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Liczy się tedy akt poznania,
 otwarcia, wyjścia poza granicę,

 głód nieznanego i marzenie o
pełnej wolności ontologicznej,

 które nie jest marzeniem
dręczącym wyłącznie poetów1.

W jaki sposób nauka o muzyce traktuje dziś swój przedmiot badań? Czy jest 
to wciąż „nienaruszalne źródło święte, któremu winniśmy największy szacu‑
nek”?2 Czym jest aktualnie muzykologia i jaką misję pełnić może w ramach 
humanistyki? Jak wyglądać powinna filozoficzna muzykologia? Czy muzyka 
jest dyskursem, a jeśli tak, to jakie sensy generującym? To tylko niektóre z py‑
tań podejmowanych przez Macieja Jabłońskiego w zbiorze esejów dotyczą‑
cych – mówiąc najogólniej – współczesnych dylematów muzykologii polskiej. 
Przeświadczenie o tym, że samoświadomość i samookreślenie się dyscypliny 
badawczej jest nie tylko sprawą akademicką, ważną z punktu widzenia ba‑
dawczego, ale i jak najbardziej osobistą każdego z jej reprezentantów, stanowi 
jeden z poglądów, z których zdaje sprawę Przeciw muzykologii niewrażliwej 
Jabłońskiego. Dla wielu odbiorców nauka o muzyce jest z konieczności za‑
mknięta albo w historycznym, albo w systemowym i teoretycznym wymiarze 
muzyki. Poza tę alternatywę nie jest łatwo się wyrwać, zwłaszcza, gdy już na 
wstępie muzykę traktuje się jako przestrzeń hermetycznie zamkniętą, a dzieło 
jako niedostępne poznaniu w czasie „zwykłego” koncertowego doświadczenia. 
A jednak muzykologia w latach 90. sięgnęła bezpośrednio do świata dźwięków 
i zajęła się badaniem doświadczenia potocznego muzyki, wskazując na jej 
związki z życiem i zachowaniem społecznym. Wykroczyła także poza system 
teorii muzyki, badając osadzenie fenomenów muzycznych i ich sensów w kul‑
turze. Nowa muzykologia spod znaku Susan McClary otworzyła muzykologię 
w równiej mierze na hermeneutyczną metodę Derridy, co na muzykę Madonny 
i Laurie Anderson. Zwrot ten uderzył głęboko w muzykologię „naukową” 

1 M. Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 9.
2 Por. tamże, s. 119‑120.
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oraz w „analityczną” tradycję muzykologiczną. Pozostawił tym samym wolną 
drogę przedsięwzięciom muzykologicznym, o których wcześniej nie można 
było nawet pomyśleć, a przede wszystkim odnowił historyczne zainteresowa‑
nia muzykologii, powołując historię muzyki, która jest jednocześnie historią 
społeczną i muzyczną. Przede wszystkim jednak wyłom ten postawił przed 
muzykologią zadanie ponownego samookreślenia się. Chodzi przy tym o sa‑
mookreślenie się nie tylko metodologiczne, ale i światopoglądowe. To właśnie 
zadanie wraz z trudnościami i dylematami, jakie z nim się wiążą, przedstawia 
autor Przeciw muzykologii niewrażliwej. Zostało ono umieszczone w kontek‑
ście współczesnych przedsięwzięć i aktualnych potrzeb muzykologii polskiej, 
a także w kontekście możliwych nowych połączeń, transferów i wykroczeń 
instytucjonalnych. Przede wszystkim jednak pojawia się jako problem przemy‑
ślenia związków muzykologii z filozofią i literaturoznawstwem oraz ogólnie 
z humanistyką. Wynikając z potrzeby albo właśnie konieczności zadawania 
pytań nie tylko o przyszłość badań nad muzyką, ale i o przyszłość badań nad 
człowiekiem, problem ten przedstawia się jako palący. Jednocześnie świa‑
domość innych dyskusji w ramach tego samego paradygmatu kulturowego 
powoduje dodatkowe obciążenie. Wreszcie zarówno świadomość wyczerpania 
się określonych wizji światopoglądowych, jak i świadomość wagi i znaczenia 
rozliczenia się z wizją, na gruncie której podejmowane były i są badania 
muzyczne oraz muzykologiczne, zderzają się ze świadomością wagi tychże 
badań oraz samego przedmiotu. „Muzykolog nie może przejść obojętnie 
wobec problematyki poznawczej wartości muzyki. – zauważa Jabłoński – Jest 
to wartość, która przynosi człowiekowi wiedzę o nim samym”3. Podobnie jest 
z kwestiami odpowiedzialności za podejmowane wybory: jaką muzykologię 
chcemy dziś uprawiać. Ustosunkowanie się do literatury muzycznej, która 
powstała i powstaje w ramach nowego rozumienia problemu badania muzyki 
i jej różnorodnych sensów na obszarze europejskim i amerykańskim – literatury 
w przeważającej mierze nieprzyswojonej na gruncie polskim dodajmy – roz‑
patruje autor w nawiązaniu do polskich autorów nowych trendów literatu‑
roznawczych oraz do debaty na gruncie współczesnej polskiej humanistyki, 
wskazując przy tym na ogólniejsze spory, sięgające utrwalonych już różnic 
światopoglądowych.

