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o pojęciach tematu, tematu muzycznego, materiału tematycznego

oje dzisiejsze wystąpienie wkracza
w dziedzinę semantyki, dotyczy pojęć,
ich zakresów, relacji między pojęcia-

mi. W dalszym ciągu konferencji będziemy się
zajmować analizą formy sonatowej, analizą ży-
wej muzyki' P.zyjrzymy się wybitnym dziełom
muzyki klasycznej i wczesnoromantycznej
Pod kątem różnych metod analitycznych. Po_
traktujmy niniejsze uwagi jako przedmowę.

Przedmiotem moich rozważań jest ÍeÍnat _
zĺazu jako pojęcie ogólne stosowane w mowie
potocznej. Zanim bowiem ustalimy, co rozu-
miemy pod pojęciem tematu muzycznego, wy-
pada zastanowić się nad stosunkiem tego po-
jęcia do poięcia tematu w rozumieniu ogól-
nym. Następnie trzeba będzie sprecyzowaé
poglądy dotyczące tematu muzycznego oÍaz
zestawić zé sobą wnioski z obu tych analiz. Na
koniec wypadnie odpowiedzieć na pytanie za-
sadnicze: jak postąpić' jeśli okaże się, że poję-
cie Íematu w rozumieniu potocznym nie odpo-
wiada pojęciu tematu muzycznego lub jest
z nim sprzeczne? Czy uda się znaleźć jakieś
inne pojęcie, które by tę naruszoną a pożąda-
ną więź chociażby częściowo przywróciło? To
nas doprowadzi do pojęcia bliżej odPowiada-
jące9o pojęciu tematu w znaczeniu potocznym
_ pojęcia materiafu tematycznego.

Jest to z punktu widzenia formy sonatowej
problem istotny, ponieważ jednym z pryncy_
piów tej formy jest tzw. dualizm tematyczny.
Jednak forma sonatowa rozumiana jako inkar-
nacja dualizmu tematycznego to twóŕ trochę
sztuczny. Nietrudno wykazać - co zresztą
jest w zgodzie z teorią epoki klasycznej _ że
Íoľma sonatowa jest skontľastowana na zasa-
dzie przeciwstawienia dwóch płaszczyzn te-
matycznych, a nie dwóch tematów.

TeÍmin temat wywodzi się z greki. Dla staro_
żytnych Greków słowo gepo. oznaczało temat

dyskusji' Mialo ono także ĺnne znaczenĺa, któ-
re należy wziąć pod uwagę, gdy próbujemy
dociec, co temat oznacza w języku potocz-
nym. Temat mógl również oznaczać coś zbio-
rowego, zbiór przedmiotów, ale także zasadę
(na jakiej toczy się dyskusja). Rzymianie prze-
jęli termin gľecki. Quintilian definiował temat
jako ĺzecz, materię, przedmiot wzięty do roz_
prawy, zdanie, które jest fundamentem rozpra_
wy. ostatni człon definicji Quintiliana budzi
w nas pewien spÍzeciw _ niechętnie godzimy
się z utożsamĺaniem tematu zezdaniem w sen-
sie gramatycznym. Jeżelĺ rozumielibyśmy te-
mat jako przedmiot dyskusji czy ÍozpÍary 

'trzeba by go rozumĺeć jako zbiór zarówno sa-
mych pojęć' jak i sądów' które są wypowiada-
ne w trakcie dyskusji. Każda część poprawnie
toczonej dyskusji powinna wykazywać bezpo_
średni albo pośredni związek merytoryczny
z tematem. Temat jawi się zatem jako coś zbio-
rowego, jako rzeczownik zbiorowy.

slowo ÍeÍnaÍ jako rzeczownik przyswojony
polskiemu językowi pojawia się późno. Na
przykład w słowniku Lindego (polowa XlX wie_
ku) nie ma hasla ÍemaĹ ponieważ dla nĺego byt
to wyraz obcy. U orgelbranda (ll połowa xlx
wieku) znajdujemy definicję określającą Íernaŕ
jako zdanie stanowiące podstawę, zdanie
główne, które ma byó rozwinięte w rozprawie.
znów budzi to protest _ temat utożsamiony
ze zdaniem. W rozumieniu KaÍłowicza tematto
założenie, myśl najogólniejsza i podstawowa,
z której wywiązuje się cała treść pisma.

