proces poszlakowy...

Troch´ szcz´Êcia jednak mamy. Wiemy na przy-
k∏ad, ˝e Georg Muffat, kolega Bibera z dworu
salzburskiego arcybiskupa, u którego s∏u˝yli
obaj panowie, utyskiwa∏ na rytmicznà swobo-
d´ oraz „sztuczne efekty”, na które pozwalali
sobie niemieccy skrzypkowie. Muffat przeciw-
stawia∏ im bardziej pouk∏adanà gr´ rodem
z Francji, gdzie si´ wychowa∏. Nie doÊç przy
tym, ˝e Biber by∏ najwybitniejszym przedsta-
wicielem „niemieckich” (co w owym czasie
pomimo oddzielnej paƒstwowoÊci oznacza∏o
tak˝e austriackich) skrzypków, to jeszcze w∏a-
Ênie jego Muffat zna∏ najlepiej. Na dodatek nie
mia∏ wielkiego powodu, ˝eby lubiç swojego
g∏ównego i zwyci´skiego konkurenta na dro-
dze do stanowiska nadwornego kapelmistrza.

Âlad Muffatowego braku sympatii pozwala
nam wi´c przypuszczaç, ˝e praktycznego zna-
czenia cytowanej pary identografów Bibera
doszukujemy si´ we w∏aÊciwej dziedzinie.
Czy˝by rzeczywiÊcie ta oraz inne pary, trójce
i jeszcze wi´ksze skupiska identografów po-
rozsiewanych w Misteriach wskazywa∏y mi´-
dzy innymi w∏aÊnie sposób, w jaki dwa lub
wi´cej razy da si´ w grze zinterpretowaç iden-
tyczny rytmiczny zapis? Sprzeniewierzaç si´
wersji oficjalnej – i za ka˝dym razem inaczej?
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Prosz´ pos∏uchaç przyk∏adu wykonania same-
go dolnego g∏osu najpierw z Courente, potem
z Double. Za∏o˝y∏em, ˝e ciàg∏a kreska to naj-
bardziej, a brak kreski – najmniej rozdzielajàcy
„interpunkcyjny” znak wewnàtrz ka˝dego
z identografów:

YT – Courente z III Misterium Bibera, dolna
partia bez cyfrowania, wykonanie moje (2011) 
YT – Double z III Misterium Bibera, jak wy˝ej.

Ciekawe, co na to wszystko powiedzia∏by
Biber. 
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Organy mechaniczne, [w:] Solomon de Caus Les Raisons des forces (Farnkfurt nad Menem, 1615)

[za:] Encyclopœdia Britannica (1911)

CzK 0111  4/10/11  12:04  Page 45