Przeciw muzykologii niewrażliwej składa się z 14 esejów rozpiętych tema‑
tycznie pomiędzy problemami semiotyki muzycznej, współczesnej analizy mu‑
zycznej i metodologii oraz metafizyki. Teksty były już wcześniej publikowane 
w pismach takich jak De Musica, Krytyka Muzyczna czy Res Facta Nova. Niektóre 
publikowane były wcześniej wyłącznie w wersji anglojęzycznej. Jest to więc 
zbiór podsumowujący pewną sferę działalności naukowej Macieja Jabłońskiego. 
Tę, którą można by nazwać muzykologią zaangażowaną. Podejmowana przez 
Jabłońskiego refleksja muzykologiczna odnosi się nie tylko do problemów 
wewnątrz dziedziny, do jej sytuacji, aktualności metod, problemów i zakresu 
badań, ale do problematyki ogólnohumanistycznej i filozoficznej. Dowodząc po 
raz kolejny, że skoro muzyka stanowi „jedną z wielu form opowieści o człowieku 

3 M. Jabłoński, Przeciw muzykologii niewrażliwej, dz. cyt., s. 201.
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i świecie”, to także muzykologia ze swoimi problemami stanowi ważny element 
współczesnej nauki o człowieku. I choć nie jest to żadne odkrycie, umieszczenie 
muzykologii, jej zadań i jej ambicji, wewnątrz współczesnej humanistyki okazuje 
się zadaniem karkołomnym. W końcu muzyka była już wielokrotnie oddzielana 
od pozostałych dziedzin sztuki. Jednak, jak zauważa Jabłoński, podstawowe dla 
muzyki zagadnienia, takie choćby, jak interpretacja dzieła muzycznego, wpisują 
się ściśle w problem interpretacji, poznania i rozumienia sztuki oraz dyskusje, 
jakie problem ten wywoływał.

Osadzenie muzykologii w kontekście szeroko pojętej humanistyki powo‑
duje, że publikacja ta staje się interesująca nie tylko jako głos w dyskusji nad 
zadaniami dzisiejszej muzykologii, ale również jako wewnętrzne projekto‑
wanie granic współczesnej humanistyki: jej debat i obszarów zainteresowań. 
Niewątpliwie najbliższe muzykologii okazują się, zdaniem autora, filozofia 
i  literatura, nie tylko jako dziedziny akademickie, ale właśnie jako obszary 
pytań. „Muzykologia ma dziś doskonałą szansę i warunki, aby zwrócić się 
w kierunku filozofii i  literatury bardziej jeszcze niż kiedykolwiek”4 – pisze 
autor. Problemy, które dotykają muzyki i wiedzy o muzyce, nie ograniczają 
się i nie powinny do analizy harmonicznej czy nawet bogato zaprojektowa‑
nej interpretacji integralnej (jak wynika z polemiki z koncepcją Mieczysława 
Tomaszewskiego), zdaje się mówić Jabłoński. Jej ograniczenie przedmiotowe 
jest równie nieuprawnione. „To właśnie stan aktualnej kultury muzycznej 
w jej złożoności, wyzwaniach, jakie niesie, nie tylko organizuje muzykologię, 
ale także określa warunki jej przeżycia w przyszłości”5. Rozpoznanie zmiany 
stanu rzeczy i przemyślenie strategii włączenia się muzykologii w działania na 
aktualnie powstającym polu badań stanowią wyraźną konieczność. Przeciw 
muzykologii niewrażliwej daje możliwość przyjrzenia się dyskursom, które 
pojawiły się na obszarach nauki o muzyce; polemikom, krytycznym próbom 
oceny i rewaloryzacji rewolucyjnych przemian i przekształceń w łonie samej 
muzykologii. Warto zauważyć, że w tej erudycyjnej pracy poza jej oczywistym 
wymiarem polemicznym i krytycznym – z ostrzem tym razem skierowanym 
często ku rodzimej literaturze – widoczny jest także istotny wymiar napraw‑
czy. Ale przede wszystkim Przeciw muzykologii niewrażliwej – i w tym tkwi 
jej niewątpliwa zaleta – postuluje konieczność wyjścia poza techniczne spory 
i dyskusje ku problemom teoretycznym. Postuluje wyjście ku filozofii poprzez 
pytania o podstawy i racje bytu. Jeśli nawet holistyczny projekt filozoficznej 
muzykologii Charlesa Seegera nie zostaje tutaj przedstawiony jako aktualny 
kierunek muzykologii, to niewątpliwie związki muzykologii z filozofią, zwłasz‑
cza rozumianą najszerzej jako dziedzina pytań i krytycznych poszukiwań, 
a także metodologiczne zaplecze humanistyki, stanowią oś przedstawianych 
tutaj badań.

Muzykologia jest przedmiotem, który może i chce się rozwijać, ale bez 
świadomości własnych metod, własnych możliwości i ograniczeń będzie to 
robiła zdecydowanie wolniej. O ile więc analiza muzyczna jest dziś na pozycji 

4 Tamże, s. 10.
5 Tamże, s. 20.
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podejrzanego, o tyle analiza nowych nurtów i idei w muzykologii i poza nią 
jest nie tylko koniecznością, ale i odpowiedzialnością każdego muzykologa, 
podobnie jak jest nią formułowanie własnej wizji muzykologii. Bardziej zresztą 
niż rozstrzygnięcia na poziomie faktów i decyzji instytucjonalnych liczy się, 
powtórzmy za autorem, „zdolność i możliwość podjęcia dyskusji”6.
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6 Tamże, s. 370.


