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'I omasz Mi.siĺk

TYPOLOGiE ODBIORCIW MUZYKI. KONCEPCJE
PSYCHOLOGICZNE, SOCJOLOGICZNE I ESTETYCZNE

Psychologiczna, socjologíczna ĺ estetyczna płasz-
c zý zna roz\Ä/a żan na teĺna't ođbioIu m'u zyki

Konta;kt człowíeka ze szŁuką, społeczna i ind}ryvidualna recepcja roż-

ĺych przekazów ku,ltuľowych jest procesern tak złożonym ĺi subtelnym,

:żÁ nie sposób ująó go w pľostą forrnułę. W rozważaniaoh na temat oďbio_

ľu dzieł artystycznych trzeba bo'wieľn bľać pord uwagę \Ä/ płaszczyźrie
psychologdczńej _ ľóżnor'oďrrość ltłđzki'ch potľzeb, postaw, mo_

tyĺvólv, dążeń, tempeľamentów, w płaszczyżnie soc jo1ogĺiczÍ!e j _
różnorodrrość s}'tuacji li kontekstóW społeczr:-ych, ról i osoĺbowości qpołecz-

nych, statusów, pozioł:nów kompetencji ,kultuľowej, \M płaszczyŹnie e s t e-

tyczne j - różno,rod.ność wyznawanych 1ub o'đ'ľzucanych (exLpli'cite lub
iÍřlplic{te) kľyteriów estetycznych, skal i systemów warto'ścii es'tetycz_

nych, koncepcji đzieła sztuki, moda},i pľzeżycia estetycznego itp.

Zbiór wymienio,rrych ttÜtaj czynników (a 1ista rlch jest nliepełna) wpły-
-wa na kształtowanie się o]weg'o zespołu dyspozycji, kom'petencji i pf'ze-

śwlladczeń, j.aki okľeślić rnożna schematycznie teŤü-ndneŤn ,,postawa wpbec

sz'tuki'' czy też ,,postawá ođbioĺ:cza'' 1. Komplekso'wy ohaľakte,ľ owej ,,po_

stawy'' spľawůa, że ogólrle ,po'j ęcie ,;odbioľca'' wydaje się - jako katego_

1 ,,Postawie wobec sztuki]', ,,psstawíe es'teĺycznej" czy ,,postawi'e bÓbioŤczej" (a w
tonsäŕwi,ncii ŁeŻ ,,ptzéżyciv'"i .,ro,zumienĹui' sztul{Ĺ ewentualnię ,.pÍ:eżyciu ąsfe_
tycznemu') wiele uwagi poświęcają esteiycy, Por.: ]ľ. TataŤkiewiczI DzLe)e szescl|L
łil"i.'wÁír"a*i rsiĺ 

_(rożaz. ĺi ř'izeżacĺb 
'estetuczne: d'zieje pojęcio'l; R. Ingarden:

-víůÍiĺ"ar"i-aűsi"s;e ż ěsteĺuxĺ' Warsza-wa 1981 (wykł. I _ x); M.Golasze'ł1ska: zo_
,uź 

""ňtakĹ'- 
PtobLemąLuką, Ú'Le:ođu ' LeorĹe' Kraków l9?_3.' rozdz. v odbżoŤco);

ĺ]'s:"lo.ŕočŕĺ' Rozwążaíią o tóźĺloródnoścž, posta1'D uobec d'zieÍ sŻluki i ządowolen,
ji,wn'óń" łojq. ,,r].łetyta" 1960 t. I. Należy jednak pamiętać, że -d]a socjoloBicznych
tad'ń odbioÍů 'śztuki dystynkcje pows'Ĺa}e r.a gľuncie ťeÍleksji ąstetycznąj ľnogą

"łä""a 
iié źbyt subtelne, moaet'ówe, w nriew{olkim tyko st'opniu' pŤzystające -do zja_

*iiL 
"cĹwv.ĺňvcn 

enpriŕycznie. Socjologiozna kategoIią odbioľu nie ĺest bolÝ'liełĺ
tożsama ze sbĺci,e estotyc7j'lą kategoŤią odbiolu'

43

ii 
'..

'íli: ,

[ilr''

ťi.,
:lłl.
'Ĺ'..l



TOMASZ MISIAK

ria analizy socjologlcznej _ zbyt zgeĺreľalizo'wane, mało opeľaty-wne'
Stąd koníeczność dookreś]ania €io dľogą zabi.egów typologłizacyjnych.

Konstruowanie typolo'gii odbrioľców ma w iocjologiri sztuki
na celu: po pierwsze - bardziej pľecyzyjne wyznaczenĺe płaszciyzny za-
inrteľesowań teoľetycznych oľaz poJa ernpirycznych badań, po wÍóre -stľuktuľaiizację i systemaÍyzację nagromad'zonych mateľiałów (tak a pľio-
ri' jak ĺ a posterioni). Dookreś]en'ie popľzez typołogię może więc póľnić
wobec przedmiotu refle{ĺsj'i socjo]o'gicznej funkcję zbiiżoną đo tej, ;akąw stosunku đo świata społeczľrego prz}łpdsuje się samej sztuce - Íunkcję
regulat}nvną, Íupkcję ,,porządkowanĺa'', ,,usensowniania'' tego, oo in cru-
do jest zbyt zlożone i chaotyczne 2'

W myślenłu potoczn)rún, w p'ublicystyce Ĺ kľytyce artystycznej, nĺuanse
Znaczenrowe zawalte V/ ogólnym texmd,n e ,,odbLĺ'o'rca,' bywa ją z reguły
pom'ĺjane 3.Jednakże refleksja naukowa już od dość dawna staľa się owe
subte]ności uchwycić i zobľazować' Jeśli chođzi o odbioIcow muZv-
ki, to po'wstalo tak dużo ľo,aĺai'tych pľopozycji w zakresie typologii, że
tľzeba star.ać się raczej o ich upoľządkoĺÄr'anie (m. in. o ídentyfikację ka-
tegonií synonimieznych) niż o đalsze ,,m,nożerrie bytów ponad mĺarę'''
Wĺelość pomysłółv dj riżnorodność dyscyplią na gruncĺe któľych pomysły
owe powstają (psychologia, socjolorglia, estetyka mvzyezna), spľawia, że
ich klarowny podział i czytelne p,rzedsĺtawienlie nie jest zadänienr najłat-
wiejsz}Tn. \{ożna co pľawda porządlĺo'wać ishrjiej ące typologie na zasaclzie
pe'lvnych Íoľmalnych ,,etykiet'', wyodľębniając koncepcje sÍoŤťnuło,\Mane
pľzez psychologólv, socjo1ogów ĺi estetykólw. Bardziej inteIesujące wydaje
ďę jednak uwypuklenie różnic połnięđzy podejścLia,mi psychologicznymi,
socjologicznymi i estetycznymi, a wíęc pod]kľeślenie me,rytoĺ.ycznej od-
miennoścÍ peľspektyw bada,wczych psychołogiĺi, socjologĺri i estetyki (a sze_
ľzej - f'ilozoĺii) muzycznej. Ps'ycho1ogia najbtiższa j es;Ĺ w swych
Zäĺnteľesowaniach t;'rn aspektorn osoibownści ludukiej, któľe wynikają
z bĺiologícznej (fizjologlcznej, gene yczn€j) konďycji człov'lieka. W ptzy-
paďku psycho]ogĺi muzykí chodzli tu wię'c o natuľalne, pľzyľodzone wy-
posażenie 'twóľców i odbioľców sztuki dŹwięku. Z ko]ei socjo1ogia
koncentľuje się na opiisie tego wszystkiego', co za pośIednictwem różnlgo
t;"pu zjawisk ku]tuľorł'ych pľze,kazyrvane jest jetlmostce plľŻez Zbiatow,oŚć,
tego co osiągnięte w dľodze akultuľacji, .wyuczone, nabyte a' Estetyka
wleszcie wzbogaca 'ujęc'ie obydwu wyżej wymienioĺlych d'yscyplÍn o as-
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TYPOLOGIE ODBIORCIW MUZYKI

pekt alŠjołogicznyJ ocenÉ !. hieraľc1rrizuje to, co psycho]ogia i socjołogia
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ne,

.rki
za-

'10-

n1c

tką

ru-

'taoela I

psycbologia

czvn-n jki czynniki
,l"i,rralne kultLlrowe

_.-+ estetyka

. czynniki
aksjoloticzne

nse
tl }ĺĺ

rWe

'. v-

ka-

ze

Lzie
lne

mlJ
^l

zy-
My-

ego

ka
as-

,za'

onu,

ona,
ŕBI-

tze-

rch

Uporząd'kowanie pľezentowanych typologii'odbioirców muzyki \'ĺled]e

po*y'z.rugo' sche!'natu 0 p'ozwołi uzu'pełn]ić po'działy formalne o wyrŤllar

i",r"oi.l"*y. Kolejność referowania poszczegó]nych pomysłów' a tym sa-

^y* 
p"*r'u hie,rar'chizacja perspekiyw teoťetycznych' nie jest przypad-

ľowa áni aľbitra]na. Wydaje się bowieľn, że irnmanentna ev/o]ucja trzech

Ĺ.ur''y"ł-l prc,d uw'agę dyscyplin rysuje się 'właśnie w postaci' jaką przod-

staw'ia Zaprezentowany tu schemat' Psycholo'gia rnuzykí7 ' 'pov/stała 
jako

oJ.ęl''" đyu.yplina w ko'iicu XIX w', była początkowo jeđynie psychoÍi-

"ĺJĹsrą 
.""z.ń słuchowych (C' Stľum'pf, H' Flďĺrholtz)' PóŹrliei po'djęto

badanie nad uzdo]nrienTamł muzycznymĺ i ich komp]eksaĺrri' s'taľając się

o ir-rt"opr"tu"1ę zjaĺwisk baľdzlej abstrakcyjnych' g1o'balnych (psychoło-

gia posiaci * -.,'y"", koncepcje G. Revesza)' W ten.sposób psychoüogĺa

iJ"ji .ł' niejako ,řmanowaói z siebĺie podejścíe socjologiczno-kttlturowe'

Soclotogia 8 
' łol"i ođ zneutľalizo'wanych i kwaĺrtytatywnych o'pjsów ty-

|o*o "ě*"ręt"".ych, 
strukturainych Wyznaczników (lub pseudo-\ř'Iy zÍ\acz'

iiLo*) oał'io.", pľzechodzi w toł<u sw.ego ĺozwo'ju do prób pogłębionej

,'r"'lł"y 1"r.os"ĺówej jec1nosíhowego i zbi'orowogo stosunku woibec sztuki'

.i"lą."." * t"r'l. .,po"ob dyscyplli'ną naceĆhowaną plj'erwĺastkiom aksjolo_

gicÁym i zbliżając się do' ujęÓ estetycznych 0'

-lloi]J *or" wski'i o pŤzed'miocie i, rftetod'die !:otetakż' wa'.,?A\,ła 1g,t3 (tozdŻ. II

o dżiedŻinie b(rdąi esLetacznac"j" Éá'a"ió: *i"eólowó na teŤnat Tóżticy porniędzy

ŁT;':{:ffi "iŁäiĺii'{'nł:'##t]ľťlłĺ*;".ľa,.p;,Ę-i;3ľ'ľ,łI'tľ'ij!,
3#;äi;ů;*ii;;;;"*;'í."";ij ';ďľei";""i:ľł;,,tr"T;tr;,łn !,#,"łi"k:"ľ,3:5:ľ'-"t?;

"'11łł" or', 
"t'n"nt 

t"" modeloĺÁ'y. Nie nalgży za.r9m'lrĺa! o' jego 
_słabości' 

np' o trud_

nościach v/ ťozćlzielan_lu teeo, "o',;ui*äiň"ĺ' 'óď !uc..o1, 
oo 

"kultLr'rowe''' 
Poľ': s' osso'

ľ'",ť\"ż-ľf-s""i "j";:łk,j-"'!il*ľł;ł"_Y:łłĺ:il,fu.ŕä:'bŤi-:ľ*'.'Żffi:x";:*"r"'íxľ" j1n{íi."""yłowski: PsucŁoĺo gżo' n1uzuki'' wyd' II' waŤszaĺva 1981 (Ioudz' I

'"t?"ľ#á3ł';:8#r3"!Í)'rr^ přzypadku o socjoĺogii. mu'yki, ta 'b!ĺÁ'iem is'tľlieje jak

dotąd \M zalążkowym kształclą "lřäłiř l"o"'áĺ' fuąr póa uwagę ogó]flą socjologię

'"'Ť*Łoo. B. sułkowski: Pouieśé i' clutelnżca' spoŁeczne uuaŤunkowanźa '?jclwisk

o dbźoŤu' w atsŻa\Ę ď 797 2.
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Nałoże,rÍe na wie]ość koncepcj'i pewnej poľąđkującej ramy wydaje
się niezbędne. Różnorodne pro'pozycje typologii odtĺiolrców ĺ'nrrzyki zosta-
ną zaipu:ezentowane tak, aby ze wzg]ęďu na swą ]ogiczną i melytoryczną
stťuktulę ukłađały się w wyľazisty oÍąg' ĺľzeba jednaik paÍniętaó, że _
skoro odbiór muzyki jest, jak wszystkie prooesy kulturowe, czyĺnś z-łożo-
nym i wie]ostľonn)řĺn _ nie sLposó'b przedstawić go w jeđn}Tn tylko wy-
míaľze: psychologrĺcznym, społeczn;nm bąďź 'es'tetycznyĺn. Stąd ujęcia ľcľż-
nych dyscypůin nie je'dnokľotnie sĺę zazębiają'

Psychologiczne koncepcje M ü l l e ľ - F r e d e n Í e 1 s a, De-
'' -']ewskie j- Wróblowe jłIJYJĎ cJ-vvr\JulwwšJ

Pľoblern ľóżnoľoďności sposobów odbiolru muzyk'i był przez psycho-
logÓw ľozu/ażany wielokrotnie 10' Typołogie odbioľców są na grunctie tej
dyscypliny budowane najczęściej w opaĺc,iu o po'đział psychiki człowlieka
na sektoľy (sensoriuĺ'n, 'tantazja, eĺĺocjonainość, intelekt), z przyjęciem
jednocześnrie założeni'a, iż SektoÍy t'e mo'gą funkcj onowa ó we wzgjędnie
samodzielny sposób. Takĺe podejście wywođzi się ze starr,owliska trady-
cyjnej psycho1ogii atornistycznej. W pĺľzypadku toz;ważan na temat od-
biorców muzyki atornizacj'i poddany zostaje i podrÍniot püloaesu recepcji
(słuchacz) í jego pľzedĺ'nli'olt - dżleło m\zyczne, w ktoľ)'rn ľozdzie la się
poszczególne elomenty i waľstwy.