Nie ma potrzeby mnożyć przykładów, podob-
ne interpretacje teřminu ÍeÍnaŕ m ożna znaleźć,
w innych wydawnictwach _ także współcze_
snych. W Encyklopedii powszechnei PWN ŕe-
mat oznacza myśl główną' treść utworu (lite_
rackiego, obrazu, rozprawy). Myśl główna ko-
jaĺzy się znów zjakimś zdaniem, które tę myśl
wypowiada. czyżby temat powieści był jego
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treścią? To pÍzecież nonsens. Nowa Encyklo-
pedia powszechna PWN określa Íemaŕ jako
podstawową ideę, myŚl organizującą treść
utworu literackiego, rozpÍawy naukowej' Naj-
bardziej płodne - W moim przekonaniu - in-
terpretacje słowa temat w rozumieniu potocz-
nym pojawity się w Wydawnictwach z lat trzy-
dziestych. Encyklopedia AdoZ, jedna zpie(w-
szych encyklopediĺ powojennych PWN, ten
punkt widzenía podzieliła. Temat - zespőł Ąa-
wisk, zdarzeń lub zagadnień stanowiący
przedmiot utwoÍu literackiego, obrazu, pracy
naukowej, rozmowy. Po raz pierwszy zostało
jasno podkreślone, że słowo temat jesl Íze-
czownikiem zbiorowym. Taka interpretacja ter-
minu ŕel'naŕ w rozumieniu potocznym jest mi
osobiście najbliŻsza-

Na podstawie przedstawionych Uwag można
sĺę pokusić o sformułowanie wnioskóW, które
poslużą do zestawienia sensu dwóch pojęć:
tematu w rozumieniu potocznym i tematu mu-
zycznego.
. Po pierwsze, temat dotyczy zbioĺu zjawisk,

zdarzeń lub zagadnień.
a Po drugie, temat nie jest struktuÍą samą

w sobie, nie jest czymś, co można ująć
w zdaniu, nĺe jest częścią właściwą samego
dziela. Jest w pewnym sensĺe abstraktem.

. Po trzecie, temat może wpływaó na strukturę
dzleła popŻez dobór odpowiednich, dostoso-
wanych do niego zasad strukturowania.

. Po czwarte, jeśli uważamy, że temat jest
zbiorem zjawĺsk, zdaÍzeń' zagadnień, to kaŹ-
de poszczególne zjawisko, zdarzenie czy za-
gadnienie może przybrać postać struktury,
ale oczywiście nie jest z nią tożsame.

. Po piąte, każda część dzieta wykazuje bez-
pośredni lub pośrednĺ związek z tematem.
Nic innego poza tematem nie stanowi przed-
miotu dzieła. (W moĺm wywodzie świadomie
pomiiam specjalne zastosowania slowa ŕe-
mat, na pÍzykład w nauce o języku, gdzie
mówi sĺę o temacie wyrazu. Chodzi mi wy-
łącznie o ogólnie stosowane, potoczne zna-
czenie tego teÍminu.)

Przechodzę do tematu muŻycznego. w pol-
skiej tradycji, w pracach leksykog raficznych,
ogólnych, rozumiano na ogőł temat muzyczny_ cytuję za Karľowiczem - jako ,,kľótszą lub
dłuższą melodię , słuŻącą za materiał do kom-
pozycji'' ' U orgelbranda jest to ,,myśl główna

FORMA SONATOWA

muzykalna, na której zasadza się dana kompo-
zycja; myśl ta wraca zawsze W rozmaĺtych
zWrotach, przekładniach, skróceniach, tona-
cjach iinnych zmianach, nadając Wewnętrzną
jedność utworowi''. Z jednej strony jest to na-
wiązanie do XVll|-wiecznej unitä delle idee,
z drugiej - nowoczesne wysunięcie pracy te-
matycznej jako jednego z kryteriów tematu.

