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Historia muzyki w świetle estetyki recepcji

Metodologiczny wymiar historiograficznego pisarstwa o muzyce jest kwestią 
podejmowaną przede wszystkim w obszarze nauk muzykologicznych, a jed-
nak, w toku dyskusji o tym, czym właściwie jest historia muzyki i w jaki sposób 
powinno się ją uprawiać, siłą rzeczy wykracza się ku metodom stosowanym 
w historiografii ogólnej czy też literackiej. Co zaś z filozoficznego punktu 
widzenia szczególnie istotne, w obręb tej problematyki włączane są także za-
gadnienia estetyczne, jako że problemy historii muzyki dotyczą przecież dzieł 
sztuki i związanych z nimi doświadczeń.

Niniejszy tekst poświęcony jest problematyce dziejopisarstwa muzycznego 
w kontekście interesującego nurtu estetyki recepcji, któremu podstawy (na 
gruncie teorii literatury) dał odwołujący się do tradycji hermeneutycznej oraz 
strukturalizmu niemiecki literaturoznawca Hans Robert Jauss. Autor Historii 
literatury jako prowokacji krytycznie odnosił się do stanu reprezentowanej 
przez siebie nauki, wskazując na jej z gruntu „ahistoryczny” charakter, wy-
nikły z pogrążenia się w „manowcach pozytywizmu” i ze służenia „metafi-
zyce «écriture»”1. Mówiąc dokładniej, Jauss zarzucał filologom i historykom 
literatury czynienie z dzieł literackich „faktów”, tak jakby były one częścią 
historii „politycznej”, oraz substancjalizowanie ich wymowy, jak gdyby 
interpretacja zależała od ponadczasowego, quasi-metafizycznego sensu 
tekstu, a nie była rezultatem społecznych odczytań, zgodnych z duchem 
epoki i „horyzontem oczekiwań” 2 czytelników. Podobne wątpliwości, tym 
razem względem historiografii muzycznej, spotkać możemy w pismach Carla 
Dahlhausa3, który wprawdzie – w przeciwieństwie do Jaussa – ani tak wielce 
nie atakował dotychczasowych metod dziejopisarstwa muzycznego, ani też 
nie traktował historii recepcji w sposób bezkrytyczny, choć spoglądał nań 
w życzliwy sposób. Punkt wyjścia dla obu teoretyków – Jaussa i Dahlhausa – 
był bowiem wspólny: historia sztuki (czy to literatury, czy muzyki) nie może 
sprowadzać się do narracji o „wydarzeniach”, „sytuacjach”, tak jakby dzieła 

1 H. R. Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, przeł. K. Krzemieniowa, „Pamiętnik 
Literacki” 71/1, 1980, s. 320.

2 „Horyzont oczekiwań” jest pojęciem wprowadzonym przez Jaussa, oznaczającym zmieniającą 
się w czasie gotowość publiczności do przyjmowania określonego typu tekstów literackich. Gotowość 
ta warunkowana jest przez literackie doświadczenie czytelników i krytyków. Por. H. R. Jauss, Historia 
literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze, w: tegoż, Historia literatury jako prowokacja, przeł. 
M. Łukasiewicz, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1999, s. 142.

3 Zwłaszcza w książce Podstawy historii muzyki, przeł. Z. Skowron, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2010, w całości poświęconej problemom metodologii historii muzyki.
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sztuki były sprawą wyłącznie przeszłości; są one, jak pisze Dahlhaus, „dane 
zasadniczo jako przedmioty estetyczne, które – jako takie – stanowią pewien 
fragment teraźniejszości, a dopiero wtórnie tworzą źródła, z których można 
wywieść przeszłe zdarzenia i  sytuacje”4. Jeśli nawet przyjąć, że obydwaj 
badacze nie uprawiali hermeneutyki w sposób deklaratywny, to bliskie im 
były Gadamerowskie tezy o ciągłym i niedezaktualizującym się oddziaływaniu 
na nas dzieł z przeszłości (jak i o naszym udziale w konfrontacji z dziełem, 
w trakcie którego dochodzi do „stapiania horyzontów”). W Podstawach 
historii muzyki czytamy:

«Życie po życiu» (Nachleben) dzieł, jak określił to Walter Benjamin, jawi się jako rozwinięcie 
tkwiącej w nich prawdy, która właśnie w znaczących dziełach od początku pozostaje niemal 
zawsze na wpół ukryta i dopiero stopniowo wyłania się na światło dzienne bądź też dopiero 
«przyrasta» do nich w późniejszych stadiach recepcji5.

Jak z powyższego wynika, problemy estetyki recepcji dotyczą nie tylko me-
todologii historii sztuki, lecz także kwestii głęboko osadzonych w refleksji 
filozoficzno-estetycznej, w  tym: „prawdy” dzieła sztuki, historyczności 
odbioru dzieł, problematyki rozumienia i interpretacji (oraz samych granic 
interpretacji), jak też ontologicznej „otwartości” dzieła. Pytanie, czy ba-
dacz reprezentuje „ponadczasowe stanowisko obserwatora”, odsłaniając 
niezależnie od momentu historycznego „ponadczasową substancję dzie-
ła”6, czy raczej w sposób nieunikniony wnosi w proces badania własne 
doświadczenie, poddając dzieło uwarunkowanej przez szereg czynników 
interpretacji, jest sporem o charakterze epistemologicznym, lecz zarazem 
sporem idącym jeszcze dalej, stawką którego jest pytanie o ontologiczny 
status dzieła sztuki. Estetyka recepcji jednoznacznie opowiada się za dru-
gim wariantem, zakładającym historyczność odbioru, otwartość dzieła 
i labilność sensu.

Wspomniane zagadnienia, same w sobie obszerne i znajdujące satysfak-
cjonujące omówienie w niezliczonej liczbie prac, tu zostaną tylko nieznacznie 
przybliżone. Kontekstem, do którego będą w niniejszej pracy odnoszone, są 
wybrane problemy muzycznego dziejopisarstwa i metodologiczne rozstrzy-
gnięcia wynikłe głównie z Jaussowskiego projektu estetyki recepcji.