Wyjątkowo wyrazistym przykładeĺn ĺ^noże być tutaj typologia ođ-
bi,oľcÓ,w muzyki naszkicoĄr'r'ana pľzez Richarda M ü ] 1 e ľ a' -.F ľ e i e n-
Í e 1s a 11. Wyo'dľębnia on:

a) sensua listó w (Sinnesmenschen) - koncentrujących zaĺnte-
ľesorľanie na czysto akustycznych, zmysło,wych wa']oľach dŹwięku mu-
zyczneSal

b) moťoľyków (Motoľĺker) - na któľych oddziałuje przeLde

lvszystkim rytmlc.zny, ľuchowy aspekt muzyki (wg Mülleľa-FľetenÍe]sa
motoTycy stanowíą poďtyp w stosunku do typu sensualistycznego);

c) fantastów (Phaĺtasiemenschen) szukających w Ínuzyce pTogra-
morvoŚci lub imprils'u dla s'wobodnej gry wyoibraźni;

d) emoc jona]jstórv (GeÍühlstyp,us) - którzy oczekują od sztu-
ki dŹrvięku wz-tuszen, afektów, upojerria;

10 Por. J, w.ierszyłoĺr'/ski: op. cit. (rozdu. vI Percepcia muzaki,); |I. schoen: Ťlre
PsaclLologa oÍ Músic' A SuŤDea toŤ Teg,cl7eŤ'and, Musi'cżan. Nowy Jork 1940 (rozdu.
YI The Ťupes oÍ Mus'lcc|L Eĺperaęnce).

lI R' Mü]1eŤ-FreienJels: Psgcholooże deĺ Musik. BeŤlin-Lichterfelde 1936
s. 119-120.
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e) me nt a lis t ów (Veľstandesmenschen) - ana]izujących muzykę

ro"úoo*o, bez głębokiego zaangażorwaĺ1ia wewnęhznego, Iecz z zanntere'

sowani'e'm inĺtelehuďnyľn.
Typo1ogia Mü]]eľa-FreieJxfełsa jest,,czy'sto'' ato'mistyczrra, niej'ako

modelorľa. W związku z tym jest najbardziej klairowna, chociaż t}'ĺn sa_

mym również najuboższa, najbarđáej schematyczna' Inrri badacze

(\ŕyers, Delacrołx, Kob]ewska-Wróbloĺva), pornimIo lpodohieńStwa zajmo_

wanego stano,wiska teolety'cznego, szkicują swoje sylwetlłi w sposób w

wĺęxli"r'm nieco sto,pniu ,,fenornenołogiczny", nie tyle dlbając o absoJ'utną

;asnosä nyterriów tlasy'Íĺkacyjnych, o ľozłączność p'Gszcze€ólnych e]e_

lnerLtów týpologii, ile ó odzwieľciedłenie fak1ycznie zao'bseľwowanych

zjawdsk 12.

HenIi Delacľolix13 wrnienia cztery typy odbriorców muzyki:

1) Typ wy obrażeniowy - ego cerrtryczny- (type imagina-

tlt egoce'n'trlque) kształtuje sĺę w oparc'iu o postawę hedołristyczną' Sty-

mu1ac1a muzyczna wzb,udza tu u o'd]biořcy ekscytacje zmyrsłowe oraz ma-

rzenia skoncentľo'wane na ternatach oso'bistych' Typ ten ma dyspozycje

do e'wo]uowania bądź w s'tronę podejścia Íoľmalristycznego (wraz ze

wäostem poz.iołnu indyłviđ'ualnej ku1tury muzycznej), bądŹ też \ň'/ kie-

runku skłonĺlośc'i do s,tanów dionĺzyjskiej eksĺtazy'

2) Typ wyobrażeníowy - a]1oc entryczny (type iÍnagina_

tif allocentrique) o'dĺnacza się skłonnoścrią do łrudowanla jĺŤragrnatyw-

nych ana1ogo,nó'w stŤukŁ11ř rnuzycznyeh, które nie wynikają jednak

z o'wych s'tľuktur w spcsó'b adekwatny, nie s'tarro'wią o ľo'zumieniu Íoľmy

muzýcznei (np. ,,słyszenie barrĺne'' a także inn'e rodzaje synestezji' jak

tr"'*po"y"1" wrażeń słuchoĺwych na foľmy graÍiczne, pŤzestŤzenne it'p')'

ľy'p ie., podobnie jak pop'Izedĺi, może ev/ołrlowaô w kiierunku postawy

Íoľmalistyczne j, kiedy wyoŁraż:orre schematy pozam||?'yczne zaczynalą w

sp'osób ś;iś]ejs;y przylegać do kontu'rów mełođycznych czy do uporząd-

kowań rytmu.
3) Tyłp forma1istyczny (type íoľĺnaliiste) skoncentrowany jest

,'^ jt"aá.ni 
' rozwoju foľľny dŹwiqkbĺľej, z ujęci€m jej ĺównocześnie

w posĺąci wertykaIne'j i horyzontalnej' Peľcepoja jest w t}łn przypadku

ułatw,iona, jeśli ođb,iorca dysponłrje zespołern termrinów technicznych' Po-

staĺwa foľmaĺisÍ;r cz\a rfloże poiawiaó się jednak - \M s\Ąĺo'istej postacli -
12 Mvers í Kobtrewska_wróblowa poďugĺwatĺ się w swych badal ach analizą _in-

""ipáiiĚři""'"ť 
i.iýňäri'läa"i 

"-a-uĺ*io'i'; 
Defacro'ix korzystat ponađto z pewnych ŹŤó_

*' 
',l'"ňi"śäiľ;'i|'-:,'"}:i:1ĺ':äI"x"']ľá*t' Paryż Ig27. cyt' według R. Fra.lcěs: Ĺo pcr_

ceptĺoi''aá-ía- ńiśiđu"'' prĺiz 19i8 s, 263-_-264' ciekáwa jest pod:Jęt'a pIzÔz- Đela-

""äĺ* -oĚ" prze,rł;iáywania 
_ 

kielunku ewolucid, j akiej' po,dĺegać mogą pŤzedsta\Mi-

;älł 'í;iló"y-'.ń-ińřw ń;a wpłr'wem nowycĹ'<lzynąików v/ewnętrznych lub zew-
nętrznych.

The
'o7.ďl.
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także u osób pozbawionych znajomości tochnicznych kategorii analizy

đziela muzycznego (proÍesjonalny' gľr.łpowy ,'dra]e'kj'' muzykologiczny za'

stępowany' jest wówczas,,idiołelĺtem'' ůndyw[dualnym o analogiczn;lĺn

cha,rakterze).
4) Typ aso,c jatywny (type associatiÍ) chaľakteryzuje ewokowaníe

prru) ^irvtę 
zľozumiałych i adôkwatnych wyobľaŻeń wynĺikających z 1i_

iu*.Lĺ"go' p-g.u*,l dzieła muzycznego' Delacľoix ocenia ten typ od-

Ĺĺo." "ł*yz":, co jest świadectwem pľzyj'mowanej przez rliego rŤIjime-

tycznej koncePcji muzYkl." eme.yt<aĺsĺ<i psycĹolog Char]es S' M y e ľ s przed'stawiił t}Ťolo'gię

opaľtą o ľe1acje inĺrospekcy;ne zk:żone pľzez 15 osób o niejeđnolityĺn

por,ioňĺ" zai.nteľesowań j wykształcenĺa muzycznego ľo wysługĘ-

i'ri., 6 k.*pory"jt oľkiestľowych zróżnicowanych pod wzg1ęđem charak_

teľu' Sty]u' "ptł.ĺ 
i'tp *. Podział Myeľsa obejmuje czteľy kategoľiie słu-

chaczy:- 
l)'Typ i n t ľ a s u b i e k t y w n y (the intra-subjective type)' na któ-

.y -lr"yĹu oddz'iałuje poprzez wzbuďzane ptzez nią reakcje aĺrysłowe'

e-rn'ocionalne lub lłonatywne' Uwaga o'd]bioľcy skupioĺa jes't rff t)'"Ín przy_

padku na eÍektach sensoľycznych, na pľzepły;ĺie uczuÓ' 1ub doświadcze-

niu wylvoływanej przez muzykę aktywności we\'/nętľzne j.15

2) Typ aSoc jatyłvny (the assorci'tlive type)' dla któŤego zai'ľrjleteŚo-

*ur,í* 1ĺl,r"yxą spľowadza się do ľolzwijania sugeľowaĺr;rch pľzez nią aso-

cjacji - *you"uzuĺ o chaľakterze z ľeguły dlrałnatycznyrr lub narra_

"yjriy'r.r, 
*" naznaczonych jednak zbyt siJnie p'ię'Łnmn e'rnoc jonal'izľnu 16'

--i6-śľ'""', I I11'd'api'đuo'L DilJercruces żn Listefting to Mus'ic''łł| Íhe Ellects ot

ĺł"gJ'nJa'. l,d'ś"ióur,] ľo*y ĺóiii lózi. cý1. -qgl Ivt. sc,hoe,n (op, cit.). sc.hoen' p9-

*"jgŕ; *"ĺsľ.*"ľ;*:ĺYi"t}lŁ:i:.:m*': ľ:í!'3!i-.ffiť:*ŕąuľ:!ľ'ľfr
ĺl!;iľ'ffi'' ilĘľ J'1'ŕł"ľ'"::ťi #řt:':ü#';"sž: ä ąT:ůł'"1ľäläíl6;Jii:
ľ:fi l;:ľů:;'^3f ť'ł1ľ[4**fi[ľ*;,5ffg1ďfr #*{*ffi T*W
ľłÍłľ!"Ł';ł''r?"?,trui-đ|ułíľ; Tutäđä-p,o,"n"oie iquperina - oňiääó*-""'.i'xiiĺ'-

]]l]n ľ*ľ*J'''łĽľ,ĺľl Tnooo"'"o 
zi ptŻytaozaŤle przez Myerc'a (c}'t' wg- M' schoe-

iiółäi uäi:y bły"ĺ" i 'p,áau-oiiá*ľ!'g1"h:1'fď!1ľ':'ł",.''."i["'ľ' 
jxľ*ĺu''"í*i!

lł:1Tĺľľ'**l;:ľ;ťi:J'"ť:ů"'J':*ľ'ĺtlľ'q"ĺąu4,ry:nlryŁł"^_-,""s#!
mx':ľä:Ťtľn' ĺľ;''lľŕ*ľą.*:#'trĺ"'Ĺľ$:-ł}:t"'3;iffiäęł ľĺ:ĺ
depresję' RozkosŹ.ne uczucje w.
t^iľYä"-"."j,ŕ"'í":'ľ:Tli*::"ĺYJ;ľ"-iäi""ľ; 

:i[,tl|?];ĺiľiT"#"#ľľii;liľ-
f,i3n1"oi'"::!ffi1*:.:iľT?uä-"'" ,'. s'm]łł.ną czuŻem, ee,rnĺíła w-swym zytĺu

'ä"i" 
'ä"'ti. -,,żáóięłó, sĺq oä wyobĺażenĺa scen'y pełoej Ťuchu i śwjatła' 'W'szyscy

ľ*ľĺliľ.ł'ľiŤ*ť':.':ľľľľł:l'ł"ŕ'ťi""'"fr''jľł:Hs.z 
domu stojącego po p.a'

3)
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4)

muą
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TYPoĹoGIE oDBIoRcÔw Ml]zy KÍ

3) Typ obiektywny (the objec.tive type), na któľy muzyka d,zia-
ła ze wzglęđu ľl'a jakości ukonstytulowane pľzedrrrJio'Ĺowo. Słuchacz pľzyj-
rnuje tu wobec utworu postawę kľ:ĺŁ'lcĺrlą i analrityczrrą ĺz.

4) Typ c h a r.a k t e Ť y z u j ą c y (ŕhe ohaľacteľ type), đo którego
muzyka dociera poprzez pewne cechy,,chaľakteľo1ogiczne'', personifiko_
u/ane p,rzez odib,iorcę w dziele niby w jakimś reąlnym poďmiocie. okľe-
śla się tu muzykę jako, ,,ch'oĺoblíwą'', ,,ľađosną", ,,elegancką'', ,,figlarną''
itp. Arralizując przytaczane pĺzez aatnra frag'ľnenty wypowiieđzi ľespon-
dentów 18 n|ietrudno zallwaŻyć, że typ chaľaktelyzujący jest btiski po
części typo\Mi intrasubiektywne,mu (pođolblrríe rřlamy tu do cz;m'ienia
z ľeakcją o ełnocj'onalnym charakterze, ale uwaga odbíorcy skoncentro-
wana jest w wiqkszyan stopniu na utworze niż l'I'a wrażeniach i ptzeży-
ciach osobistych), po części zaŚ - typoĺłi asocjatywnemu.

Janina K o b ] e vł s k a-W r ó b 1 o \M ä 1Đ bađała psycholog[czne deteľ_
minanty sposolbów odbioľu ĺrluzyki anałizując wypowiedzl (ankieta, wy-
wriad, opj,s 'intľospekcyjny) lłiilku grup słtrchaczy o zróżnico,wan;rrn pozio_
mĺe w]iedzy mizycznei í wykształcenia ogďnego (ľobotnicy, uczńio.wie
szkoły urnuzykalniającej, studenci, praco\Mnicy na'ukowi). Skołrstľuowana
tą ďIogą typologia słuchaczy składa się z plięciu katego'rĺi:

1) Typ po' 1ĺ s e n s o r y c z n y oďbieľa muzykę s;lntetyzując ľeakcję
słuchową z 5Ylnyĺrxi ľođzajarni doznań se.nsualnyoh (doznania V/zľokowe,
ľuchowe, węchowe ítp.). Doł:ninu j ąc ą płaszczyzrą psychologiczrlą p ercep-
cji j est tutaj poz'i,om czysto wrażenriowy.