Także we wspÓłczesnych encyklopediach ŕe-
mat muzyczny definiowany jest jako zasadni-
cza melodia utworu wykorzystana w dalszym
jego toku. U wielu autorów deíiniujących ŕe_
mat muzyczny moŻna znależć podkreślenie je-
go strukturalnej samoistnoścí:,,f(aza muzy cz-
na, która stanowi zamkniętą W sobie całośó
o wyrazistych konturach melodycznych iryt-
micznych" (słownik Wyrazów obcych, Warsza-
wa 1954)' Druga częśó cytowanego zdanĺa
podkreśla jeszcze inną jakośó tematu - ma
on mĺeć Wyraziste kontury melodyczne iryt-
miczne.

W rozumieniu potocznym temat muzyczny jest
zatem melodią o znamionach zamkniętej
struktury, po drugie stanowi podstawę utworu
jako pÍzedmiot pracy tematycznej, po trzecie
jest Wyrazisty. Tego typu interpretacje pojęcia
tematu moŻna mnoŻyć, znaidziemy je w popu-
larnych opracowaniach leksykograficznych,
podręcznikach form muzycznych, w publika-
cjach Józefa Reĺssa, stefanii Łobaczewskiej,
Zofii Lissy iwĺelu innych. Łobaczewska pisała
niegdyś, wykazując pewien sceptycyzm co do
możliwoścĺ zdefiniowania tematu muzyczne-
g o'. ,,pĺőby definicji pojęcĺa ŕemaÍu W sensie
nowożytnym niejednokrotnie już podejmowa-
no i różnie bywaľo to pojęcie formułowane, za-
leżnie od celu, jaki stawiał sobie dany autor".
Większośó autoróW _ co charakteíystyczne

- zdawała sobie sprawę z trudności, iakie na-
suwa definĺcja tematu i unikała wyraźnego
precyzowania tego pojęcia. Nawet jeżeli pró-
bowano W nĺeostrych, często wieloznacznych

''definicjach'' spĺawiać wrażenĺe, że się termĺn
definiuje, to jednak nie formułowano kryte-
ÍiÓw. Bardzo ogólna inĺeostra definicja, która
nie prowadzi do kryteľiów _ nie pozwala od-
powiedzieó na najprostsze pytania, np. gdzie
znaleźć lemal w Utworze muzycznym?

W literaturze obcojęzycznej, W ktÓrej definio-
wanie tematu jest domeną autorów prac leksy_
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kograÍicznych, mamy także do czynienia z ĺoz- nia tematu podobne do wcześniej przytoczo_
maitymi anomaliami. Dość szeroka pod wzglę_ nych. U Ferdynanda Hirscha (Das gro6e
dem zakresu jest definicja tematu ur Harvard Wörterbuch der Musik, Beĺlin 1985) temat
Dictionary of Music Willy Apla: tematem jest oznacza ',myśl podstawową złożoną z moty-

. ĺue]_o_diaJtor-a-"z_-uwąs!.]:lą-swq_.eh-a-rďLęry:'. _wów występującą w obrębie kompozycji, która
_.s'tyczny.rysunek'_swoje'\łlrróżniająee-sigmiý.- _ z jednej strony odznacza się pewnym zaoKrą-

'''-'99e- !v' u!w9!?e-.|!b. specjalngtřaktowaBie-stďe-_ gleniem i zwartością, z drugiej jednak strony
- 
się ppds.tąw.owrym-wspóľczynnikiem-strtłktury- stwarza możliwość dalszego rozwoju i pÍze-
kompozy.-c_ii''. zauważmy, że Apel po raz pierw- ksztaľcania'''
szy wprowadza wsrystkie trzy najistotniejsze
cechy tematu muzycznegoi po pierwsze _ Podsumujmy spostrzeżenia płynące z analizy
charakteryFtyezny-'rysunek;. co można inter_ definicji tematu w leksykografii muzykologicz-
pretować jako me|odię o charaliterystycznym nej.
obliczu;następnie_-uuz-uľ-ilg j'o]!ľ3_ĺ|'3.P_oJlJ:_'