Nim przejdziemy do rozważań na temat związków recepcji z historią 
muzyki, rozpatrzymy wpierw problem historyczności doświadczenia muzycz-
nego. Wypada rozpoznać ów historyczny rys na różnych poziomach tego 
doświadczenia. W tekście tym zajmiemy się szerzej tylko dwoma: poziomem 
percepcji słuchowej wraz ze zmieniającymi się normami porządkowania 
materiału dźwiękowego oraz poziomem hermeneutycznego, dziejowo za-
pośredniczonego rozumienia i interpretowania dzieł muzycznych.

4 Tamże, s. 5.
5 Tamże, s. 177.
6 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 173.
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Rozwój muzycznego słuchu a problematyka odbioru

Zarys rozwoju słuchu muzycznego przedstawiła Zofia Lissa w artykule O histo‑
rycznej zmienności percepcji muzycznej. Warto go w tym miejscu przypomnieć, 
ponieważ ilustruje on mechanizm oporu w przyswajaniu nowych kombinacji 
dźwiękowych, który rzutuje na wartościowanie nowo powstałych utworów 
muzycznych w „horyzoncie oczekiwań”, w jakim dzieło pojawia się po raz 
pierwszy. Skoro percepcja słuchowa opiera się na pewnych normach porząd-
kowania materiału dźwiękowego, przeto nowy materiał, niepoddający się 
dawnym zasadom porządkowania, wymaga stworzenia nowych, to zaś nigdy 
nie następuje z dnia na dzień. Pierwszy wielki przełom, przejście od percepcji 
monodycznej do wielogłosowej7, trwał bowiem wieki.

W śpiewach jednogłosowych zasadę i podporę dla słuchu muzycznego sta-
nowił dźwięk centralny, „do którego melodia zawsze powraca, od którego się 
wychyla i który jest osią słuchową, oparciem, celem przebiegu melodycznego”8. 
Od chwili odkrycia drugiego wymiaru słuchowego, czyli wertykalności, zasada 
ta traciła swoją moc centralizującą.

To, co wystarczało dla monodii, nie może wystarczyć w słyszeniu, które musi objąć przemien-
ność kilku planów melodycznych. […] Skalowość, jednocząca przebieg każdej linii melodycznej 
z osobna, przy połączeniu kilku głosów zaciera się9.

We wczesnych organach dwugłosowych stosowano technikę nota contra notam, 
czyli pochody równoległych kwart, kwint i oktaw, interwałów konsonujących, 
budujących współbrzmienia „stopliwe”. Dlatego też strategia słuchania we 
wczesnym średniowieczu musiała opierać się na kryterium jedności współ-
brzmień o charakterze całościowym. Percepcja tych prymitywnych, ale już po-
lifonicznych utworów, zakładała istnienie pionu muzycznego (harmonii), choć 
jego słuchowe strukturowanie nie posiadało jeszcze odrębnych zasad. Z tego 
względu percepcja utrzymywała linearny charakter, w dalszym ciągu jedynie 
śledząc ruch głosów. Dopiero w renesansie dochodzi do pewnej równowagi 
czynnika linearnego i harmonicznego, czego przykładem jest twórczość Gio-
vanniego Pierluigiego da Palestriny, wymagająca słuchowej integracji wymiaru 
horyzontalnego z wertykalnym. Z kolei wykształcenie się systemu dur-moll, 
z przewagą dzieł homofonicznych10, w okresie klasycznym przechyliło szalę na 
korzyść czynnika harmonicznego, który od teraz pełnił główną rolę w scalaniu 
przebiegów wielogłosowych.

Na początku XIX wieku, wraz z pierwszymi utworami romantycznymi, pro-
ces ten jakby zaczyna się odwracać. O ile melodyka zdążyła stać się główną 
reprezentantką ruchu w muzyce, a harmonika czynnikiem stabilizującym, o tyle 

7 Początek dwugłosowości datować można na połowę IX wieku, kiedy to sporządzono w klasztorze 
St. Amand w północnej Francji „Podręcznik muzyczny” zawierający dwugłosowe organa. Por. D. Gwiz-
dalanka, Historia muzyki, t. 1, PWM, Kraków 2005, s. 71.

8 Z . Lissa, O historycznej zmienności percepcji muzycznej, w: tejże, Wybór pism estetycznych, wprow., 
wybór i oprac. Z. Skowron, Universitas, Kraków 2008, s. 195.

9 Tamże, s. 197.
10 Homofonia to określenie wielogłosowej faktury muzycznej, w której jeden głos jest dominujący, 

głosy zaś współbrzmiące tworzą dla melodii głównej akompaniament.
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już w pieśniach Franza Schuberta aspekt wertykalny sam „staje się czynnikiem 
barwiącym melodykę ustawicznie zmienną interpretacją harmoniczną”11. Za 
sprawą Richarda Wagnera proces ten wzmaga się jeszcze bardziej: ruch me-
lodyczny traci swój autonomiczny status, zamiast niego wyłania się wspólny 
ruch harmoniczno-melodyczny, ponieważ każda zmiana melodyczna pociąga 
za sobą modyfikację harmonii, która ulega znaczącej dynamizacji. Dalece ze-
spolone współdziałanie melodyki z harmoniką pozwala wyeksponować ten 
aspekt kompozycji, któremu wcześniej nie przypisywano pierwszorzędnego 
znaczenia, mianowicie kolorystykę brzmieniową orkiestry, co z kolei toruje 
drogę muzycznemu impresjonizmowi.