2) Typ \łyobrażeníowy po'budzany jest pľzez mu.zykę đo ak-
tyvmości fantazj otwóľczej , zaľőwno, o chaľakterze kreatywn1łn, jak i od-
twóľczym (przypo,mnieni'owym).

3) Typ inteľpIetujący poszukuje w .rnuzyce znacŻeniow.ości,
SyŤnbor]izmu; interpľetacja do'konywana jest jednak z reguły w sposóh
egocentryczny, bez odwoływania slię do sf ery iĺntersub,iektywne j.

4) Typ analityczno-f ormalny odbieľa muzykę đrogą intełek-
tualne'j r'e{leks jl' Dąży đo uchwycenia sfuuktuIy dzieła muzyczrrego w
rozrnalitych je j manif estacjach (materiał dźwięko'wy, korutľukcj a formal-
na í in. śĺodki koĺnpozy'ćorskie, a także cechy ri wa1.c,ry {nterpľetacjii).
_.-'' 

p."yLł"ĺy wy'powieđzi (M. schoen: op. cit., s' 122) ,,Dxuga wattoln'ia była zbyt
głośna i[..'] Gđy wszedŻ dŕugi temát we wioloť]rczetrii nie był d,ość podüceś1orty,,. ,,za_
uważyłem, jak pxostymi śfodkami osiąga koropozy oŤ swoje eÍekty. l|...] Także za-
uĺ/ażyłem, jak pŤzygoĺowuje oł punkt kulmłnacyjoy pop'Ťzez synkopowanie',. ,,Jak
Ż\Árykle u Beethovena fuzeba za\r'vłażyé silne lroůx1rasty, zvÝłaszcza kontlas'ty djyü],a-
miczne' Jego cŤesc€nda zawsze splawiają mi przyjemrrośé".

10 Przykłady lvypowjedzi (M. schoen: op' cít', s. 122-ŕ!23)i ,,Pigkne ale żałotĘe
i slŤluíne' wydobywające się jak gdľby z agoĘť'. ,,PŤóbowałem być radosny' ale
przez cały czas bylem sm]utľ!y.'' 

''Był.Ąm 
całkiem wypľowađzoüly z ľównowagi, ut'ň'óI

czynił mł']]ie sm'uÍtóym''. ,,Muz.yka zďawała się jakiby żartować ze mł:!ie: zmuszało
rn1rie to đo cŁęcí roześmienía się''.

10 J. Koblewska_\MŤôbIowai Tupa pŤzeżać 1'lluzacz,nach, w| Mo'teŤi'aba poŤl1oc1Li'cze
dLa nąuczlcte7ż szklt ż ognżs1ł d,Ityst1Jcznach. ,zesz. 23 'waŤszawa 1958 (sklypí.)'
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TOMASZ MISIAK

5) Typ aweľsy jny odnoŚL się do muzyki oibo jętnie lub wľogo' co

moźe byó wynikiem taa upośleazeń fizjoĎogicznych' jak też ľozmaitych

u|přzedzeń i uľazów typu psychicznego'

Zapľezentowane' dotycńczas typoĺogie ľsq9h9losilczn1' jakkołwiek nie

i.a"äli,'*", p"'ĺekąđ ođpowíadajä_soł:ĺe' Zasób kategoľii'' do jakich ĺnoż-

na odwołaó się na grunc[e 'ľ"aŕyĺ.ĺe 
ľozurnianej psychologii, jest bo-

;i"*; ístocie ľzeczy đośó ográr:liczorLy' W g'ę ľ"ľd"1 tu dw[e seĺile

äo'"rr"yfi. su.ra pĺeňsza oŁeJmu1e okreś]oĺ-le ľodzaje potenrji psych'icz-

nych człowieka, dornínuJące w pu'''y't' indywidualnych pľzypadkach'

zápchnĺęte zaś na dalszy plan - wlinrrych (sensoĺ"ium' wyobľaŹniia' sÉe-

""^ "*o";orr"lrr", 
inteteki)' Seľria dľuga ogarnía pewĺe continuurrn barđzieÍ

osolr'y"ń postaw psychic'zrrych, Tozcíągające się między bieg'unařni ego-

centlyzmu i allocentryzmu (czy - wedfug teľrnin:logJ] : 
G' Junga .-.-

i"t "í*'ĺĺ i ekstľawôľs'jí)' Różne kornbĺĺacj e zm'ienÍIych poctro'dących

" "u"a*- 
-*riĺ pozwalajj uchlłycić każdy z dotychczas'zapľezentowanych

xo'ŕr"t-ry"t' typów postaw ođbiorczych rň/obec muzykí:

w jai

Myeľ
tywn
I'ożni
sŻ,cze
z poc
ľozľó
ľażen
utwo
adek

ne lu
r)

ekstľ
w)mr
cydo.

2)

chaľe

ktiry
3)

p]'zeJ

Z
ści z
bioĺc
nicze
rvie ĺ
tilpo1
muz)
srenll
r.r' pl
i<s zta

że e!

'labela Ż

sensoriuln

elllocJe

intelekt

egoceĹtryzĺll

selsualiści, Ínotolycy (M_F)

typ wyobrażeniowo_egoceDtlyczny (D)

typ ioĺrasubíektywDy (M)

typ polisetrsolycŻny (K-w)

ęmocjoDal iści (M-F)
tvp iltrasubięktywny (M)

fantaści 2 (M-F)
typ wyobrażeniowo_egocanhyczny (D)

allocontryzm

typ clraŤakteryaljący (M)
tvo interDl'etujący (K-w')

fautaści 1 (M-F)
typ \pyobÍażeniowo'allocęntlyczny

(D)
typ asocjatywĺy (D)

typ asocjatywny (M)

Ep chaÍakteťyzujący (M)

tvp wyobľażenioqry (K'W)

I mentaliści (M_F)

I typ folmalistyczĺy (D)

l tvo obiektyrľoy (M)

I typ aoalit1'czno_íorma]Dy (K-w).

Poľząđkując pĺezento\ňřane pľzez psychologów..mod9l3we sylwetki w

1oľmĺe diagrarnu dostrzec można pewne pľarvidławoścji' odnoszące się

"-l"J""ĺ "ňony 
do zasad ]:'udowanĺá typologiĺ odbioľców' z đrugiej zaŚ

-"á"- nl*'yď zjawisk ogólntejszych' Po pie]:lr'/sze więc dliagĺam wykazu_

ä0

!:-
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ŤYPoĹoGIE oDBIoRcow MUZYKI

je, że pewne typy odbi,oru mają charakteľ z\ożony, Łączą w so'bie d,wa *
vr jakiś sposób pokrewne - píeľwiiastki (poŤ. typ charakteryzujący
Myersa, typ v/yobrażenJi'o,wo-e,gocentryczny Delacľoix, typ in rasubiek-
tywny Myeĺsa, fantasta Müi]era-FreienÍel,sa). Po wtóľe - niektóre z ľoz-
różnień Íorĺnuło'wanych pľzez tego saünego autora mają chaľakteľ zbý
szczegďowy (zarniasł odľębnych typów mamy tu do czynienia raczej
z po'dtypamú: sensua]iści i motorycy Mü11eľa-Freienfelsa), linne znowu, to
roľóżTljerrla pozo'rne (Delacroix odđzie.]a t}T. asocjatywny o'd typu ,wyob_
ľażeniowo_a]1ocen'tlycznego, ponieważ L.waża, iż moż]i,sle jest odczytanie
utwolu muzycznego v/edług pewnego kanonu literac'lłiej - rnimetyczTlej
aďekwatnościi), Po trzecie - 

po,rniędŻy poszczegó]nymí kategoľiarĺĺi ana_
lizy psychologicznej zarysowują się .pewne geneŤa]ne korełacje pozytyw-
ne lub negatywne. I tak możemy zaoważyć, że:

1) postawa intelektualist'yczna ma za'wsze chaľ,altter allocentľyczny,
ekstľawertyczny, a więc wiąże sLię z nastawieniem na komunlikoĺľa"nie;
wy'rnianę myśli; ma ona, ujmując rzecz w kategoriach społecznych, zde_
cydowany zwrot in er'persorlalny;

2) postaw,a sensualistyczna (w języku estetyhi - heđonistyczna) ma
chalakter zdecydowanie egoce'ntryczny, introweItyczny. Stąd niem,ożrrość
opisania jej w kategoľLiach połąc[owych, potraktowania jej jako' rrlode1u,
który można by przyjąć w dľodze akulturacjí;

3) postarvy o'pielające się na akt}nvizacji emocjli ĺ wyobľaźni mają _
jeśll chodzi o lozróżnieníe p'oĺrriędzy ego- i allocentryzlnem - cŁarakter
przeĺścü,owy, m)ieszany:

ego-
l-
rych
rych

-t

:'t \'ł/

się

azrT-

sensorlum

Tabela 3

emocje/wyobťaŹnia intelekt

egocentryzm allocentryzm

Z zaprezemŁowanymi typo'logiarrni wĺąże się kwestlia gľanĺc możliwo-
ści zastoso,wania psychologicznego wyjaśnienia róźnic w postawach od-
bi:oľczych w-obec muzyki. Dobr;łn sprawdzúanem .praw]omocn'oścń (i ogŤa-
niczeń) ujędia psychologicznego może być sposôb, w jaki sami psychologo_
V'/ie síarają się wyjaśnić spostľzeżone i oĺ}isane pľzez siebie rozróżnj.enia
ty'po'l,ogúczne. Myers np. pod,kreśla, że obü'ektymstyczna postawa wobec
muzyki, na grunoie której materiqł mvzyczrLy jest ujmowany w odnie-
sie,nlu do pewnych standaľdów słuchan]ia, pojawia się o wiełe częściej
r.v przypadku słuchaczy wykształconych muzycznie, niż u osób niewy-
ksziałconych. odbioľca zaznajonxi'ony z techĺĺĺką muzyczną p'rzejawia
z teguły tenđencję do tłumienia osobistych !cz!ć czy asocjacji, które mo-
że ewokować muzyka na rzecz krytycznego, analitycunego punktu widze_

ät
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nia. Podobnie Koblewska-Wľób]owa Zwtaca uwagę na falłt' że pe'wne

wyucuone, ziÍ}terna]1zowane 'w pÍoceśle 
'aku1tuT.acjí.1z:ľI_ 

j noľrny reago-

wania na dzieło muzyczre *o'są ull*ľe I YryiT"é :1ľa]ne 
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ö;iđ;"" z przyro'drcnei jedÍxostce komstytucji psych]czneJ'
' otu)uĺ" .iá *ĺę', że dia wyjaśnie'n-ia różnoľodności 
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u*'** *

staw odbioľczych woun" "lu"yĹi 
analiza czyłmikow czysto psycho1o'$icz-

;ń,r il;ňť;;""u' up"ao;u"i'iu *u"y"^u'.- iak stwierđ'a w konkluzii

rapoľtu z badań e'mprryoznń;*ilil'c "*"''fl'Ń]|_]^|f 
!" Schuessleľ 20

,- byĺvają bowüern nie tylxo *u'"''ko*ane' leoz nawet kontľoůowane spo-

łecznie. Rola uczenia s1ę, naśiađowanía, pĺ'zejmroĄMařIia pľzolłonań i ĺoz-

maliĺtych noĺľmaty"y"t' *oa"ti"'juĺ"' ĺ''t tu na tyle 
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Pľzy jąlľszy założeĺie, iz rra jwłaściĺvsza Ęma odbl11'dzieŁa lllllzy'cz-

nego polega na uchwyceniu zäsad jego buđowy i Tozpoznaníu kontek-

stów stvlistycznycn' psycnoro j "-"'yľu*łi 
otto o r t m-a n n 22 zastoso-

wał 1v svrcjej typologÜi wy'oLlt' iäkĺm iest zd'olność słuchacza do po-

rl')

al

::äŤ"i'iiľj*t,iĺľ:ŕ"*ľ,l'"',:ľ::]:lłry'5jt::ö.Ęľäi1iľ{łL"*;:"1Jffi "}'fr
:xlľĘĺ,ll' ;mlnŕľ*bľ *ĺľl*ľ'ĺľ:lx ", ä'ĺftoĺľt;:;:'"#*""Y]

lľľ,:tĽä""'ń:lÍťąłľ.;1**i***3ęsĺ'm'**iľ*ĺ"''.m,
):änľ?ľä"Ęi''Ji"ľĘľ*:ÍiŁ::ł;""*ľiiľ**'ľ*łł;:ł:ľ;Ę]{:ś':}i::

:iäĺii"':ili#Jľxz#,ťf'#ľi,ľł*1|xi;;3;ii;ľę''í:ľď];#zT,ł,;r:iľ

rľ:'"łľi*ł*:ľ*"'ííTi#'#ľ#hľ#,iľ:z:n:ł:ř;"::i":;kĺi;ł"-:ä
* ,j'ľ"3',iĺŤ"i;'i'ääŻx*"i'łłł;*",r, GerLetic con'ideŤq'tźons'wi tĺLe EJJects''' iw''

cyt, wg M schoen: op. cit, s 119-120'
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TYPoLoGIE oDBIoRcovŕ MUZYKI

strzega.nia coťaz to bardziej złożonych elementó'w st'ruktura1nych u'two'ru'

I tak według ortmanna:
a) Typ sensoryczrry odbiorcy (the sen'sorial ty'pe) pctrafi ujÍno'

wać tylko ..surowe'' tony czy ahoľdy, na które ľeaguje gpo tan'iczrj'ie

w'iwtzns,, . gdy jalĺo bordŹce są d,ośó siJne, aby przyciągnąi j ego uw'agę'

(',uwaga miĺnowolna"). Nie m,a tu natomŕast mowy o świađornyrn sku'
pieniu s,ię na muzyce (,,uwaga dowolna''). ortmann pľzypuszcza, że tak]i

iyp peľoepcjii właściwy jest mał}'ĺ:n dziiecio[Tl 23 a także najĺnniej wľażlí-
wym sLpośľód ođbiorców muzyki popularnej.