'9ja| 1"'Y'ię" wystąpienie tej melodii w ważnym o Po pienĺvsze, istnieją ľóżne określenia Íem-
miejscu formy, np. na początku; wreszcie - atu muzycznego, przypisujące temu pojęciu
specjalne traktowanie _ w tym punkcie moż- róźny zakres _ czasem bardzo wąski, cza-
na domniemywać, że Aplowi chodzi o po.d.*d'ą--_ sem bardzo szeroki; utrudnia to rozróżnie-
Ya!!9" !9j . 

m"9Ł9. jj-P-lt9Y-_!-e_"maÍycznei.- Proszę nie między tym, co jest w utworze muzycz-
zauwaĄé,, że w pÍzytoczonej deÍinicji wystę_ nym tematem, a co nim nie jest.
puje alternatywa ,,lub''. oznacza to, iżApel do- o Po drugie, żadne z tych określeń nie odpo-
puszcza możliwość wystąpienĺa tylko niektó- wiada w peľni potocznemu rozumieniu ŕe'n-
rych cech tematu, a nie wszystkich jednocze_ atu muzycznego, ani Íeż obiegowemu poj-
śnie. Tego rodzaju szeroka interpretacja ťem_ mowaniu tematu'Íormy sonatowej. Wszyst-
aÍu jest' jak sądzę' bliższa potocznemu rozu- kie różnią się także zasadniczo od rozumie_
mieniu pojęcia, niż ma to miejsce w przypadku nia tematu w nauce cry literaturze - w żad-
innych autorów, zarazem jednak _ jako na- nym słowniku temat muzyczny nie jest Íoz-
zbý ogólna _ nie precyzuje kryteriów, nie patrywany jako szczególny przypadek tem-
otwiera perspektyw metodologicznych. atu pojętego ogólniej, co rodzi wątplĺwość,

Żĺódłem kłopotów terminologicznych bywa |];.fflTl!.'"#1:#T{;:ľ,",-""n*' 
onu'"'

niekiedy obecnośé w języku angielskim, nie- Najgłębszą w Polskiej literaturze ana|izę poję_
mieckim czy włoskim dwóch terminów na cia temat przeprowadził JeÍzy Pelc (o poięciu
określenie tematu muzycznego: subject albo tematu, wrocław _ Warszawa 1961). Autor
theme (ang,)' Thema albo saÍz (niem.), tema wÍőżnii dziesięé różnych możliwości rozu-
albo soggeŕÍo (wł.). scholes deÍĺniuje suó.r'ecŕ mienia tematu, z których zdecydowana więk-
jako 

''dowolną melodię lub temat muzyczny, szość odnosi się do Íeír'aťU jako czegoś ze-
względnie określony pasaż, który występuje wnętrznego w stosunku do dzieła (zwlaszcza
w kompozycji jako część jego struktury''. za- literackiego). Jedynie jedno rozumienie, dzie-
tem sub'r'ecŕ jest definiowany przy użyciu sľo- siąte, dolyczy tematu jako postrzegalnego ele-
wa theme, W innym miejscu Scholes pisze, iż mentu dzĺeła (temat słowny w poezji, temat
oba są synonimami. Czylĺ: temat muzyczny to zdobniczy w plastyce, temat muzyczny).
temat utworu muzycznego! Poza tym z tak
ogólnej definicji wynika, że każdy właściwie Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim
Íragment utworu jest jego tematem, ponieważ vvypľywa to z faktu, że wielu autorów usiłuje
każda dowolna melodÍa, każdy temat muzycz- definiowaé temat mulyczny,,w ogóle'', nieza_
ny i każdy określony pasaż stanowią jego sub_ leżnie od epoki, formy czy gatunku. Do zjawisk
jécŕ. Plzypomina to deÍinicję tematu z Ency- tematycznych bywa zaliczany cantus Íirmus,
klopediÍ powszecłlne! PWN, gdzie jest określa- ostinato, temat fugĺ, podstawowy wątek melo-
ny jako treść utworu. dyczny w formach figuracyjnych, temat waria-