Istotna jest tu funkcja, jaką do tej pory sprawowała antynomia konsonansu 
i dysonansu jako zasada integracji w percepcji muzycznej. Lissa pisze o „pod-
stawie falowania energetycznego w przebiegu muzycznym”12, Dahlhaus o „sile 
muzycznego wyrazu”13, podobnie Theodor W. Adorno, według którego w mu-
zyce tradycyjnej interwalika decyduje nie tylko „o wyrazie danego ustępu, lecz 
i o sensie formalnym całego utworu”14. Ścieranie się brzmień dysonansowych, 
budujących poczucie napięcia, i konsonansowych, będących czynnikami rozła-
dowania i stabilizacji, trwało dopóki nie nastąpiło wyemancypowanie dysonansu 
w późniejszej, atonalnej muzyce15. Skoro aspekt wertykalny na powrót przestał 
być czynnikiem integrującym melodykę (sama zaś melodyka, wyzwolona z po-
wiązań funkcyjnych systemu dur-moll, utraciła własny punkt centralizujący), 
nową zasadą scalającą mógł stać się tylko ten element konstrukcyjny dzieła, 
który nie podlegał harmonicznemu oddziaływaniu – czyli rytm16. Gdy zaś tylko 
słuch muzyczny dokonał absorpcji muzyki niefunkcyjnej17, a wyobraźnia kom-
pozytorska zaczęła wybiegać wprzód, czynnik rytmiczny zastąpiony został nową 
metodą scalania struktur kompozycji, jaką była technika serialna (zwana też – od 
dwunastodźwiękowego prefabrykatu, czyli serii – dodekafonią).

W obliczu muzyki dwunastotonowej percepcja słuchacza nie mogła bazować 
na „jakichś uniwersalnych, wspólnych wielu utworom danego stylu metodach 

11 Tamże, s. 190.
12 Tamże, s. 191.
13 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł. Z. Skowron, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2007, s. 115.
14 T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974, s. 117.
15 Negatywny, podrzędny charakter, jaki przypisywano brzmieniom dysonansowym, był śladem 

myślenia klasycystycznego. Estetyczna idea piękna honorowała konsonans jako pozytywną jakość, pra-
womocną samą dla siebie, dysonansowi zaś nadawała status akcydentalny (por. C. Dahlhaus, Estetyka 
muzyki…, s. 115). Zerwanie z tym przesądem, jak i z systemem tonalnym, w ramach którego hierarchia 
konsonansowo‑dysonansowa mogła funkcjonować, doprowadziło do nadania akordom dysonansowym 
pełnej samodzielności. Nie było to jednak bezstratne wobec muzyki. Pozbawione swojej dotychczasowej, 
dynamizującej roli, dysonanse zostały zniwelowane z konsonansami. Nowo opracowane „interwały stały 
się po prostu cegiełkami, a wszystkie doświadczenia włożone w ich różnicowanie okazały się stracone” 
(T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, s. 117).

16 Szeroko na ten temat pisze Theodor W. Adorno w kontekście twórczości Igora Strawińskiego. 
Zob. T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, s. 201‑205.

17 Co istotne, poprzez afunkcyjną muzykę współczesną dokonał się niejako nawrót do średniowiecznej 
postawy odbiorczej, która „nie oczekuje od czynnika brzmieniowego regulacji innych współczynników 
konstrukcji” (Z. Lissa, O historycznej zmienności…, s. 198). Jakkolwiek nie należy tezy tej traktować do-
słownie, ponieważ dzisiejszy słuchacz ma zupełnie inne doświadczenie muzyczne od słuchacza średnio-
wiecznego, to jednak znaczenie harmoniki jako integracji muzycznej zaniknęło całkowicie w zestawieniu 
z rolą, jaką odgrywała ona w minionych wiekach.
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słuchowego scalania”18, tak jak było to w wypadku muzyki tradycyjnej. To z tego 
względu słuchaczowi, którego doświadczenie muzyczne oparte jest tylko na 
klasyczno-romantycznym repertuarze, kontakt z współczesną muzyką atonalną 
przynosi co najwyżej poczucie głębokiej dezintegracji przebiegu melodycznego. 
Każda seria, będąca niepowtarzalnym szeregiem dźwięków, transformowanym 
na różne sposoby w poszczególnej kompozycji dodekafonicznej, wymaga 
bowiem stworzenia odrębnego „systemu odniesień”19. Dopiero rozpoznanie 
tego szczególnego porządku materiału muzycznego pozwala wyczuć w narracji 
muzycznej coś, co Lissa określa jako „wspólność «substancji»”20. 

Jeszcze innego typu słuchowego strukturowania przebiegu muzycznego 
wymagają utwory punktualistyczne, gdzie głos melodyczny zastąpiony jest 
szeregiem dźwiękowych punktów, oddzielonych od siebie pauzami, odmiennie 
artykułowanych, zasadzających się na różnych rejestrach wysokościowych.

Tu każdy dźwięk «owinięty» w ciszę […] staje się walorem dźwiękowym sam dla siebie. I ten 
styl wymaga od słuchacza zupełnie nowej podstawy odbiorczej, a w każdym razie całkowitej 
rezygnacji z metod integracji słuchowej wykształconych na muzyce poprzednich stuleci. Co 
więcej, próba zastosowania tych dawnych metod musi być fiaskiem i to podwójnym: subiek-
tywnie daje poczucie pełnej dezintegracji, chaosu, bezsensu muzycznego, a wobec dzieła 
samego – zafałszowuje jego struktury, jego całościowy charakter21.