b) Typ peľcepcyjny (the peľceptual type) dostľzega już vŕ mu-
zyce pewne całości - od p'rostych po coraz to bardziej złożione (pľogľe-

s je, m,D ywy, Íľazy itp,.) Zďaje też so'bi.e sĄllaňťę z pođstawo'wych relacjů'

między e1ernentałĺi dżieła (korrtľa'slty, akcenĺty, kulrninacje iĘ')' od'bíór
jeŚ,t tu pľocesem śvriadoľn}ĺn, al<tylvn;nn, wykorzys;t"ującyrr operacje

anałizy i syrxtezy' Tę ĺoľmę percepcj[.pŤz}'ĺpisuje oľtmann muzykoľĺr
proÍesjorralny,m d utalentoĺň/anym la'ikorn 2a.

c) T;rp wyobľażeniowy (the iľnaginal type) repľezeůtuje naj-
doskonalszy, najbogatszy slposób, reakcj[ na rĺruzykę. Należy wyjaś:ić' że

typ ,,wyołľażenio,wy'' u oľĺtmanna nie twoľzy pod wpływern rnuzykii -
1ił ma to miejsce u innych cytoiwanych psychologów - literackich aübo

malarskich fantazji. Gra wyobraźni to - zđaniem tego autora _ uÍn1e-

jętĺlość swo,bodnego posługiwani.a się językiern Ínuzy'c7-Ttyl. rL, umiejętnośó
antycypacjrj pľzeksatałceń fo'rmalnych, me1o'dyczĺlych czy har'rnonicznych,
umiejętnrość tĺÄ/orzenia í rozurnienia muzy czny ch poj ęć abstľakcyjnych'
jak np. tonainość czy poliÍonia. Tak ujmowany typ wyohrażeniowy ođ-

bioru jest charaktelystyczny d'1a wykształconych teoretyczĺlie muzyków
oľaz ďla amatorów wybitnie uzdolnionych'

Inrr,plicite przyjęta przez ortrnanna koncepcja ďŻleŁa muzycznego uz"a-

}eżn'iająca sposób o,dhů'oru o'd takj'ch czynników kultul.owych jak ,,uczenie
się'', ,,znajomość kod'ď' czy ,,znajorność ľeg'uł syntaktycznĺych" , znst'aŁa

explicite sformułowana (i szeroĺao qpů:acowana) przez Leonarda B' M e-

23 Zdaia sje to potwieŤdzać badania empĺŤyczne. PoÍ,: M. Plzychod'zińska: ?e_
ollr- eizěźu"l'i esteiycznego g, bad'ani'a erŕLpi'Ťaczne, ze 'stucLi'óu n&d' ckarz)kte'ĺEĺfu
estetuczftego FŤze|aÚą.ĹLo' Ťluz1Jlś\, przeŻ dzżbcź: ,sŁúđaa' Estetycz'ne'' 1ľ6 1.ľ1l!

,4 
_PoíLi'ędzy 

í}'pem sonsoŤycznym a typem percepcyjnym w klasyÍíkacji orĺman_
ĺ"r-i^i"' ĺä<li.ľ'oazi o sňosób odbioru. zasadłl'icza Íóżnjca jakościowa' wedlugĐa ísEl-Ĺeje; jěsli żnoa"ĺ o s!osó6 odbioĺu, zasadłr'icza Íóżnjca' jakościowa' wedlug

ie'*inoloeíi V.'rron Lee moźna by ją ująé' jako różnicę pomiędzy s}ys'zea]''iem muzy-
ki íheał'jňo musíc} a słuchaniem. wsłuch'iwańiem się w nĘ (Iisĺe'ÍrĹog to ńusic)'ki (heałjňg musĺc) a sluchaniem, wsluch'iwa'niem się ľ.nF
wodlug staÍed, ale wciąż cytowanej ks'ąi'}Ci GueŤneya' oyraojV/"ä'"í;đ"đ; Áij wciąz cytowanej ksiąlaśi GueŤneya, była,by to Ťóżnica pomięday

,,nŕó,křesronvń'' (i'ndeÍňĹte) a ,,okŤeślonym" .(defiüliie). sposobem, słuchanią Nato'
ił;ĹJ tń päicedviny i wyobláżenioryy Ťóżnią się.jl'' jedynie stoplriem doskoúą_
ií*i .ŕ'opino*'"nili' 

- języká muzycznôgo (ewer,üuďn j,e poziomem gyspouycji !sy_
-tiô-ňv.L 

_,,-;ll-'i"ił"."t dulô ŕ\ńánn,wáńiď. różnia sie wiec iloścíovýo. Po4|.:iĹicż"vct' 'umozriwie jáci'óh _ qwo opađo'Wanie),__^ ró rią sję ľię9
Ě. 

^ 
G;äiii";'a_ ŤŁ" pőwět oÍ sou,fld'_ Londyn ĺ88o (cyt. wg M' scho€nai op. cit''

s. 11?-119i: 1ł' L€f-i The vaŤieties ol MusicąL EepeŤźence. ,,North AmeÍica neviev/''
1918 (cyt. za' M, Schoen: qp. cj,t, s. 12H.26L



y e r a 2i' Naczelną katego'rią koncepcj,i MeyeIa jest sty1 muzyczny ("syn_

taksa"), ľozumiany ;axo system 'eg''i, "'"iatyĺvlzov/any 
kultr]ľowo i his-

;;;ř;'.,-;;;.áią"y "L'"ĺ""v*" náP:*fu ľľieków 
mnielsze lub

większe pľawđoLpodob'ieństwo' Gđy \M to]ku peŤcqpcji oczekiwaníe odbior-

"y"- *yJr."iuäe "e 'naio*ości 
systemu prawđolpođobieńsĺtw w obręb[e

ziđentyf ilĺoĺľane go pľzezer *odu -"tylistyczn:g' -'ľ:::l' zahamxlwane'

;;;űk"";;"; 1zašto'czenie., niespodziänka), rpojawia się bąđź ľeakcja emo-

Í:l-ťťJŕ1"ľJ;;ffi iiĺ:::::x:ffi :ľ:x;:Äi"":"-"J;:
'ł"g -M;y;;" _ pľzebie'ga pĺoces ľoďzący obiektywizację znaczenia mu-

äŁ:l',-*:;t*ę:"'h*::ľ"ff;íÍĺ",L'l'lľ#:äi1ffi :1Hi
íatrLľalnych ri wykształcenia słuchacza'*"rE.áp.:" 

ďriuł^ 
^rry"rÁ"go 

L' B. Meyeľa jes in'teľesująca, gdyż za'

hacza już o socjologię odbÍoň muzyki' wpĺo'wadza. bowiern w tkankę

đzieła kategoľie kuttuTowo_socjologiczne' Nic więc qĽl"g'' że Ĺ ort-

manrL, myślący o muzyce w un"to!lc""y sp'osób' podkľeśla w konkluzji

;;"''ůoTő*''*u, ĺz sposot - 'i 
jaĹość estetyozna. _ ľeakcji na muzykę

to tvlko w nriewielkĺrn sĺop"l" "oj o'danego z góry'' i 
'nieuniennego' 

Istot-

ľ" 
"í.*" ň 

'b"*';, 
otoĺL w.oĺro*y.h pľeđyipozyc'ĺ psyc}rĺcznych, rola

đoświađczonĺa, tleřungu *r]ry.u..$o. A cerltuiąc ten fakt, buduje oi"t-

ä-""-p'".ĺu"'" pomĺędzy "t'"o*ĺ'ř*i 
psyclrrologów a u jęcíałTli soc joIo-

gicznyml'

Socjo1o gíczne stopni'e ľozumienia m17zyczr.ego -_

tezy Agnes Losonczi

Na gľuncie repľezentowane go przez. ortmann" n::""]io'" stľuktuľa]is-

tvcznego nie sposőb _ oł"'si"fr" iyp 
'łu:|""11_-_:đ'dŻielió 

korĺrplemen-

tärnych względern siebie '"y'"'ii'ó* 
psychicznych' jakĺmi są pe\Mne zdoi_

ności, dyspozycju, oa '"y'''iLJ* 
g"'ä'ó*"'y'h**połecznie - tj' okľeś]o-

.v.r'' 
"łĺä:ęĺ,^"sci, 

lromľete_n'cí 
ľľj:ľ:ľĺ"br:,""ľľ:,äľľ*ľ.""ľ:H;log'iczną. a *'i:Ľs:":l T:,ffi"i'ä;-;;",J ;;il" 

"r-,i.ĺäzly 
Íakł, że

przypadku zataÍcl'ü' 'La II1J

-;lł.ĺnł"ĺ:';ł#::ľi;,::#ł;";i#,T"ł,,ľł,Ííłfä,;,ł;äĺ!i}.il,''ľ;'""ii.ęłJ;i
äTä".ii'átĺcś' ."a ATt cŤi1iďsa'' 1957 nE 4'

;ľťÉ'*ĺĘ'"fl"j#ĺff"'ľ;ľ;ĺ'#:jĺĘ'łsľ."',ŕa,3ľi"'łi"äiä"; 
?ĺl?1Ti?ľi'*l.1T'?

tTľw""t"'Łľ';;ľĺ'1'"ľíJá'"T'"#:}" - znaczenie ,,ł"y_1'j::-(:TľÄTť},&"flľu*,*
'ĺ" "ä 'ärňpi-"ä"ýcń;', 

_,,pľzylepionych'' đo mwyki 'znaczen oes
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TYPol-oGIE oĐB1oRcl]^/ MUZYKI

socjolog muzyki, Agnes I_-osonczi28 pisąc o ,,st'opniach rozumien]ia
muzycznego'' szkicuje klasyfikację baadzo w ogóinych zarysach zbliż-oną
do ortmanno'w'skiej. Socjolog, powia,ďa Losonczi, nie może zbyt głęboko
wchođzrić w analizę ľozumienia 20 muzyki '.- ani w perspektywie teo'rii
Íarm mrzycznych, ani jeśli chodzi o.roztľŻąsanie psychologĺcznych sub-
telności mechanizmów odbioru. Jeđnakże pewnych aspektów tego zagađ-
nienia nie sposób na 8ťuncrie socjologii muzyki po,tĺ,-inąć, dlatego chooiaż-
by, że poziom indywidua]nego rozumienia utwoľów muzycznych jest
przynajmniej częściowo geneľoĺ,Vany społeczn.ie i może być ponadto -ró,wnież w pewnym ograniczonym zakĺesie - społecznie mođyfikowany.
Badania empiryczne 30 oľaz ]orgiczna analiza po.zwołiły autorce naszlłicowai
odnośnie do poziomów lozumienda muzyki pięciostopndoŃłrej schemat, w
którym głowne kryterium klasy1ĺkacyjne stanowi uÍniejętno'ść ínternaü-
zowal1ia przez słuchacza coĺaz to bardziej złożonych _ bogatszych w e'le_

menty a uboższych pod wzglęđem ścisłych reguł poľządkujących 
-s'truk_tur muzycznycĹr.

1. Na ełementaľn}an stopniu rozum'i€nia melođia j,est przez odbioĺcę
ujĺnowana wyłącznie wľaz z tekstern słown)rm - poď dodatkowym wa-
runkiem, że ma pĺosty i stały rytm oľaz że dlugośó jej nie pľzekľacza
34 taktów (30-60 sekuř!d). Peľcypowane w sposób świadorny dźwLĺękí
nie pľzekraczają przecliętnego ľejestľu głosu iudzkiego' (níewyszkołomego),
obejmują więc oktawę,(ew' decymę). Haľmonika rnusů być baĺ'dzo' pľos-
ta, klasyczna, skala điatoniczna iub chľołnatyczna; mogą pojawii się skale
archaiczne (np. pentatoniki).

2. DÍu.gi stopień ĺ,ozurnienia stanowí iůościolve rozwiłrięcie stopnía
pierwszego. Czas..tĺwan]ia utwoĺu, któľy odbioľca jest w stanie uohwycić,
pŤzedłuża się do ok. 1,5 min. Linia łneloďyczna mroże się nieco komplüko-
wać (przy zachowaniu sche.ma'tycznego Ťytmu), haľmonika zbliża się już
1v peĺwn)rÍn stopniu ,đo romantycznej). Nie występują skale aľchďczne.
Nadal dominuje tekst jako czynnJik ułatwiający odbĺiór i zapamięty''Vanie
muzyki (czyrrnik userrsownia jący i Ínnemotechniczny 31).

--äT. EoJorr.á' Bed,o'tt, Funlłtźon, 'W eńuechsel żn đer Musź14. Musiklożżologische
ÜnteŤsuchung d.es Musźld.ebens i,n TjngaŤn nach 1945' Budapeszt 1980 (s' 166-1?5:

''Dje 
stuÍen đes mus]ikaljschell versóändnisses uĺđ die gese]lschaftlĺchen IIebel der

tr}ntMck1t!ľ!gl')l' Pojęcia ,,rozumieťrie'' !ży'vła A' Ĺosoťlczi jako terrÍ]rinu technicunego, w żad-
n wypadlru nie tożsamego z pojęciem ,,Iozumienia'' w śc'isłyrn (ą)istemoloBicz-nym wypadlru nie tożsamego z

ľaiis-
rmen-
zÄol-
ľeś]o-
ycho-
l t1,rĺ

1cI'goľ,
ouľnĺl

)moolQ
, cz. I

1óżnĺol*

nym) znac,zénj,u tego Ełovťa. RoŻuťnienie jest tu po prostu 'zdotnością đo ujmowa_
nla coů'az to balđziej złożonych stÍuktuŤ muzycznych. s' ossowski użyłby w tym
przypadlru teŤÍÍrinu 

',i.nteŤ.pIetacja 
asemaÍttycz{1a',i (U pod'stau e,tetukź, :w., lozđz.5

) z pojęciem ,,Iozumienia'' w śc.isłyrn (ą)istemoloBicz-
RoŻuťnienie jest tu po prostu 'zdotnością đo ujmo]Wa_
/ch stÍuktuŤ mv'zycznycľ., S' ossowski użyłby w tym
acja asemäntyczoa"i (U podstau e'tetukź, jw., lozclz.sprzypadlru teŤÍÍrinu',i.nteŤ.pIetacja asemaÍttycz{1a', i (U pod'stau

ottla.nżzącjo' tonów w 1nuzace)'
00 Ä, Losonczi zlealiŻowała w 1atach 60-tych kilka szelokoÜ0 Ä, Losonczi zlealiŻowała w 1atach 60-tych kilka szeloko zakrojonych pŤzed-

sĺqwz!Ęć badawozych, penełrując rozroaite fuođowiskai Ťobotnicze, výĺejskie, środo-
wl,sĺr,o miłośników muzyki povýażne'j.wlslr,o miłośnj,ków muzyki povýażne'j.