cji, motyw przewodnĺ, cry nawet seria, choć są
W nowszej literaturze z lat osiemdziesiątych to nierzadko teľminy, klóre mogą być podwa-
czy dziewięédziesĺątych znajdzĺemy określe_ żoné nawet z punktu widzenia prostej języko-
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wej logiki. A przecież sama elementaIna intuicja Efektem nieporozumień wiążących się z formą
podpowiada, że stworzenie definicji tematu mu- sonatową jest wadliwa terminologĺa przypisu-
zycznego' Kóra objęłaby wszystkie zjawiska te. jąca większą' wagę pierwszemu tematowĺ niż
matyczne' jest po prostu niemożliwe' drugiemu (temat główny _ temat poboczny).

A.przecieź jest mnóstwo utworów, w których
Nawet jednak ograniczenie się do tematu for_ proporcje ulegają odwróceniu _ np. w so'a-
my sonatowej nie usuwa trudności' Z określe- cie wiosennej Beethovena.
nia dualizm tematyczny, organicznie.wiązane-
go z pojęciem formy sonatowej, wynika, że w konsekwencjĺ opisanego stanu Żeczy sPo-
opiera sĺę ona na dwóch tematach. z potocz- ýkamy się nagminnie z sytuacjami, w kiórych
nego rozumienia tematu muzycznego wypły- nie tematy, lecz ĺnne struktury stają się głów-
wa wniosek, że temąty powinny się odznaczaé ną podstawą' pracy tematycznej w toku utwo-
melodyczną wyrazistoścĺą. Tymczasem okazu- ru, są .to tematy. pojawiające 'się w łączniku,
je się' że w formie sonatowej w wielu przypad- czy też tematy zaczeÍpnięte z epilogu. W termi-
kach \ŕcale nie tematy są najbardziej wyrazi- nologii międzynarodowej (cłąsem także pol-
ste. W Sonacie D-dur op. í0 nr 3 Beethovena, skiej) tego typu zjawiska tak właśnie się okre-
po ''bardzo orygĺnalnym, figuracyjnym gtów- ś|a, np. jako ZwischensaŻ _.temat łącznika'
nym .temacie, pierwsza prawdziwie wyrazista Mittelsatz _ temat przetwoľzenia, czy
melodia pojawia się w łączniku. Pojmowanie schlu&saa' _.temat myśli końcowej.
tematu jako melodii, a więc wĺązanie wyrazi-
stoścĺ tematu z.jej kanýlenorryym . charakte- c}ŕtowane' definicje oraz zjawiska podważają-
rem, jest szczegółem, który prowokujé do dys- ce ich sens utrudniają Íormułowanie kMe-
kusji' ]ł! Kwańecie smyczkowym c-moll op' 18 riów, 'które pozwoliłyby orzekać o tematach.
nr 4 Beethovena drugĺ temat jes!.pqkrewny Niejednokrotnie 'u różnych autorów tematamÍ
pierwszemu. Nawet postaé obu tematów jest nazywa się co innego. Nawet u najwybitniej-
zbliżona. Tymczasem w łączniku występuje szych autorów,' np. u Riemanna czy Chomiń-
bardzo wyrazisĘ odcinek, ostro skontrasto- skiego, pojawiają się różnice w lokalizacji te-
wany z pierwszym tematem, który pod wzglę- matów. Ponieważ obaj autorzy formułują
dem ekspresji bardziej zasługuje na miano w konkluzjach swoich analiz wnioski dotyczą-
tematu niż pierwszy czy' drugi temat. Nĺe mo- ce tematu muzycznego ,'w ogóle'', a u każdego
źemy jednak uznać go za temat fueśli chcemy z nich co innego jest podstawą prezentowa-
resPektować reguly teorii klasycznej formy nych sądów, trudno się dziwić, że owe konklu-
sonatowej), ponieważ ten właśnie odcinek zo- zje wypadają rozmaicie.
staje pominięty w repryzie, a jak wiadomo
szkolna teoria formy sonatowej zakłada, źete- Spľóbujmy sfoľmulować cechy tematu mu-