Wypowiedź ta w istocie dotyka problemu historyczności odbioru muzyki. Nie 
na tym bowiem zasadza się rzecz, że percepcja muzyczna podlega zmianom 
i rządzi się w różnych epokach odmiennymi prawidłami, gdyż to jest sprawą 
oczywistą. Podkreślić raczej trzeba to, że po pierwsze: gwałtowne przełomy 
stylistyczne generują dyferencje między postawami odbiorczymi a nowymi 
zasadami konstrukcyjnymi, co wpływa na oceny estetyczne, które często rady-
kalnie się różnią w pierwotnym odbiorze nowo powstałego utworu i w znacznie 
późniejszym czasie. Po drugie: błędem metodologicznym jest posługiwanie się 
nieadekwatnymi kategoriami słuchowymi do oceny historycznego materiału 
muzycznego. Po trzecie: należy zdać sobie sprawę z relatywności sądów este-
tycznych, które wynikają z niejednoczesności „rozwoju wyobraźni muzycznej 
twórców i odbiorców”22. To produkcja dzieł kształtuje recepcję, a sądy este-
tyczne oparte są zawsze na empirii muzycznej. Zasady percepcji słuchowej nie 
są ponadhistoryczne, czego dowodzi powyższy zarys ewolucji odbioru muzyki, 
lecz trzeba je wciąż na nowo wypracowywać23. W konsekwencji potwierdza 
się rzecz, na którą zwróciliśmy już wcześniej uwagę – mianowicie, że dogmat 

18 Z . Lissa, O historycznej zmienności…, s. 193.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 194.
22 Tamże, s. 200.
23 Własnymi uwagami na temat odbioru nowo powstałych dzieł muzycznych dzielił się współczesny 

kompozytor awangardowy Karlheinz Stockhausen. Wyróżniał on dwa rodzaje percepcji: świadomą i nie-
świadomą. Percepcja nieświadoma, oparta na reakcjach instynktownych, zezwala jedynie na aprobatę 
dzieł konwencjonalnych, zgodnych z doświadczeniem muzycznym słuchacza. Udział percepcji świa-
domej, którą Stockhausen utożsamiał z aktywną, twórczą postawą odbiorczą, pomaga przezwyciężać 
instynktowne uprzedzenia i docierać do obcych, negatywnie nacechowanych obiektów percepcji, które 
dopiero w procesie „rozumienia” ulegają pozytywnej waloryzacji. We własnej twórczości Stockhausen 
motywował się m.in. eksperymentowaniem z granicami percepcji słuchowej. Por. Z. Skowron, Teoria 



64

Magdalena Krasińska

quasi-platońskiej metafizyki odbioru o niezmiennym, ponadczasowo dostępnym 
oglądzie dzieł muzycznych należy odrzucić.

Interpretacja i rozumienie muzyki – ujęcie hermeneutyczne

Percepcja słuchowa, będąc pojęciem z obszaru psychologii muzyki, nie wyczer-
puje bogactwa doświadczenia muzycznego. Ono bowiem, prócz tego, że dąży 
do uchwycenia porządku struktury dźwiękowej, kieruje się także ku czemuś, co 
w estetyce muzycznej często nazywa się treścią, znaczeniem, sensem dzieła itp. 
Jakkolwiek wśród części estetyków istniał silny opór przeciwko przypisywaniu 
utworom muzycznym jakichś zewnętrznych wobec nich idei, to jednak sam fakt, 
że dyskusja ta toczy się co najmniej od połowy XIX wieku24, dowodzi, iż w za-
kres „rozumienia” muzyki wchodzą dość zróżnicowane czynności poznawcze.

Dla przykładu, wczesna hermeneutyka muzyczna, której najbardziej znaczą-
cymi reprezentantami byli Hermann Kretzschmar i Arnold Schering, odrzucała 
autonomiczny, absolutny status muzyki, zakładając istnienie jej „afektywnej 
treści”, względem której forma miała być tylko zmysłową „powłoką”, czymś 
podrzędnym i pomocniczym25. Estetyka ta kierowała się ku podmiotowi recypu-
jącemu, identyfikując treść ideową dzieła z odczuciem słuchacza. Szczególnie 
Schering był przekonany, że

recepcja jest bezpośrednim, ewidentnym poznaniem dzieła. Postrzeżenie postaci (kształtu) utworu 
stapia się z jego subiektywną interpretacją we wrażenie totalne, w którym treści pojęte w akcie 
Einfühlung [wczuwania się – przyp. M.K.] uznane są za obiektywne właściwości dzieła samego26.

Swego czasu w ramach historyczno-muzycznej metarefleksji proponowano me-
todę badawczą, która miała potencjał do asymilowania symboliki, której z takim 
uporem doszukiwali się w dziełach muzycznych XIX-wieczni hermeneuci muzyki. 
Była to wywodząca się z filozofii Hegla metoda Geistesgeschichte, integrująca 
wszelkie przejawy kultury z „historią ducha”. Postulował ją na przełomie lat 30. 
i 40. XX wieku neoidealistycznie zorientowany, inspirujący się myślą Diltheyowską 
muzykolog Ernst Bücken27. Jednak zestarzenie się paradygmatu heglowskiego 
i wykazanie nienaukowego charakteru hermeneutyczno-muzykologicznych 
prób Kretzschmara i Scheringa, których rozstrzygnięcia były nazbyt arbitralne, 
spowodowało nową falę namysłu nad rolą muzykologii hermeneutycznej i histo-
rycznym charakterem dzieł muzycznych28, których rozumienie musi obejmować 
zarówno ich szeroko pojęty sens, jak i dziejowy rys.

i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2016, s. 178‑181.

24 Spór „idealistów” (zwolenników tzw. „estetyki wyrazu”) z „formalistami”, których klasycznym 
przedstawicielem był Eduard Hanslick, został wielokrotnie opisany przez Dahlhausa. Zob. np. C. Dahlhaus, 
Estetyka muzyki…, s. 63‑69.

25 Por. L. Polony, Hermeneutyka i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2003, s. 59‑60.
26 M. Piotrowska, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii, Akademia 

Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 123.
27 Por. tamże, s. 143‑149.
28 O muzykologii po Gadamerze pisze M. Piotrowska, zob. Tezy o możliwości…, s. 149‑166.
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Jak stwierdza Dahlhaus, muzyka liczy na znajomość tradycji u słuchacza, aby 
rozpoznawał on wkomponowane w utwory związki historyczne29. Podobnie Lissa: 
„im bardziej nasycone wiedzą o kontekście dzieła z jego własnym czasem”30 
są doznania w zetknięciu z utworem muzycznym, tym są one silniejsze, co 
miałoby oznaczać, że aspekt intelektualny, jakim jest historyczna świadomość, 
potęguje doświadczenie estetyczne. Co więcej, polska muzykolog akcentuje 
fakt niezbywalności dziejowego wymiaru tego doświadczenia.