!| zýlłaszcza w plzy?adku gdy te
rzaľ PopulaŤność lżteŤątuŤü a 

''Li,te1

- Kraków _ Gdańsk 19?1.
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3,Natľzeclimst.opniuľozuĺnieniaođbioľcazregĺływciążjeszczeo.o-
staJe przy t}"rn, aby znaczenie rnuzyki ujmować vr synteáie z te'kstem

nibo z ,eÍektem teatrablym (o'gółnieĺ 
"_' 

w_ z''lĺiązlĺu z przeżycíem wizual'

;ń'i';'iii;;;.tĺ*). poju*tłą sĺi iuz ieďnak- !ľl?^ľ'uun' 
baľđziej

nbsĺ;ľakcyjnego, "rrtorro-""^ufr 
ujmówaĺia muzyldi' Mel'o'dylka i ľytľnĺ-

Iia magą być nrieco .*o'ooo'n'i'o' 
"*'gą przekraczaÓ już.p-ĺzeciętne zđ'o1-

"äg"i"!ä'*o*^ 
głosu ludzkíägo. Czň trwania chwytanych całościowo

i''ń;;il; .ń.'ođ a ao 6 minut' :ralťy z takich fľagmentóĺw "sugeru-
je" też w pewnym stopnĺu szerszą stľukiuľę' skłania d'o ioďtv'/aľzanlia te_

Eo, co mĺinione i antycypacJl tego' co prąlszłe' Haľrno'nika opieľa się na

řomantycznych koncepcjach XIX w'

4'CzwatŁystopieńlozumiemiaaznał-zapľzyjęcieprzezsłuchaczaw
pełni autonorĺlc".,"3 pou-u*y *ou"" -*"yxĺ lzar:'ika liteľackĺ s osunek ďo

ĺ;;.* ;;;."rry.ł,;' ľl'i"p"l'io'r'"''ĺ" typo*o "hoľyzonta1nego'" 
gdzie

chwýasię*ľ'i""*11Ľ^1ĺľľ;ľ:,.,:l#ľäläJjíľľff .#::",.ľľ
v/arstwy mateľii rnuzyczne1

dono'wego" pogłosu, 
"a 

j*'': e" lpo'ta'i'ľť': ś*IjĽatnY odbióľ 9lobal_

;;;';:;ŕ"";xz. *"'tyLĺ"ĺu 32' całoścli,'muzy_cmych' Czas trwanra

utworu, jaki słuchacz 1est ry stanie swotło'đnlie percypować' sięga 20 - 50

äi.l" ô"i"łr.ĺ"- ołatwia3ą'y" o'd'bióľ jest' t'utaj 
-przesh:zega'fia 

pÍzez

kornpozytoľiw ścisłośó konstľukcjí' koľzystanie z_ konwerrcjoinalnych

schematów formalnych i nĺe w}'kräczanie pozą tonalnośó duľ-ĺno]]'

5' W przypad,ku piąt"go 'topĺi" 
ľozumienia zanika potrzeba posiłko-

waÍlia Się utrwa1oną, "ctl'en''łtyi"''ą 
foľrną' Słuchacz "zgadza 

'dię'' tutaj

na ko'nĺeczność đeko'óowanĺa nowych '- częsľkroć indywidualnYch _ zd-

sa d stĺukturalizac;ĺ utworow äŹv.íęxo*v"ł'' Doíychczasową postawę "lek-
toľa" zastępuje on p'ostawą ,'iĺleoii'"o'"y''' zaźĺwieníe pľzestaje byÓ ďa

iu5'"* 
"ä"ŕ;;a 

,'iguty*''ą,' przeďwnie' stanowl! swoisty cz}mnik este-

tycznej Satys'Íakcji'
Agnes Losonczi pró'buje w ciekawy - choć nie * *"*":i-:::::::

ty"rłv - s,posób 
_ 

ptzypoľząd.kow1ó' .*"".ľ::.:^::."jtopnie 
rozumrenra

konkľetnyŤn gatu]arom' 
'oo"uioĺn 

i sty1om muzyc.znľ' łącąc w ten spo-
'."n 

p-oí.* "psych'icznych zdä'hoścĺ li kultuľowych k'ompetencji z typowo

estetyczn;rm zagadnĺenĺeĺn gustów' wyborów o'dbriorczych' pref eTencji'

lw związek dyspozyqr, lr*''"i'*u'' i pľeÍerencji ilus'tľuje tabe]a 4 ss'

Autoĺka poďkIeśIa, ru po".js.ĺu porntęđzy p,oszcze€ótnyľni stoprniami

nüe są jednoľodne. Niektore l'inie graniczĺre oznaczaią lrowiem koniecz-

ność przyjęcia zuĺpełrrie ''o*'so 
p"'á względern jakościowym typtl posŁa-
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Uce'

wy wobec muzyki. Bađania en1pĺľyczne A. Losoĺrezi wykazały, że ewo]u-

cja pornliędzy pierwszyľn a dľugirn oĺ:az dł:ugim a tľzeciTn sfolpn1em ľo_

",'*ie"ĺa 
doit<ońae się może dľogą wyłącz:rie iloŚciow.go wzrosúu doświad-

czeń muzycz,rrych, drogą prostej ,,akumu1acji''' Pom(ędzy trzecim a czwar-

tym stopniem pojawia się nato'miast znamienna ľóżnica jakośdiowa (po_

ńrięđzy izczebłe'm czwartym a piąt}'řn występuje ona również' choć nrie

1esi, Ěyć ľnoże, tak gŤuntowna). Chodzi tu o ko'n'iecznośó rezygnacji ze

.łu.hu'''iu opaÚtego li tylko na pľzyzwyczajenlĺu, słuchania ,,ľozluźnione-
go'', relaksÄwego. Nie jest już ono bowiem w staníe dopnoĺľadzíó đo

ukonstytuowan]ia się w świađoĺnoścí odbiorcy pewnej całości muzycznej'

,mulgho 
r

D0r0ň0H0' l

hlosgcrno
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Aby móc osiągnąó na płaszczyźnie czwaľtego i pliątego stopnia stan loz-
luźĺienja i €dpťężenia, należy đok'onać upľzedĺio istoĹnego wysiłku ín-
tele'lĺtualnego. Sposób oďbioru jest więc tu jakoścdowo oćlmienny, stľuk-
ĺuľa przeżyclia oábio..".go bardziej skornlplikowana (dwustopniowa), a ka-

togoľíe socjologicznego opisu zjawriska Íece'pcji - bardziej złożone'

Piqciostopndowy schema naszkicowany pTzez A' Ĺosonczi daje się

ostatocznlie żredukowai do dwu zasadniczych typów postaw ođbi'orczych

woboc muzyki. Posĺavr'y te, zgodÍlie z teľminologiią wykoŤzysty'Vaną już

clia gtroĺ:alnĹgo opisu zjawisk uczestnictwa w kulturze, o'kreślió możerny

miaňm postawy relaksov/ej i posta'wy ascetycznej 3a, przyporządkowując
pieľlvsza, z nich - na zasadzie dosyć luŹnego zľesztą schematu - tzw'

muzyce populaľnej, đľugą zaś - tzw.'muzyce poważnej 35:
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Tabela 5

odbióř 36

L Postawa relaksowa
(,,plzysłuchiwanie się'' plowadŻące

do,,odczuwałÍa" muzyki)
I

Ií
sta'D odprężenia, Żapoľnnienia, upo-
jenią itp.

1I. Postawa ascetyczna
(,,wsłuchiwdnie się" prowadzące do

,,pojrnowafiia'' i,,iníeťpŤetowania''
muzyki

.1.

wysiłek d'uchorÄ/y
{

stän ođplężenia, zapomnienią, upo_
jenia itp.

Agnes Losonczi poďkreśla Socjo]ogicZną, oplsorwą oľientację s'woich

rozważan konkluťtując, iż stopnie ľozumien a muzyki, idące od zdoiności

d'o ujmowania tego, co ploste, do tego, co skomplil<owane, nie są w żad-

nym wypadku ka1regoľiami jakościowymi opaťfymi o noľmy estetyczne
(aksjołogiczrre). Albowiem także to', co pĺoste rĺloże byó wartości'owe este-

tycznie, jak powiacla autorka - ,,human'istycznie wiaľygodne'', może wy-
iazać lľLázką doskonałość, ktÓľą nie zawsze ujawnia wyľaÍinowany język

m\Zyczny i złożota Íoľma utwo'ru' ,,N[e ľepr'ezentu jemy punktu 'widzenia

'._ pi."" Lo"oo"" j- 
- że dzieła wieikieg'o formatu ú ď<ouĺ*p1ikowane Śrođ-

ki ivyrazu ex deÍinitione b1iższe są ludzkim dążeniom do prawdy niż ele-

-u.rťu'r'", proste Íoĺmy'' 37' W klasyflkacji sĺopn]i ľozumienia chodziło

?E Par,'' z' Bokszański: Mtod'zi 'ľobatrLica a q'ugns kultuŤaL?'v' walszawa ĺ976
(tozdz' t ÍJwągL o koncepcjĹ ąuąnsu ku\turaLneqo)'
'_--ss}oĺ. Ť.'Misiak: I)Iużgko poważna' muziką populąrną' Duo'Iżzr1' wspóIczesnej
lęutturi' *"żaczäô1"ą i"isb"lętiua usiół'czesnej socio|'ogii ŤlLur,ghi,' ,,Mvz!ka'' Ĺ983

nr 4.
30 zmodyÍlko\'ĺlany wykres A' Ĺosonczi: op. cit., s. 1?0'
e7 A, I'osonczi: oP, cit., s. 1?3.
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TYPoLoGIE oDBIoRcÖw MÜZYKI

opaĺtych o obiiektywne czynniiki mlvyczne 'wskaźnř

*i"."i"ie rozmaitó ľodzaje ođbioľczego'stosunku wo_

Kontľo'weľsje wo'kół paľadycTatu badawczego so-

.':äiä si' *;z'yki: pode1ic'ie tĺađycy1ne' f enomeno1o_

gíczne i estetyzu]ące
Naľzęďzie w roďzaju skonsiŤuowanej ptzez A' l'osoĺ'rczi ska1i ľozu-

mienia řnuzycznego może 
"łuzyJ 

u"jołocĺ"""yT bud':]'oľ odb1oľu ieđy-

;i;'ň;_ ;;i'"*šn't p..'o'ni")y' n' żbyi o gĺ an'iczona' wyda j e się b o'wieĺn

;;;.i;*;;*", w jakiej moz.na by obserwować pIZeZ ĺeeo ľ'y""'i:^ľ::::

ĺ{,'.*.ľ"#i::ľ"J."äľH:äi*"Íľ::ľ}.ĺ1:".:.""ľ?:;'J.' ."'-ŕľä-:ľ

#ffi'ä -il)l'j ;;;lo'l.; staje jeđnak przed. ptoblernem' jaki zakres

e].ementów i z j akich .t". ,""."ý*i.tościi pochodzących powinĺen wziąi

;;J;;;;*, "*by 
nie Zubożyć 

'*o'i'ľ' 
opi"o*' ani też nie zakłócić czysto_

ści własnej dyscypliny. Paľadygmał baciawc.zy *Ťy"yľ" ujętej socjo_

i"'''"*''T'i'' i"ł- j"j"oiu'ęL* sřcjologii sztuki' w tym m_uzyki) dość wą_

sko i jeclno,znac""'" 
"no'"''u_p* '"*'Áĺ' 

w jaklej 
,badani" 

o:]l'j^u'""^:1'

tĹ"" är'ł aľtystycznych po*i'-"'y się Sytuować' Tzw' em'piľyczna soc;o-

i"ä" ""'"i*i wiá"i *ymZ' u''ty'ty'""ý ja'ko jeden z elementó\ĺ/ życia

społecznego i bada jego' tunkcJonow:anie'k*"'.1ľ-'-^T::ođaŤnĺ socÍologi'i

ogótÍlej (technikí ankieto'we] ápou"o*y-u'" statystyczniĐ ' ogÍäníczanie

się tu do mechanicznej ']."ludwi" 
korälacji Íakíu "bycia 

ođbioŤcą'' takiej

;ň il;j ľrĹzy\Łrl z szereg'iem zmiennych czysto społecznych (dane me-

ii;czko#" - *ĺ"L, płeć, 
' 

wykształce'rrte' zawód' pochoćlzen1e społeczne'

usYtuow.anie statusov/e "'"'i 
poz-ul" na szkico\Manie iedyn1e baľđzo

;;';";;;l.,'y'"n ,,poł"""'-'y"ľ'' i}'"'akterystyk rőżĺych..gľup od'błorczych'

Stąd badania eÍn'piryczne ";il;" 
sä'ciäłcgĺĺ muzyki (poirniľn'o że były

niejednokĺo'tĺrĺe prowaclzone i auzy^ ooá*uóh'* na próbach repĺrezenta_

tywnych a0) nie mogą ujawniÓ zbyt výiele na témat jakośc'iowych

-* 
Do"",',j"ją. i*l"ł"jŁ..ł:^L"i3."-""!,iľ: 

!T{ĺłłi{-ÍJö"?:ł#",sĘi:ď{'"Ě"ľ'ä
łiu::j:'*'"}.ľiiľľj}t#äBj j;; bä;i*i eo ipso räkże wartoy

#ľ# "ľ;ä':ľ",.i 
Ę*lĺĺ:"'_-ďjťľľľľľl"ĺ'f""-ł''í-l'""''1" k:l"äľ'łľj' 'ľ""Jii:

*uY; 
*o. ,"*,uj" "ił:y:"_':*Łt*ľ;'':B'"1."ů-ľ'3n:śqľ:*'iäüä""'"":'Ť?ä{li'ľ""'jąx.