Ei!Íy-nĹŁpa]ďjony-b}fuepĘŕz1e_porn];iäi;-zycz'regowporównaniuztematemwÍozumie-
(abstrahuję od sytuacji Xvlll-wiecznej, która nlu potocznym.

dopuszczała taką możliwość),

Węższe definicje tematu przyjmują za jedno
z kryteriów wystąpienie w utworze přacy tema-
tycznej ....- na miano tematu zasługuje przede
wszystkim taki temat, który jest poddawany
pracy tematycznej' Można wskazać szereg
przykładóq które nie spełniają tego warunku.
W Eroice dřugi temat _ o dość niklej wyrazi-
stości _ nie jest w ogóle poddany ,,obróbce'',
która dotyczy natomiast pieřwszego tematu
i materiału pierwszego ľącznika. Z tego punk-
tu widzenia należałoby właśnie łączník uznać
za miejsce, w którym pojawia się drugi temat.
Pomijam íakt, iż w l części Eroiki pojawia sĺę
także t}zeci' samodzie|ny temat przetworzenia,
poddawany następnie,,przerabianiu''.

'|. Temat dotycry zbioru zjawisk' zdarzeń lub
zagadnień.
Temat muzyczny dotyczy pojedynczego,
wyróżnĺonego odcinka.

2. Temat nie jest częścią dziela, jest z punktu
widzenia formy heterogeniczny, w pewnym
sensĺe jest abstraktem.
Temat muzyczny stanowi część wľaściwą
struktury dzieła' jest z punktu widzenia for-
my autonomiczny, jest konkrétem.

3. Zarówno Íemaŕ w sensie ogóĺnym, jak też
temat muzyczny moźe wpľywaé na struktu-
řę dzieła' poprzez dobór odpowiadających
mu zasad strukturoľvania.

4. Poszczególne zjawisko, zdarzenie _ jak
lvypływa z definicji tematu w sensie ogól-
nym - może prrybrać postaé struktury np.
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zdania, zwrotki w wierszu, lecz nie jest z tą poprzez unifikację motywiczną (któľa przecleż
strukturą tożsame. nie sprowadza się ýlko do obecności tema"

Temat muzyczny jako struktura jest z nią tów w tradycyjnym rozumieniu), z drugiej stro-
tożsamy' jest sam w sobie strukturą. ny _ do kontrastowania pŻebiegu poprzez

5. Każda część dzieła wykazuje bezpośredni różnicowanie struktur tematycznych. Definicję
lub pośredni związek z tematem (poięcie materiału tematycznego można sfoľmulować
ogólne), ponieważ tematem jest zbiór po- następująco: jest to zespół struktur muzycż-
szczególnych zjawisk, zdarzeń występują- nych, będący jako przedmiot pracy tematycz-
cych w utwoŻe _ Íemaŕjest podstawą każ- nej motorem rozwoju formy. Ów zespóľ może
dej części' każdego ustępu dzieta. być zarówno ograniczony, jak i bardzo rozbu_
W utworze muzycznym mogą istnieć części dowany. Również same struktury muzyczne
dzieľa nie wykazujące nawet pośredniego składäjące się na materiał tematyczny mogą
Ał,liązku z tematem. być moýwamĺ, ale także zespołami motywów,

frazami, zdaniami. Jeślĺ są złożone, są także
Z powyższych spostrzeżeń wynika, że pojęcie podzielne, mogą być zatem przedmiotem pra-
tematu muzycznego pod względem wyľóżnio_ cy tematycznej w całości lub w częściach. Naj_
nych cech, a są to cechy podstawowe, nie jest ważniejsza różnica mięą3y.{er'r,a'Eln 3 malleria-
odpowiednikiem Íemaŕu w sensie ogólnym. łem _tś2ĐatyczrLyn_-pol.9"-ňäffiffi