W kontakcie z dziełem nie możemy wyłączyć siebie samych i świadomości n a s z e g o  d i a -
l o g u  z przeszłością. […] Przeszłość obciąża teraźniejszość, ale sama poddaje się jej, zostaje 
przez «dziś» zinterpretowana. Ta zaś reinterpretacja ulega ustawicznym przemianom, gdyż wraz 
z upływem czasu zmieniają się poszczególne «teraźniejszości». Dzieła dawne funkcjonują coraz 
to inaczej wkomponowane w zmieniające się ustawicznie praesens31.

Mnogość równoprawnych interpretacji, nawet jeśli wzajemnie się wykluczają, 
jest istotnym kryterium dla rozpoznania wagi danego dzieła, jednak ich pochop-
na synteza może przynieść co najwyżej „epigońskie spłycenie”32 historycznego 
znaczenia utworu. Zdaniem Lissy, historia muzyki, jeśli nie chce pozostać obo-
jętna na pulsujące własnym rytmem oddziaływanie dzieł muzycznych, musi 
uwzględnić kryterium recepcji jako jeden z istotnych parametrów historiogra-
fii muzycznej33. Jak z kolei zauważa Dahlhaus: to, że wyłącznie immanentna 
jakość utworu rozstrzyga o jego trwaniu w pamięci, jest przesądem, ostatnią 
bowiem, decydującą instancją jest publiczność. Jego stanowisko zbieżne jest ze 
stwierdzeniem Jaussa, że kluczowe dla losów dzieł sztuki są trudno uchwytne 
kryteria „oddziaływania, recepcji i pośmiertnej sławy”34.

Odrębną kwestię stanowią rozliczne „techniczne” trudności w opracowa-
niu historii muzyki z punktu widzenia recepcji. Dla przykładu, jeśli chodzi 
o „właściwą” rekonstrukcję rozwoju słuchu muzycznego, to jest ona nie-
możliwa, ponieważ nie dysponujemy świadectwami słuchaczy z minionych, 
odległych wieków. Jak stwierdza Lissa, metodą dla odwzorowania ewolucji 
percepcji słuchowej jest wnioskowanie o przemianach w dawnych okresach 
na podstawie obserwacji przemian zachodzących we współczesnym sły-
szeniu i poprzez budowanie analogii35. Z kolei rekonstrukcja społecznego 
kontekstu dawnych dzieł muzycznych opierać się może wyłącznie na źró-
dłach pośrednich, jakimi są teksty filozoficzne, teoretyczne, biograficzne itp. 
Daleki sceptycyzm względem możliwości realizacji takiego projektu wyraża 
Dahlhaus, stwierdzając: „Rzadko tylko zachowały się źródła pozwalające na 
udokumentowane przedstawienie historii recepcji, która nie zadowoliłaby 
się kilkoma frazesami”36. I dodaje:

29 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 117.
30 Z . Lissa, Świadomość historyczna w muzyce i jej rola we współczesnej kulturze muzycznej, w: 

tejże, Nowe szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków 1975, s. 100‑101.
31 Tamże, s. 98.
32 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 120.
33 Zob. Z. Lissa, Recepcja muzyczna jako współczynnik historii muzyki, w: tejże, Nowe szkice…, s. 133.
34 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 128.
35 Z . Lissa, O historycznej zmienności…, s. 188.
36 C. Dahlhaus, Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, 

s. 419‑420.
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Chwilowo jednak projekty socjologiczne – mimo rezolutnego tonu, w jakim są utrzymane – 
pozostają niejasne i zbyt pierwiastkowe, by mogły w sposób zadowalający zastąpić metodę 
analizy «immanentnej» dzieła37.

Przytomne uwagi Dahlhausa, z pewnością słuszne, dotyczą jednak utopijnych, 
marksistowskich przedsięwzięć, które chciałyby historię muzyki ugruntować 
wyłącznie w kontekście społecznym. Parafrazując słowa Georga Simmela, za-
miana rozumienia dzieła muzycznego jako niezmiernie złożonego kontekstu 
struktur dźwiękowych, biografii, związków z innymi dziełami itp. na rozumienie 
go w kategorii wyłącznie świadectwa pewnych ogólnych tendencji społecznych, 
„ma tyleż sensu, co zrównanie widoku z górskiego szczytu i drogi, która krok po 
kroku prowadziła wędrowca na ten szczyt”38. Powierzchowność marksistowskich 
postulatów historiograficznych w odniesieniu do historii muzyki demaskował 
w swych pismach Dahlhaus39, natomiast w związku z historią literatury – wspo-
mniany już niejednokrotnie Jauss.

O korzyściach, jakie mogłyby płynąć z hermeneutyczno-historiograficznych 
rozważań Jaussa dla współczesnej myśli o muzyce pisał Reinhold Brinkmann 
w tekście Zur neueren Rezeptionsästhetik, wygłoszonym na XIV Kongresie 
Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego w Bolonii w 1987 roku40. 
Dostrzegając pokrewność w wielu spostrzeżeniach zarówno hermeneutycznie 
zorientowanego Dahlhausa, jak i marksistowsko ukierunkowanej Lissy z funda-
mentalnymi założeniami Jaussowskiego projektu odnowy badań historycznoli-
terackich, przejdziemy teraz do eksplikacji owych powiązań41 i ich filozoficznych 
konsekwencji dla szeroko pojętej muzycznej estetyki recepcji.