ľľę9Ę :fiłL"űä"{'"?j'";$"J:..,äf"#ľ&1ii;1Ť-"'ľ "ř'x';Ť'''.ä'ł.;:'í 
'i'#;,%Ťj:T'ä

uzd,olnień muzycälycl]' ľoÍ' 'J'
;l*łlię ę'*'ľ* ?:łł:"]: ľł'?:"Tł;li że rĺtuzakąL no śc i'' u spóIc z e sn e g o s p oLe c z eíL'

łľ*ľjťľľľ',ť;"'rľx1K1"ľHn'ľ"ť^ľj:JŁľ;;':ltľ;ľł.o',';ľ::n:"ľi"ť;?:
nie" 1976 nŤ 3.
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(tkwiących w s{eľze społecznej i je,đ:rostkoiwej śłviadoľności) aspel<tóĺłr
Íenornen'u, jakiÍn j est kontakt człowteka ze szĺtttką dźwdęku'

Kwestia typologii postaw odbio,rczych wiąże síę bardzo ścliśle z me-
to'doüogicznyrn profilerĺl up,ravian{a so'cjoüog,ili muzyki' Z profilu tego
bowiem wynika bezpośľeđĺric zarówno đoł:ór kategoľii opisu soajolo,gicz_
nego, jak i ďobóľ kľýeriów wewnętrzłlej strukturalizacji tegoż opisu' Ba-
dacz trzymający Śię kanonicuIej Ío'nnuły poszukiuĺań socjologicznych nĺe
zechce w swoich dywagacjach wykraczaó poza sÍerę pewnych zewnęItz-
nych, społecznie zobiektywizowanych (c.zy przynajŤnrliej dających się in-
terpret}wać w sposób olriektywny) wyznaczníków sytuacji ođblorczej, ta-
kicflr jak: Íorma i stopień intensywn!ślci uczestnictwa w kultuľze Ínuzycz-
nej; wynikający z usytrrowania w stľukturze społecznej poziorn wykształ-
cenia muzycznego ĺ ogóInego; prefeľencje odŁri'orcze ľozumiane jako ľ'eaii-
zacjł pewnych modełi i słylów uczestnictwa w kulturze pľzypüsanych
,'varstwom, gru'poün czy kľęgoĺn społecznyľrł. Socjolog, który spľÓbuje
ľozszetzyć paľađygłĺat badawczy swojej dyscypliny, będzie z kole'i s'ta-
rał się albo pcgłębić opis popľzez większe skoncentľo'Wanie się na inđy-
wĺduallych pľzypadkach, na t;'m co twóľcze i n[epcwtaľza1ne, wewnętrz-
ne d osobjste (przyjmując peľspektywę niej'ako Íenom'enoüo'giczną), albo
też wzbogacić opis drogą jego alĺsjolo,grcznej inŕeryretacji - odwołując
się do pewnych estetycznych, Íilozoficznych koncepcji dzieła muzycznego
(i dz.ieła sz,tuki w ogole).

Poniżej przedstawione zostaną trzy sĺormułowane pŤzez socjologów
koirrcepcje typoiogii od,biorców muzyk| z których każdy ĺlustľuje odręb-
ny s,posób ľozurrĺieĺria pĺzedmri'oću i zadań s'ccjołogü muzylri. Francuska
bađaczka Nico]e Berthieľ ľepľezentuje tu staÍlow'isko tľaďycyjnej so-
cjołogtii empirycznej, c).towana już Agnes Losonczi staľa Się zwŤÓcić
ku baľđziej kompJeksowyrn, f enornenołogizującym sposobom opisu slpo-

lecznych postaw wobec muzyki, zaś Theodor W' Adoľno pľzybiera po
częśaii punk1, w|idzenria esłetyka, nadając swemu ujęciu charakteĺ wyľaż'
nie noľmatywny al.

Typo 1og ia Ni co 1e B e Ithli eľ - przykł a d tľa dy cy j ne j
ma+nÁtr Lo álrxlnzoi

KlasyÍikacja N. Berthier, oloejmująca miłośników muzyki pcważnej,
jest wynikle.rn u€ystematyzowanĺa inÍormac,jl zebranych w toku bądań
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41 Nb, metodę Adomą także moźÄa określić jako fgnomenologiczną \Ąr tym sen_
sie, że ,,chalakteĺystyczne cechy zacho''va['.ia wobec muzyki są ważníejsze nJiż lo_
giculra śoisłośé klasyÍikacji". PoĘ'. Th' w. AdaýÍLo Tupen ŤfuusikąLiscllen vqŕhatrten&
'wi EżnLeżtung in clie IyIusiksaziologźe. FŤaťkíuŤt n' Menem 1'973 s' 181.
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TYPoLoGIE oDBÍoRcl'w MUZYKI

ankietovýych 42. Staľając s:'ę nie wykŕacz ać' poza ramy neutľalnej opiso-

íxä"ř Jpi.r"ĺą" 'u ául"ľty*izowaĺrych wskaŹnikach (foľĺny uđziału w

kulturze muzyczne j, p'eĺe""Ĺ" j e' wyláztałcenie itp') autoľka wyo'drębnia

typy słuchaczy_me]omanÓĺľ:
1) Ko'neser 1Le connaisseur) - częst'o uczestniczy w konceľtach'

fesĺŁi.walach, ma bogatą płytotekę' 
-Twierdzi' 

że muzyka jest niezbędnym

składnikiem je€o Życia' Inĺeresuje się także innymi lodzajarrJi s'ztukí (np'

teatrem, tańcern). oĺ 
'pec1"riutý : 

krvtľk^ c1'''''''''''''''''ľ m1-z-ykoloea - ođrőż-

,'lu e; ,lĺ""r'u:omośó szcze!ólowych zasad 
'""'*'l_ TĽ{k' 

Koneserzv są

według Nicole BertłI'ieť nu]moĺ"; liczną gľupą me]o'manów (ok 1?'0lo ba-

ä"*i"o.o|v' [czącej o'gółe'rn 23i5 osób)' oŁe jmu jącą - 
głównie osoby w

.t"'.lĺ'"''' 
- 

''i'i*", ""-i'*ľ"i" 
na pŤÔwincji' Można wśľód nich wyľóżnić

orĺ,entację,,samotnlczą", 'l.uo"'ł'oi"'"ą 'omoc 
j'oĺralizmem í barđziej kon-

seľwatywną w gustach oľa) oĺientac1ę',,towarzyską'' (muzykovýanie i dys_

kusie w lďęgll plzyjaciół) _ o nasiá'wiediu inteielrtualn}"rn i łviększej

oLwaľtości na m'uzykę wspolczosną'
2) Tľadycy1ny w y k'o'n a'w c a (l'ex€cutant' tľađi'lionel) - inten_

"y'níĺ" -lr'ytui'," n1"5i'ay w -alĺa'toĺ:skich ,c|u:T_|^]'-.:'*'*'rach' 
co wy_

nika najczęściej u tradycji ĺod'zinnych' Mniej inteŤesuje go uczestnictwo

w koncertach ""y ''lĺ'""'i" 
płyt' Jest raczej o'bojętny woibec iĺĺych

dziedzin sztulłi. W 
^,.,ry." 

p.uf'.ou je k1asyczne, sprawd'zone waĺtości; nie

;;;;;;; ;""g"ľđy. Jest to, wed1e wyJ]icz:1 Ľ,:^::'}ľ'' 
tvp me]ornanÓvr'

w stosunkoł^/o zaawansovr'all}'Tn wiełíLl' obejmujący 290/o o'gółu pľóby'
'" äi-'i".y-ta tat" 1ruäĺo'wych; Ie toĺrťiste. đes^ondes) - traktuje

muzykę jako ornařnent 'oä"i*'os'l' 
j"ł'o r'ozryrĺkę' Słucha bez nađmier-

nego za,intereso'wanla, preÍ€ľu1ą' "i*'1' 'b1'ľ'] :T:p"syjne' 
Nie po-

trafi analizoľvaó aĺuł ĺ 'u'lo''uinie 
uzasaďniać swoich gustów' Brak mu

zwykie plzyg)otow""'u ńły""""go; wykształcenie' ogólne jest tu także

ri'1sz,e ÍIiż v,/ innych go"p^"h ođbíorców' "Tuľysta 
Ía1'' níe uczestniczv w

konceľtach, ma olewĺełe |iyt -- jest typovqm wytwoĺem ĺadia. Ten

sposób ođbioru charaktery'-s(czny le''t_dru luđzi dość mlođych (25 - 35

1ät;' o'bejmu1e ok' 200/o responden'{ow l\' ljeltl'Ireľ'

4) wytwo" *"*"*'"diów (1e pĺođuit des mass media) t}Ť nal_

Iiczĺiejszy, wielkomiejskí 1eĺ0/o' präbý' obejrnujący przeđe wszystkim

luđzi młodych. cechuje jo äuze zaĺinteresoĽanie ,noľściaŕni 
techníczny-

mi w Zakľesíe reproduľĘĺ dŹwĺęku' Gus't stosun'koiwo liberalny' zgoďnie

z rea.1izowaną p'"a" 
^"* 

međia zasadą hoĺŤogenizacld (ľównoczesna ak_

-' Ń. E-".thi"", Ĺ's*q191"ľ""J"śi,xľ,í;s"'","flľ,lľ'?ł"'3Ę!'"ji'|i11';''äi|,ifi'i{;
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yjnei

ważnej'
badań

,yrn se4r-
) nĺż Io-
ÍhaLłens,
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ceptacja m,uzyki awangaIdowej, jazzu'.va:t:]::] ľi_'.y^51'^ľ:jl"Ťiilľj;;;äi;:'ł;.il: lyp 
_a"se 

móciro zróżnicowany wewnętľzni:. ľj9:-::
* l.g" .łi't'" pojäiĺe t"t'i" chaľakterystyczne Ľ']'i:?"]1: :,y"::'::_;;;';"'äi" ĺ Jtoł"ĺ. ,,dyskoďil'', pŤ.etenl1jąc'I d: 

:i119'ľ-':': 'ľ" 
n::

;';;';' ;*"-''piä"ľ', iniełigentny i zachłanny "lt"*yq*j1^ :_-:ľ:-
ffi ;; fiil;;;'i-iäňi"'"" "'ĺ'i"'"'o*u'y 

jeđnostronnie'":ľľ1ľ:::':5
zu i Iejestlacji dźwięku, nazwany przez autorkę "uchem 

głośnika''

43 A, Losonczil oP. cit (cz Tupen cte1' Musi!íkenneŤ und' C\ie ve1'iind'eŤ]icłxkeźt đel'

musżkaLżseken weŤte).
ľHłi:[íł#í1#iiÍ!í,T',ľ;:Bl'"*',J'ti1Ł,ťť.*:\"ť^::"i"tr"Y,ľ:"T:ľ"ž:'Ír"1

H;ä:r,í:"$'ŕí:í,"łiĺ,Ťii'"1'ľ"äŁ*#ľľ z'ŕäľ"'äĺ" "'"s'i 
^!]'i'í-i5o

. j ľľL ľ #i'"?ľ,!Íł:;, iľłrl}',";';jťť,#,,' ť" r'r-Ý 
ot ú e r e it ung d eŤ C a s e - sl u d'ie n'

(I'oreille đu haut-parleuľ)'

Agnes Los,onc 7-1 - pIóba u jęcia f e n o' m e n o 1 o g i c z n e g o

Wedł'ug Agnes Losonczi 43 ana]iza socjologiczna postaw ođbĺoľczych

miłosr'ĺĺ.oř, mluzylĺi powaznej nie może spľowađzać się do prost€go pľZy-

;;;;;il;""* iednos'ikom klęgu tego, "t 
l'.'bią. d czego nie akcepíująaa'

Tak pľymitywna kategoryzacj a"oie oápo'wĺada skomp]ikowan}'rn i niehie-

äv''ň'älo'""rtulnyď "áĺ"te'"sowaniom 
ľespondentów' ni'e uwzględnia

)irrłroii baclanyctl zjaĺvüsk i gubd wie}e istotnych .elementów 
komplek-

uo*.e; 
".o"u.o 

społeó"""go, ;alłiĺn ;est stały od'bióľ muzykĺ po'ważne j '

D1atego Losonczi zdecydołvałá s,ię zrezygno'waó w _pľzypađku 
rozwaŻaí

dotyczących miłośníkÓňň/ -''"yLi p'"*"zn:ĺ :: -'ľľ:ľľych metod ba-

dawczych, pľóibując oaĺozle1" dogiębną d'ĺo'gą 
"case_s'trrđies'' 

a5 uchĺľycii

zaintelesowania muzycäle "'poňa""tó* 
w ur1ikłaniu \ň/ pev/ne kontek-

ilil;ňü; i j*Ltoeoguá'*e, taklie jak dľoga życiowa' sposół: poj-

mowania życia, osobowos", "'d"i"z 
poIzucając tym sa'mym j]ościo'wy pa-

,"äye- ;t 
-á"ĺ- 

soc jo1ogicznych .ni'' 1'"' Ę"1i9ĺ9ii.ľ- 
j 

"kościo'we 
go'

W oparcriu o 
"g.o*"o-"}i 

mateľia1 ełŤ.Ipily:zny autoĺka podjęła pró-

b. .;*;;;;il Ępo'lo$iĺ postaw od'bioľczych wobec 'm1zykĺ' 
Chodliło przy

, 'l^. ^ .^ "l''', .,*" tvno]ogia byla po pieľwsze moż'li'wie wie]owymĺal'owa''

:'il"*l"j.:a"';;;ŕi;;;i# soiolägicznĺe' Zasadniczym pytaniem ba-

dawczym,r.njotywempłzewodniirn-u''"]i"ytypologicznej,byłop}.tanie
o treść potr ze b m'u zyc znych (a đalej o Íunkrcje pełnione pľzez

sztukę dźwíęku) oŤaz o chaľakter muzycznycln zainte-
ľesowań. Typologia potľzeb odbiorczych (potľzob psyclricznych i es-

ietycznych) tvv'oťZy jeden wymiar analĺzy' typotro8ia sÍer i (społecznych)

pĺo1ilów zainteľes'owań -. lľ}'-iar dľugi' zaś różnoro'dne koľelacje -ele-

ment0!
plekso'

Sk(
cZteľy

i) :

t o ľa)
civ o
presji,
ľzyszk
odb!or
uczuc:r
nie -
:nr-ląĺb
zega&:

Ži]
ruilr
je ]łt{

PfzeE l

ł--cE3
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pođ-

ztał_
) po-

;eKa-

menrtów wziętych z tych dwu pożiornórv sz,klicują obľaz peĺvnych koĺn-
pIeksowych, realnych p'cstaw odlbi'oľczych.