-Ľ!o--z:g.ľ|"ięni!_t-rą.dy_qy.j.!_1Jllt 
jest stru kturą, czę_

Podstawowym blędem autorów vrielu pĺac lek- ścią-dzieł1, jest czymś jednośiłblrYyĘľą.sö.9!--
sykograficznych jest próba objęcia pojęciem 

--.-9!'_!'''iätym*n3l_o''-n'!9-sj'-ľ_í_{_e_íleť_ 
i-.'ľ:ĺr-r:lĺ-

ŕeÍ'aŕU wszelkich zjawisk tematycznych, jakie 
-_je_s't-zbĺoréřn-stÍuktuÍ-. Materiał 6;;'atvc;nv7;-

się wyłoniľy w dziejach muzyki w różnych ga- pojęcie bardzo dogodne, ponieważ obejmuje
tunkach i technikach. Należy zatem _ jest to wszystko to, co spełnia w utwoÍze funkcje te-
pierwsza wskazówka _ zrezygnowaó z ogólne- matyczne, nie tylko ŕemaŕy sensu striqto. ce-
go pojęcia tematu muzycznego, ogľaniczając chy materiału tematycznego wyraźnie przeczą
sĺędo określenia pojęcia tematu w poszczegól- cechom ŕeÍnaÍĺ, muzycznego' natomiast są
nych Íormach czy technikach. Po drugie naleł zbieżne w większości przypadków z potocz-
zrezygnowaó z objęcĺa definicją wszystkich nym rozumieniem pojęcia ÍemaÍu.
cech istotnych ŕeÍnaŕu, odstąpió od definiowa- 1' Materiał tematycznyjest zbiorem motywów
nia tematu jako odcinka o wyróżnionej pozycji, 2. Materiał tematyczny nĺe jest strukturą lub
szczególnejwyrazistości,będącegopÍzedmio_ częściądzieła.
tem pracy tematycznej. Zwłaszcza w odniesie_ 3. Materiał tematyczny może wplywać na
niu do formy sonatowej najistotnĺejsze powin_ strukturę dziela'
no być sprecyzowanie lokalizacji tematu, po- 4. Poszczególne motywy i zespoły motywów
nieważ podstawową kwestią w dyskusji o tema_ są postrzegalnymi elementami dzieła _
tyzmie formy sonatowej jest uzgodnienie po- cząsÍki materiału tematycznego są struktu-
glądów: co jest tematem, a co nim nie jest' Na- rami' W szczególności do materiału tema-
tomiast określenie właściwości tematu _ choć tycznego należy temat muzyczny.
to spr.awa najważniejsza _ należy doPiero do 5. Każda częśó dzieła wykazuje bezpośredni
drugiego etapu ľozważań. Powoduje to, rzecz
jasna, konsekwencje terminologiczne, z Kó-
rych należy sobie zdawać spľawę.

czy zatem da się znaleźé określenie, któŕe by
pozwoliło zbliżyé potoczne rozumienie słowa
temat do rozumienia przydatnego w teorii form
muzycznych? owszem, takie określenie ist-
nieje _ jest nim materiał tematyczny. Jest to
pojęcie, które wskazuje na główną tendencję
Íormy sonatowej: z jednej strony do integracji

lub pośredni z\}łiązek z materiałem tema-
tycznym.

Materiał tematyczny stanowi więc w dziele mu-
zycznym odpowiednik tematu w pŕacy nauko_
wej' czy też dziełach innych sztuk. chcąc Po-
stąpić zgodnie z elementarną logiką, należało-
by właśnie materiał tematyczny nazwać tema-
tem dzieła muzycznego. Wówczas tematyĺ mu-
lyczne trzeba by określić innymi nazwami, co
jest oczywiście z gruntu nierealne.
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