Historia muzyki w kontekście estetyki recepcji Hansa Roberta Jaussa

Filozoficzna wykładnia wypracowanego przez Jaussa modelu estetyki recepcji 
kryje w sobie potencjał swoistej filozofii dziejów sztuki. W niej to niemiecki 
hermeneuta stara się uzyskać równowagę między ujęciem synchronicznym 
a diachronicznym w odniesieniu do problemu odbiorczości dzieł literackich. 
Filozoficzny rys ma także jego szeroka krytyka wybranych modeli uprawiania 

37 Tamże, s. 420.
38 G. Simmel, O istocie rozumienia historycznego, przeł. G. Sowiński, w: Wokół rozumienia. Studia 

i szkice z hermeneutyki, red. G. Sowiński, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 
Kraków 1993, s. 155.

39 Stanowisko Lissy było w wielu punktach zbieżne z estetyką marksistowską, jakkolwiek oddać 
trzeba, że w swych pismach nie zawsze kieruje się ona „twardym”, ideologicznym kursem, różnicując 
niejednokrotnie własne zapatrywania i dostrzegając wieloaspektowość problemów. Więcej na temat 
związków Lissy z ideologią marksistowską pisze Z. Skowron w słowie wstępnym do jej Wyboru pism 
estetycznych .

40 Reprezentując wyważony nurt recepcji, Brinkmann nie przekreślał „wartości tworzonych przez 
analizę i interpretację”, kierując się jednocześnie „zachowaniem aspektu brzmieniowego badanej muzyki” 
(M. Bristiger, Reinholda Brinkmanna nowe pojęcie „recepcji muzycznej”, w jej dwudziestowiecznej fazie, 
w: De Musica, XVI, 2012, http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/bristiger_de_musica_XIII_2012(1).
pdf, 30.09.2016).

41 Będzie to zarys wysoce skrótowy. Z racji charakteru niniejszego artykułu pominąć trzeba wiele 
wątków, jakie pojawiają się zarówno w estetyce recepcji Jaussa, jak i w bogatej tematycznie spuściźnie 
Dahlhausa i Lissy, a które z przedstawioną tu tematyką mają wiele wspólnego.
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historii: konwencjonalnych, historiozoficznych, marksistowskich i formalistycz-
nych. Od uwag na temat tejże krytyki zaczniemy.

Konwencjonalna historia literatury, którą Jauss utożsamia z „wiedzą czysto 
antykwaryczną”42, jest niczym innym, jak materiałem uporządkowanym bez 
głębszego namysłu, pozbawionym szerszego planu zbiorem faktów, zamiast 
całościowym ujęciem „wydarzeń”, za jakie dzieła literackie powinny uchodzić43. 
O uprawianiu „historii faktów” pisze też Lissa, wytykając pospolitej historii 
muzyki „brak koncepcji dotyczącej i s t o t y  procesów w kulturze muzycznej”, 
co „pozwala tylko na opis i szeregowanie faktów wzdłuż linii czasu”44, unie-
możliwiając wypracowanie syntetyzujących wyników.

Pozostałe modele uprawiania historiografii literackiej, choć odznaczające 
się metodologiczną samoświadomością, są według Jaussa jednostronne 
i w większości ahistoryczne. XIX-wieczna historia literatury, aspirująca do 
„wypełnienia testamentu idealistycznej filozofii dziejów”45, doprowadziła do 
kryzysu i upadku tej dyscypliny, z jednej strony kompromitując paradygmat 
teleologiczny poprzez unarodowienie idei historycznej46, z drugiej strony – 
„zamykając” epoki, które szeregowano obok siebie bez wzajemnych powią-
zań, bez związku przeszłości z teraźniejszością. Tak jak w teorii literatury, tak 
w estetyce muzycznej oświeceniowa filozofia dziejów sprzyjała tworzeniu 
bardziej i mniej jednostronnych koncepcji historiozoficznych, czego przy-
kładem może być idea „epoki muzyki niemieckiej”47 czy E.T.A. Hoffmanna 
pogląd o spełnieniu się przeznaczenia rozwoju muzyki w romantycznych 
formach instrumentalnych48.

Socjologizująca koncepcja marksistowska, choć starała się uwzględnić fe-
nomen recepcji, to głównie sprowadzała twórczość artystyczną do kategorii 
ekonomicznych. Dahlhaus na temat marksizmu w muzyce wypowiada się 
jednoznacznie:

W analizach, które zasługują na nazwanie ich analizami, indywidualny utwór przestaje już 
występować w roli przedstawiciela schematu, lecz na odwrót: schemat staje się punktem po-
średnim i wyjściowym opisu odkrywającego indywidualność dzieła49.

42 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 127.
43 Tamże, s. 144.
44 Z . Lissa, Recepcja muzyczna…, s. 115.
45 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 129.
46 O ile u Schillera „przewodnia idea”, jaką obierał historyk literatury dla rozpoznania związków 

między dziełami a historią powszechną, była ideą rozciągniętą na całą ludzkość i dzieje powszechne, 
o tyle u Humboldta i Gervinusa wprzęgnięta została w służbę ideologii narodowej. Rozproszenie uniwer-
salnej idei oświeconej filozofii dziejów w gąszczu narodowych odrębności spowodowało w rezultacie 
jej redukcję do literackiego mitu. (Por. H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 129). Wypada odnotować, że 
Niemcy są narodem, który swego czasu szczególnie upodobał sobie mitologizowanie własnej dziejowej 
roli w zakresie sztuki: tak literatury, jak i muzyki.

47 Epoce tej nadawano ramy za pośrednictwem różnych, historiozoficznie i estetycznie uzasad-
nionych formuł, np.: „Bach‑Beethoven‑Brahms”, „Bach‑Beethoven‑Wagner”, „Bach‑Wagner‑Bruckner” 
itp. Zob. C. Dahlhaus, O trzech kulturach muzycznych, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 127‑137.

48 Por. C. Dahlhaus, Historia pojęcia i jej zawiłości, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 34.
49 C. Dahlhaus, Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii…, s. 409.
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Niemiecki muzykolog podkreśla także ubogość środków estetyki marksistowskiej50 
i jej pretensje do całościowego ujmowania historii muzyki wyłącznie w oparciu 
o płaszczyznę społeczną, co znów jest bliskie Jaussowi51.