Skonstruowana przez autoľkę typoiogia pottzeh mlzycznych obejmuje

cztery następujące ewentualności:
1) Po,szukiwanie w muzyc e żróďŁa (]ub k a'taIiŻa-

tora) osobistych p'tzeżyć ernoc jona1nych' D1a odbioľ-
ców o tego ľodzaju po'trzebach rrruzyka staje síę niezbędna w stanacľr de_

presj[, znużenía, zbytniego napięcia itp. Sztuka dźwięku jest tutaj towa-

izyszką życla a zatazeĹÍ\ íormą ucieczki pĺ"zed niłĺ (eskaprizm)' Postawa

odbĺ.""y ma charakte'ľ e'gocerltryczny, subieü<tywny, uwarunkowany

uczuciowo. Poszukuje się w muzyce środka pobuďzającego lu'b pĺ"zecĹw-

nie - kołnpensującego; poszukuje się dtrcürowej reg€neľacji poplzez

osiągnięcie haľm,oni. A. Losonczi przypĺisuje ten typ oczekiwań wobec

muzyki przede wszystlĺiln ludzdołn, któtzy z jakiejś' p'rzyczyny zostali

zepchníęci Ze swej pĺeŤw'oŁnej dJogi życiowej - n'iezależnie] czy są tego

Íaktu ślľiadomí - czy też nie.

2)Dążen'ie do poznania dzieła j ako s'ystemu, struk'
tury styIĺstyczne'j' odhioľca'o po;trzebach tego rodzaju poszuku_

je intelektualnej ľadośc[ z p[ękĺego ĺ doskonałego rozĺ'liązania zadania

itak ,,zadairrĺa twóľczego'' pľzez koĺ'npozytora, jak i ,,zadania ođblorczego''

przez słuchacza, czyli samego sieĺbie) - dľogą koncentracji na dziele mu-

Ży".ny^ jako na czymś uchwytnym, obiektywnym' czeľpie pľZyje]Ínnośô

z" pot;ie'rdzenia swej własnej zdoĺ.ności muzycznej apercepcji' Autoĺka
prłyplsu;e ten typ poŕrzeb muzycznych ]udzÍom zaniedbującym subiek_

iy*i .ĺ..ę ou"b"*óś.i, ludziorn zajmującym pťzy tym z reguły wysoką

po"y.ję * daiedzinie pracy intelekťtralnej, złrajdującym w tej p'racy sp'eł-

nieÍiie i czynüącym wrażenie zrówrroważronych'

TYPoLoGIE oDBIoRcÓw MuzYKI

3) Poszukiwanlie 1ÁT muzYce s ymbol'dcznego o,d-

z wi e r c i e d 1 e n i a p ro b t em ó w ży cio w y c h, związków z đzia-

łrzy-

.zÍIeJ.
lazaĺ|

vyc|ć
ntek-
pol-

go.

pÍzY
ľov/a'
n ba-
4anie
pTAeŻ

í es-
nych)
l ele-

ťĺĺ d0f

' plŻ0-
-lĺ(JáÖ/l,"

'ĺuď'ĺd n,

łanrieĺn, walką, }ronÍ]iktami dÍamaty'cznymi. ođbiorca o takiich wymaga_

niach w,oloec muzyki może ujmowaô ją to uczuciowo, to znőw inte]ektu_

alnĺe _ zawsze wychodząc je,dnak poza saĺ'ną abstrakcyjną sĺŁruktuľę m'u-

zyezną. Ty)'e tylko, że owa dľoga poza dzieło níe pľowadzii w świat su-

biektywných przeżyć ernocjona]nych, ale w sÍerę r'ealnych prob1ełtów

życ,ĺowycň, w slelę dlamatu życi,owego, zmagania, walki' Nie oczekuje

się tu oa dzieła klasycznego piękna, ale - jak powiada A' Losonczi -
,,oclzwieľciecllenlĺa życia, realnych zmagań życiowych,'pľawdy wyľaża ją_

cej siq ĺ ĺozstrzygającej w walce''a6' Autorka łączy lłystępowanie tego ty'
pu potrzeb muzycznych z sylwetką człowieka aktywnego społecznie, na_

:'ľ:Ľ 
bad'awczo, 1ecz níezľówrroważonego; czJowieka rM chalakte-

ł0 Jw', s. 151.

oó
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ľystyczŤly sposób niezaľadnego życioiwo' a']e mi'mo to niezmordowanie'

aktywnĺe poszukującego.
ä1 cu*u'ty typ potrzob ma chaľakter kompIeksowy' Ín[eszaŤly'

plzy czym ," rugiłv łączą się w nim potrzoby typu pieľV/szego i trzecie-

so,'u ."ęuto tez drugiego i tľzeciego (s'tosunek po'trze'b ty'ĺ)u pleÍłvszego

i dľugiego jest wyraŹ1ĺie animozyjny)'--''i;;;i;ń; 
sÍer i pro ilów žá[Ňe'esonłań wzbogaca siatkę kategoľii

Llnaliłýcznych o następnych pięć w;"miaľiw:
1) SpolrtanicZn1 *iłoś''i"y muzyki doltaľ]i do sztuki

clŹwięltu z ľeguły przez peĺ7ne pľzypad'kowe' wstľząsowe przeżycd'e' Nůe

uęJą. t".ľ,nł"".'ie 
- 
pľ"ygotowani ao ođł'ioĺu muzyki (bľak znawstlYa)

iniuicyjnĺe dążą do poĺľtóľzenia í ĺ'czszerzenia zakresu ana}ogicznych ľe-

akcji' odbioľcy tego typu wywodzą sĺe na 
99o.ł 

ze śnodowisk' w których

;;il;.; ;'"y;"r," 
-1ołi";"t'-'"i 

'ie 
jest zbyt si]nie ugľuntowana (śrođowis-

i." 
"orot'i."ä 

i wiejskie) - są to więc, w peM/nym -sensie, rnuzyczn1 neo-

fici. Pod wľaŹenrem nrezwykłości pielwrszego spotkania 'z'rnlzyką 
oÍaz

,ĺtn"go " 
nlą związku uczucio'wego, odbiorcy ci staľają. s'ię uchronii mu-

"íĹę" 
pr""a intetrektualiizującą kľytyką' a także pľzed sno'bizmem

I;;;r;;ju. sztuce dźwiEku iĺliejsce w sferze sacľum' 
' 

Stąd bierze srę trt-

;;i";ili;."y stosuneli do eksperymentująoej i czqsto Ępiarskiej muzy-

xi"rroň.ä"..,á1 a1'' wytaŻnie natomiast pĺeÍerowana jest emocjonalÍla mu-

zyka XIX stulecia.
2) Słuchacze uprzedzeni wobec muzyki Ro'WoCZ€S'

" 
u ĺ .í.^.":ą ją Świadormíe i bez Ieszty' sądząc' iż niszczy ona pođsta_

wowe funi<cje s,}]ołeczÍre muzyki jako takiej' Kultywo'wanie tľadycyjnej

sztuk]i dŹwiętu 1xvur-xlx"*') jest trłtaj tra'ktcľwane jako możIiwośi

wybawienia ]udzkości poglążoürej rve współczesnyn kĺyzysie ku]turo-

.'í"' r .y*ĺr""cy3nym ;8, oänosňe clo pochodzelíia -społecznego' 
słucha-

Cze ľepľezentujący postawę uipľzeđzenía wobec współczesności są pľzede

i,l;Jk'il mlĚszězansłlĺni üntelektualistamĺ - 1udŹĺni 'o systomatycz_

"y"i'*yi""i",."niu 'i gľun'townej wiedzy na 
' 
teĺnaj muzyki' Dysponują

Jízymi" zbi,oľaĺni płyt i taśm, są obeznani z liter-atuľą muzyczř]ą 1 Íegu-

lu.ń. l.r."ę.".rui ą- .ru ko"''e'iy, o il" tylĺ'o' poli'tyka pĽogramowa nie Íoľ-

.u1" ,r"a-lu.r'ĺ" muzyki nowoczesnej. RepIezentanoi tego typu postawy

akceptują w Zasadzie wszystkie Íorĺ'ny muzyki tTadycyjnej' Najbliżsi są

i- iäa"ät klasycy lviedeńscy; đo muzyki póŹnorornantycznej odnosą się

-;;*u"*", mimo że pr'zed kilkudzĹesięciu już taĺy.pocŻ-ynione uwagĹ na lemat

ľ"ů:'rľ"1""ä':i'fu;ĺ:1''"'.'ł'"*ťľ,"-ľ;',ĺťłnyĺ;az:t"*íłtł"ľ,,,,?zź?"." "o,l5.'ł"" 
il''{J:-''ffi'ľłöffiľ.ŕ l!ĺo";"""*ych w' traktol,VaŤliu'*sztuki11oraz o idei oca]enia

:;""ľ',::łľ j:ť;ł\,?i'iil5ĺr'ľłĹ,ľiľů:'łąľv*;xľ'#-ľ,'šĺřáŁäľľů*:
'olosid 

kuLtu'ry ,,Teksty" 1978 l1I 2)'
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TYPoĹoGIE oDBIoRcow MÍJZYKI

1]

ši
ie
a)

już z wyraŻnym đystanseĺ:n. Chaľakterys:tyczrre jest dla n'ich potępienie

i"""yu ĺ-r.ĺ*"ĺ' (Spontaniczni ĺniłosnicy łrruzyki są pod tym wzg1ęđeřn 1ř

beralni .'- dla ođpręże'nia Zwracają się także ku pe\Á/nym gatunkom rĺlu-

"ył'. 
po'pularr,"j).^ Funkcja, jaką ,,uprzedzeni" 

, 

p:1ye]::]-ą muzyce' jest

iĺ,"Ĺ":ą 
'L.n"p"*u;ącą, ka'tartyczną; istoĺtne jest tu oczekiwanie wznios_

łości i harmonii.*"]l _c""pę.ilchaczy 
po dążających za mo'dą charakte]:yzuje

zyrÁ veiÁętĺzniane zaĺinterěsołýanjie dla nowinek i sensacji aŤtys'bycz-

,'yct'. zn".io^osć najnowszych prądów i tendencji uznawana jest tutaj za

oĹo*ią".ť człowieká kultuľalnego'łg' Może być to znajoĺnośó ugruntowa-

na i nacechorr'/ana rzeczywrst;nň zainteľesowaniem, zazwyczaj jednak

opranicza sie ona do tr}ozlornu tov,/a;rzyskiej lłonwersacji i wzbudza jeđy_

;?;_;;;;;;"""mieniä sztuki najnowszej' Istotna jest tutaj chęć bycia

'"p tä a"ĺä 'w oczach autorytatywnych przywódców op'rnii publicznej' Po_

"j";' ,poł.""." reprezentantów tego typu postawy bywa zazwycza; po-

"í"ĺi ĺáa*-a.ĺ awans'u jące j (np. dl'obnom1es z?zaĺ.lin. '-> inteligent)' Poďą- '

;;;;;; ; ÁoJą .ą pozýi""^i äla rozponłszechniania nowych kieľunkó'w

".ii"ĺyáy"l', 
iło'y- "o"a"ĺą 

społecznego' pľestiżu; ľównocześnie jednak

p-^*ią nowośoi zajmują's|ię oni z za'palczywą gorliwością neo{itóv/'

myśląc pľzy t}'Ín ]'łprcszczon}ryni kátegołiami estetycznyĺŤli i a'ksjo'trogicz-

n)'rnrl'
4) odbioľcy wľażiiwi na emoc j o n a 1 n o - i n t e 1 e k t u a 1 n ą

doskonałośó oďznacŻają się otwartością tlĺĺysłu i wolnością ođ

uprz,edzeń' Jakko],lľiek poziom ich wiedzy Íachowe j by\'Va ľo'äna]í[y

(ogóInie - niższy nlz w pľzypadku dru$iřn)' to cechy osobow'oścliowe i sto'

sunek wobec muzyki pozwatają im przyjmować i rozumieó dzieła dovrol_

nego ľodzaju: od Mozarta poprzez Schuberta', ver.điego, do Bartoka' Nĺe

;;T'*đ; tym przypadku 1ęk przed' nowością i ľúechęć do poďejmo'-

*ä"ł" *y*łł* d'ođ".ďa do tego, co nowatoľskie; ĺównocześnie nie rna

t'eŻ sŻ 'eÍlczei gon1twy "" 
*ođ-ą' Pťzedlsta'Výiciele tego' typu oďbiorcy nie

.í ňäi. i"L' eizynaläaność społeczną trudno zđecydowanie okreś1ić' po_

,ri..ľaz two"zď oń niejako' pÍzekľój {}oplzeczny ptzez ľożľ:e grupy 1wql-

*t*y ĺ*"z"u powiloazLieo, zä są o"'i pewną' w mialę .niez'ależną 
od uwa-

""ĺĹ"*"ĺ 
zéwnętrznych, elitą iudzi wľaż]iwych i nozbudzo'nych estetycz_

nó. cľraľa'ľ'te.yuty"^" j"ut ďa niich pasja w dążeniu d'o przeżycia este_

ilä;;;. r,o wyma,ganie przeŻycia - nawe:t w sytuacjj' kieđy rozurni'e-

ńe mízytri osiÁea i'ię po1przez wytężoną pÍacę Ę9']e}ĺ'tuĺna - zbliża

nľ7,redistav/icĺeüi togo typu do spontanicztrych ĺniłoślików muzyki' Dla

ä"i;d*;' wrazliw-ych 
_ńa 

doskonałość ĺnuzyka nie jost społeczn;łn sym-

t,i** p"*t',po*oscĺ (,,ľ''oanľ') czy p'ozioľnu kuiturabĺego ("upľzedzeni'')'

nło to,ljąInym' wyrazem osolbo'w!śĹ-l, wyľazern związków míędzy jednmt_

---ł ölffia,rty"i vłzorach ĺ- antywzolach ŁŹo]Mteka sľPl"ęgo pisze A' Tyszka

ĺ, ari-vL'irä']ääoi'- cżlawźeĺa tciiiĺűi:iliego' ,'PÍząkaz! i opinie" 1980 nr 2'
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ką,a społeczeństv/:['nj 1r:'fuumeníelg'l 
sarnorea]izacji ů d'oskonaIenia zďo'ł_

noścí orientacji w świecie'c1 orrenTacJ] w i'wJęU]E'

;; ;;;;ä" m u z yki (eksperĄ.są pľ:piąaĘ:Ľ-:o:1'TŤ]ľ:
kJJ";; ;;iJ;.'"y;. by.p";' já soĺiđną w1ed3 

.f 
ac|rowa!:1- ľ:{'ľl

"äiři""''ĺ ĺ", "-"ł.resĺe 
tľytytiĺ, esteiykĺ, oľganizacjí'y:t",*:1{"T:c'"-,:1|J

iš;äil j *' opjli,',e e" bil*"ą' po o*q ą "o*u. 
nuľty arty_s tyc zn-e'. 