Ostatnią z  krytykowanych szkół, jaką jest rosyjski formalizm, łączy 
z marksizmem „odwrót od czystej empirii pozytywizmu i od estetycznej meta-
fizyki historii duchowości”52. O ile z czasem formaliści (Wiktor Szkłowski i Jurij 
Tynianow) wprowadzili w swych rozważaniach dynamizujący, historyczny czynnik, 
to ograniczał się on tylko do rejestrowania przemian estetyczno-formalnych sys-
temów, pozostawiając poza obrębem zainteresowań dzieło w kontekście histo-
rycznego horyzontu jego powstania, funkcji społecznej i historii oddziaływania53.

Jak stwierdza Dahlhaus, wykroczenie „poza gromadzenie faktów i ich chrono-
logiczne uporządkowanie”54 nadaje historii muzyki status dyscypliny hermeneu-
tycznej. W tę właśnie stronę, ku hermeneutyce, zwraca się Jauss, aby ostatecznie 
rozstrzygnąć, w jaki sposób powinny być sporządzane dzieje sztuki, tak aby 
konsolidowały one poznanie historyczne z estetycznym. Wszystkie z wspomnia-
nych wyżej modeli uprawiania historii literatury (i muzyki) umieszczają dzieło 
w „kręgu estetyki produkcji i przedstawiania”55, pomijając niezwykle istotny 
wymiar sztuki: wymiar recepcji i oddziaływania. Zamykając dzieło na interakcję, 
teorie te pozbawiają go również historycznej ciągłości, którą zapewnić może 
jedynie zmienny horyzont krytycznego rozumienia, zakładający dialogowy 
stosunek między utworem a odbiorcą.

Odtworzenie horyzontu oczekiwań, w jakim miała miejsce produkcja dane-
go dzieła i jego wczesny odbiór unaocznia hermeneutyczny kontrast między 
dawnym a współczesnym rozumieniem dzieła. „Werdykt stuleci”, przekraczając 
całość zebranych sądów, jest, jak pisze Jauss:

stopniowym rozwijaniem się potencjału sensu, który założony jest w dziele i aktualizowany 
w kolejnych fazach historycznej recepcji, a rozumiejący sąd może do niego dotrzeć, jeżeli 
w sposób kontrolowany dokonuje «stopienia horyzontów» w zetknięciu z tradycją56.

Za konieczne dla realizacji swojego projektu uznaje Jauss rozpatrywanie histo-
ryczności sztuki w linii diachronicznej. To właśnie umożliwi odsłonięcie czasowej 

50 Spośród postmarksistowskich filozofów muzyki z względnym uznaniem wypowiada się Dahlhaus 
o Adornie, który – choć uważał dzieło muzyczne za twór całkowicie społeczny – to przejawiał uwrażliwienie 
na formalne aspekty sztuki, łącząc w swych pismach elementy analizy formalnej, estetycznej i socjolo-
gicznej. Jednak pod względem całościowym socjologizującą filozofię muzyki Adorna wraz z jej dalece 
arbitralnymi rozstrzygnięciami uznaje Dahlhaus za głębokie nieporozumienie. Por. tamże, s. 416‑418.

51 O marksistowskiej estetyce Jauss pisze następująco: „Bogactwo form literatury tylko częściowo 
i nie wprost daje się sprowadzić do konkretnych warunków procesu ekonomicznego. […] Przy poszuki-
waniu społecznych ekwiwalentów socjologizm nieprzypadkowo trzyma się tradycyjnego szeregu arcydzieł 
i wielkich autorów, ponieważ ich oryginalność można rzekomo objaśnić jako bezpośrednie rozpoznanie 
procesu społecznego albo – gdy takiego rozpoznania brak – jako mimowolny wyraz przemian zacho-
dzących w bazie” (H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 134‑135).

52 Tamże, s. 132.
53 Nowość, będąca centralną kategorią formalistycznej teorii sztuki, zdaniem Dahlhausa, jest jed-

nak o tyle pożyteczna, że prowokuje „do odrywania percepcji od nawyków, które nie pozwalają jej być 
percepcją” (Estetyka muzyki…, s. 116).

54 C. Dahlhaus, Doświadczenie historyczne…, s. 387.
55 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 141.
56 Tamże, s. 153.
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głębi doświadczenia estetycznego poprzez ujawnienie zmiennego dystansu 
między aktualnym a wirtualnym sensem dzieła. Jak dowodzi niemiecki badacz, 
częstokroć dopiero w długim procesie recepcji udaje się dotrzeć do tego, co 
w pierwotnym horyzoncie nie było jeszcze oczekiwane i dostrzeżone.

Równorzędnym z diachronicznym obrazem historii sztuki winien być rzut 
synchroniczny, który pozwoli usystematyzować „heterogeniczną wielość jed-
noczesnych dzieł”57 w pokrewne, przeciwstawne i zhierarchizowane struktury. 
Ujęcie czysto diachroniczne ma uzasadnienie w badaniu historii gatunku, lecz 
dopiero konfrontacja uznanego dzieła z współczesnym mu otoczeniem, w tym 
z utworami konwencjonalnymi i nieistotnymi, pozwala osiągnąć „właściwy wy-
miar historyczny”58. Odnajdywanie punktów przecięcia diachronii i synchronii 
byłoby zatem zgodnie z zamysłem Jaussa zadaniem historyka; tam bowiem, 
gdzie krzyżują się obydwa rzuty, tam manifestuje się „procesualny charakter”59 
ewolucji artystycznej.

Wnioski

Zaprezentowany w niniejszym tekście problem dziejopisarstwa muzycznego 
w kontekście estetyki recepcji (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Jaus-
sowskiej) można rozwarstwić na trzy obszary, których pytania i rozstrzygnięcia 
cechują się wyrazistą, filozoficzną dominantą.

Pierwsza płaszczyzna dotyczy ontologii dzieła i jego szczególnego atrybutu, 
jakim jest „otwartość”. To ona wyjaśnia współwystępowanie nawet daleko róż-
niących się interpretacji jednego utworu i pozwala uchwycić d y n a m i c z n y , 
h i s t o r y c z n i e  z m i e n n y  sposób rozumienia dzieła. Koncepcja dzieła 
otwartego występuje zarówno przeciw jego silnej, metafizycznej substancja-
lizacji, jak i pogrążonemu w „tautologicznym błądzeniu”60 strukturalizmowi, 
traktującemu utwór jako zamkniętą na interakcję, immanentną strukturę.

Drugi obszar dotyka problemu granic interpretacji. Według Jaussa, pomimo 
otwartej struktury dzieła, granice te są obwarowane oczekiwanym lub z góry 
danym znaczeniem. Czytamy: „Otwarta, nieokreślona struktura umożliwia […] 
wciąż nowe interpretacje, a z drugiej strony historyczne zapośredniczenie […] 
ogranicza dowolność interpretacji”61.

Trzeci zakres problemowy, jaki musiałby się wyłonić, gdyby podjąć rzeczy-
wiste prace nad adaptacją projektu Jaussa na grunt historii muzyki, to relacja 
między diachronią a synchronią, która zakłada sąsiadujące ze sobą synchro-
niczne przekroje muzycznej produkcji i jej recepcji. Są to przekroje w porządku 
diachronicznym przypadające wcześniej i później, z konieczności zawierające 
„własną przeszłość i przyszłość jako nieodłączne elementy strukturalne”62. Po-

57 Tamże, s. 160.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 161.
60 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006, s. 256.
61 H. R. Jauss, Dzieje sztuki i historia, w: tegoż, Historia literatury…, s. 205.
62 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 160.
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łączenie tych dwóch perspektyw63 ma służyć zmniejszeniu rozbieżności „między 
metodą strukturalną a hermeneutyką historyczną”64, co przed Jaussem w zakresie 
teorii literatury próbowali uczynić „diachronicznie” zorientowani strukturaliści 
prascy (J. Mukařovsky i F. Vodička), kwestionujący idealną, ponadhistoryczną 
konkretyzację estetycznych wartości dzieła.

Istnieje jeszcze jedna trudność do rozpatrzenia, trudność metodologiczna. 
Wiąże się ona z pytaniem, w jaki sposób zintegrować zróżnicowane aspekty 
interpretacji i rozumienia dzieł muzycznych, tak aby tworzyły one spójny współ-
czynnik historii muzyki, jakim jest recepcja. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko 
percepcję jako ewoluujące zasady porządkowania materiału dźwiękowego, 
nie tylko rozumienie muzyki w sensie hermeneutycznym, wreszcie też nie tylko 
zmieniające się tendencje w wykonawstwie dzieł muzycznych. Badanie recepcji 
obejmować powinno także historię powiązywania idei estetycznych z poszcze-
gólnymi utworami muzycznymi lub kompozytorami, co częstokroć wykraczało 
dalece poza intencje i rozumienie własnej muzyki przez ich twórców65. To także 
powinno być ujęcie ogromnej połaci muzycznej historiozofii, która nie była tyl-
ko domeną XIX-wiecznych estetyków66. Jak bowiem stwierdza Dahlhaus, choć 
historiozofii minionych epok nie należy traktować dosłownie, to zaniedbaniem 
byłoby lekceważenie ich i spoglądanie jak na odmitologizowane błędy. Jeśli tylko 
chce się historię muzyki zrozumieć, a nie jedynie zarejestrować, konieczne jest 
„uwzględnienie filozofii, w której pojęciach czas […] szukał dla siebie wyrazu”67.

The History of Music in the Context of the Aesthetic of Reception

The article presents a reflection on the history of music and its methodology in the 
context of the influence and reception of musical works. To take the theme encourages 
historical nature of aesthetic experience, which contradicts the metaphysical model of 
the timeless works of art. In order to illustrate the historicity of musical experience is 
presented in this article draft of evolution of auditory perception, and also is introduced 
the problem of understanding and interpretation of musical works in hermeneutical 
approach.
In this text as a demonstration model for the historiography of music is discussed Hans 
Robert Jauss’s project of renewal studies the history of literature. In the aesthetic of 
reception is recognized philosophical content, which includes criticism of selected models 
drawing up of history of art (conventional, historiosophical, Marxist and formalistic) and 
program of drafting history of art by diachronically structured synchronous cross-sections.

63 Problem relacji diachronii i synchronii, gdzie pierwsza objawia się w myśleniu seryjnym, druga zaś 
w strukturalnym, podejmował na gruncie swych badań semiologicznych Umberto Eco. Zob. Nieobecna 
struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 303‑320.

64 H. R. Jauss, Dzieje sztuki i historia…, s. 206.
65 Przykładem jest tu integracja instrumentalnej muzyki Bacha z romantyczną ideą metafizyki mu-

zyki. Zob. C. Dahlhaus, O genezie romantycznej interpretacji Bacha, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, 
s. 167‑190.

66 Swoistą historiozofię muzyczną przedstawił już w XX stuleciu na kartach Filozofii nowej muzyki 
Adorno, w której kluczową rolę dla ocalenia „standardów muzycznych” przypisał twórcy dodekafonii, 
Arnoldowi Schönbergowi. Zob. Filozofia nowej muzyki, s. 160‑162.

67 C. Dahlhaus, Klasycyzm, romantyzm i nowoczesność, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 364.
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Historia muzyki w świetle estetyki recepcji

In presented in the context of aesthetic of reception historical-musical problems it 
comes to the manifestation of the three philosophical issues: the ontological openness 
of a musical work, the limits of interpreting a piece of music, and the relationship of 
diachrony and synchrony in the process of production and reception of musical works.

Słowa kluczowe: historia muzyki, estetyka recepcji, doświadczenie muzyki, 
hermeneutyka muzyczna, interpretacja muzyki

Keywords: history of music, aesthetic of reception, musical experience, musical 
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