9 19"*'{''
il--rin;; indy;iäua1n'ie, jako ucżestnicy kultury' lub _ częŚctej _ w

sposób zĺnstytuc j ona]izo]wany'

żx*srj.í-"v" ĺ*a poteněJ a1ne wymiary' 
_ 

w których pľowadT. Ť::Ťľ
.""í"ii'řc";i'"il.'ii"";' pornĺęo"y. *užyą owa1lą : J:J^ľ::T,":::
il#;ru;*i;eů"ý.n,''ľoł"'""ĺ'h í ľtety:'z'iy:i ľ^"T:*^:*':':?
J,#'í#' J;äü;í ;h' J; i sp oie c znych pT"l"ľ. 

ľ c^"" 3:":::::*
;;ä;'il 

_". 
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TYPOLOGjE ODBIORCOW ;IĺUZYKI

zdol-

)1aŕnĹ

itp.)

10zna

)iorcY
)Wań'
rjem-
leoľe-
m za-
omtq-
v (o):

by, rnożliwość nieporozumień ko[Tlurxilkacyjnych porniędzy bađaczem

a rmp'ondenteĺn, zrĺiennnść po'trzeb i zainteľesowań tej samej osoby)' wy'
daje się jedĺrak, że' pľzynajmniej w pľzypaldkach koľe]aoji krańcowych
(śilnych 1ub zerowych) rnożna tu mó,wió o ZalkończÔnej powodzeniem pró-

bie wiełołvymiaro,wego o,pisaÍli]a ľealnych, obiektywnie wystqpu jących _
choć pľzy tym niejako m.odelowych - pos'ta'w odbioulczych wobec muzy-
ki. Ana]liza dokonana pl:zez A' Losonczi pozwa1a sformułowai cztery ge-

nera]ne i - jak się zdaje - uprawomocnione metodotrogiczÍlie wninski:
1) spontarxiczni miłośnicy (neoÍici) są wobec muzyki z reguły ernocjo-

nałisłam|i, nie mają zaś skłonności konteünpłacyj no _ana]itycznych 
;

2) u'przedzenii - klasyczny typ konserv/atywnego oďbioIcy ze sta'bil_

nych środoĺľisk inteligenckích - Łak'że w dużym stopniu ľealĺzują mode1

oďbioĺ'u ernoc jonalno-egocentľycznego ;

3) odJbiorcy najbardziej otwaŤci i wraż]iMi pod wzg1ędem estetyczn;nn
nie'tľaktują łnuzyki nigđy w sposóib czysto Íoĺmalny; charakteľys'Lyczne
jest dla nich poszukiwanie dľaľnatyzmu, a baĺdziej jeszcze - złożaľry,

1romplei<sowy charakteľ potľzeb muzycznych;
4) znawcy, eksperci są - zape\r'/ne z ľacji zniekształceń pľoÍesjonal-

nych _ wyłącznie odb[orcami iníeIektua]izującynxi, mając}'Íni skło'n'no-

ści do obiektywizrnu í analizowania'

Soc j'o1og jako es'tetyk - Theodoľ W. Adoľno

Theođor W. Acloľno poctkreśla, iż zasađniczym ce1em socjologi!. mu-
zykri p,owinno być poznanie lelacji łączących słuchaczy, jako ,,jeđnostldi
zsocjalizowane'' (vergeselschaftete Eĺnzelwesen) Z samą muzyką 52. W
związktl z tył'n wproiwadzającą cząść' sw,oich rozważań p,oświęca Adorno
próbie klasyÍikacjli postavi ođbiorczych wobec muzyki, Szczegółolłe ba-
dania errrrpiryczne w t}'Ín zakrestie rn:ogą być bo'wiem tv/óÍcze ty]ko wów-
czas _ powlada Ad.orno - kiedy dokona się z góry wstępnej stľuktuľa-
lizacji rozważanych pľobleĺnów. Stąd pomysł naszkicowania kilku 

',jákoś-
ciowo schaľakteľyzowanych proÍili'' ďo ewentualnej errr,piĺycznej wer1'Íi-
kacji. Oto typolo$ra Adorna:

r) ĺkspert (Experte) - słucha muzyki w pełni świadomie' Za_

trzyłĺuje w pamięci Íragmenty minione i antycypuje przyszłe, potľafi
dostrzec w dzie]e wewnętrzne związt<i. Zĺa i riozumie 'technliki kornpo-
zytoľskie. 'Jest to typ słuchacza, któľy w zasadaie ogľa1]icza się'do' krę-
gu twoľczycb Ĺ wy'kształconych pľoÍes joĺralistów.

2) Dobľy słuchacz (gut€n Zuhöľeľ) także dostrzega w ut'w'orach

pewne całości, z,łłiązki' opeIuje jednak językiem mvzycznp niejako au-

;.-;l
, Bic 
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TYPoLoGIE oDBIoRcÓw MUZYKI

?) T'yp r,oz.r;rwkowy (Unteľhaltungstyp'us) - doĺĺni'nujący ü1oś_

"io*", ;ä.i kształtowany ů zaspokajany pĺzez przemysł kulturalrry i mass

metlia. Nie 'mä estetycznego stosunku do muzyłĺi, traktuje ją jako źródło

podniecenia i Íormę kom-fortu pozwalającą odizolować się o'd kłopot'ołĺr

iodżtenności. ,,Stľuktuľa słuchania rnuzyki odpowiada tu stľuktuĺze pa_

lenia paĺpieľo'sów'' '- 7a11'pą2^ 'Ądoĺ'no 
5a, poďkreślając nałogowość (radlio

gr^ piri, cały dzień) a rowÍlocześnrie dekoncentrację towatzys'ącą pmce-

šo*i p.".'*p"jĺ. Typ ľozrywkowy charakteryzuje bierność i brak kryty-

"y"*,l. 
w.*''ętrznĺe ľóżnicuje' go ľodzaj u1ubioneg'o mater1lału :Ínvzycz-

"'"g" ĺ"p s"lugie.y - młodzĺez, pseudofołk1oł - luđn'ośi wiejska itđ')'
"a; 'liu'yczniie o'bo jętni, nie'rnuzyka1ni, antymuzykalni (musí-

kalisch Gleióhgültigen, Unmusr.ilkalischen, Antimusikalischen) nie chaľak-

t".y"oją. blĺzej okrestanych tyn:i termiÍIami anty_ođbiorców Adorno pod-

ir.*la," že chođzi tu najczęściej nlie o naturalny brak zđ'olnoścl' lecz o ura-

zy pc,wstałe w pťocesie wychowawczym'
" bowyższa, ) po^ro bárdzo impresyjna typologia powstała dľogą r'oz-

ległyclr 
"i 

wielole,tnlch o'bselwacji życía muzyeznego Europy í 'Ąm'eľ}4<i

1pi""*u"y zarys s'Íoĺĺmułował Ađoľno jeszcze w 1939 r') Ađor'no sĺtĺł'ieľ-

ä)^, ĺz swuao*ie przyjął wart'ościujący punkt wiózenia' opeľując nie ty-

le sub1ektywnymi kategoÍ.iämi smaku' upodobań' antypatii czy plÍZyzw-

czájeń, Ĺte pojęcie'm stnsoĺľ'ności (adekwatności) bądź ĺiestosowności per-

".p.jĺ. 
z"tĹau o n, że dzieła są ,,ob]iektywnie czymś sĺtruktuĺa]nym i zna_

"ri"y^, "o 
uwidacznla się w anairizie i co, w ]różn}ryn stqpniu đokłađności'

można đlostlzec i poenać 55'
--'- 

o.i"ty.^u (i epis'torno1ogrĺc Z:I'e z'arazem) krľter|1ĺ trafn'ości ođbiiloŤu

nie jest äo prawda ledynym, jakie można w ujęciu A'dorna zauważyć' Wy-

ľÓżnĺkamĺ poszczególnych typóM/ słuchaczy są íuta'j także: nasławienrĺe

p.y.ł''ĺ"rr'" iobec muzykl (słuchacz e'rnocjonalny) i ľodzaj 'preÍeroĺľanego

-ät".i"ł., mlzyczTrega (jazztan; po częścri też typ ľozry_q/]šowy i słuchacz

resentymerłtalny). đgomie blibľąc jednak, ce1eĺn Adorna jesĺt p'rzede

'u""y"ĺr.i* 
hiôraichizacia postaw odbioĺ:czych rň/obec muzyki

i oďniesienie ogółu ľealnie występujących ľnożliwości do pewne'go ideału

estetycznego56.Wtensp.osóbsio.cjo]ogĺiamuzyki,nab[erając
.ilrruio "aň"r-ĺenia 

aksjologicznego, pľzeradza się w estetykę' czy

,[, L iau chce Adornó 5? 
- w lođzaj muzycznej i społecznej fĺ]o_

z o tií.

typotogił Adoľna J,pro-

socjologicznej esĺetyki
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Wa1o ry i og ľanic zenÍa estetyczne go normatywi zmu:

mił'ośnícy, 1aicy, znawcy

.Ąđoľno, przybie'ra'jąc wyĺaŹnie waľtościujący_-punkt rľidzenria' prze-

kľagza w swej typologti g'"nio' 'ję"ĺu 
so'cjologicznego" Jego staÍ}owisko
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TYPoĹoGIE oDBIoRcÓw MUZYKI

Pľefeľowarra ptzez M' Gołaszewską koncapcja mođelowego kontaktu
z đziełeľn aľtystyczn1zĺl j est tu - pođorbnie jak r,ł/ typo]o'gijl Adoľna -lyyraźnie wiďocula, chociaż odrnienna niż u autoľa Filoz'olźi' nousej mu-
zgki' Dl'a ^Ądoľna wzoĺ'eĺ:n adekwatnej ,postawy recepcyjnÔj byłaby bo-
wiem, 'ff terrndĺrotrogli Gołaszewskiej, postawa od,biorcy krytycznogo (eks-
peľt). Maľia Gołaszewska zaś ođľóżĺlia wyľaŹnie o,dbiolcę kryty'cznego ođ
miłośnika sztu'lłiJ pĺ'Zy czyĺn właśnie postav/a tego ostatniego jest weđług
niej najcenniejsza. Pogląd tak'i wywodzi się z tezy, iż ptzeŻycia estetyczne
to zjawisiĺo sv/ois,te'' nle spĺowađzalľle całko'wicie đo kategoľi'i poznania
(jakkolwiek wiedza jest jednym z jego warunków). Podobne stanowjsko
prezentuje Rornan Ingaľden 61, ľozľóżniając epĺsteľnoło$iczne i esteĺtycz_
nA n^ié.ié ńAf.én.ii

Jednakże w pra'cach estetykórľ o barľdziej scjentystycznym naslaw1e_
niu granica porniędzy pľzeżyciełn a poznaniam u]ega - podorbnie jak u
Ađoľna - zataľciu a ściślej bioľąc: estet;nczny kontakt z d'ziełeĺn rozpa-
tľyv'Iany jest w kategoniach epi'sterniologicznych 62. Na gľuncie tego ľodza-
ju ujęć łatwo jest w sposób olbriektywny roztőżnić dyletantów i znawców.
Metrornaui _ pisze ZoÍia I'.dssa - słuchają muzykĺ naii.wĺie, ľacz,ej wra-
żenÍowo i e,rn'o'c joĺ'la1nie, natomiast fachowcy mają pozna\'lczy, ana]itycz-
ny stosunek do dzieła 63'

Analoglczny podział o,dbioľców znajdujemy już \M l{eg]owskiĺc h W akłt'-
d,uclr o estetAce,

',Ląiłr 
_ po]wiąda Hegel _ szuka w muzyce pŤzeđe '\Mszyst&il4 zIoŻuÍniałego

!l'J.Ťázu uczué i wyohŤążeń, toma]tu, treści i dłaĹego, najbaldziej iłteresuje go mu_
zyka to\^]aitzysząca lltekstorvi -- przyp. T.M.]' NątoŤniast znawca, dla któIego \ň/e-
wnętrŻne stosul'],ki ĺonó]w i instrumeDtóĺM nie sitanowią tajem'nicy, daje pieľv/'sŻeń-
stwo mĺrzyce ins|Ťuřnentalnej [..J; jest całkowície tr'"zepełniony samą mijŻyką, ođ_
czuwa żywą potlzebę poŤówrrywania tego, co słyszy, z dob-rue nxu znaĺ')'mi regułamĺ
i pŤa\Á/ami, aby wykonarre dzieło móc w pełni ocerrić i odczuć,'3{.

Wyodľębníenúe wśród słuchaczy znawców i lalilków wydavrać się mo-
że pľzedsięwzięciem dość mechaniczn)rłn i oczyłvistym. Waľto jeđnakże
zwrócić uwagę na ukľyte w jego tie pľzeświiadczenia estetyczne. Podkr,eś-
]a się tu ptzecreż wa]oľ pierw-iastka formalno-korstlukcyjnego w. muzy_
ce d waioiľ ref]eksyjrre'go', pojęciowego sposobu pÔľce]pcjd, Jest to ró\łTlo_
znaczĄe z odrzuceníeĺĺ sensua.li]sĺtycznych, czy místycznych koncepcji, za-

' 
u' 

Ę: Jłe]ąndgli o -ż'ągad,nienżu 
peŤcepcjź đ,zi'e'ł,o' n1uzacznego. wi PŤzeżaci'e, d,zi'e-to' üo'T tość' KrakÓw 1966 llb stud'źa z esteta|ri,. Ť. I11 \ła'r.szawa 19?0.

n2 PoŤ, z' IÄssai o tŻw' Ťoz!,ŤrLi,enźu ŤrLu?u]łż,'wi Noue sŻhźce z estetalśź 1nuzucz-

"' 
nej' KŤaków.19?4 (Ťozumieĺie ÍnBzyki polega \ł'€rdłu,g &utorki w pierwsżym ľzęäzi'e
na rozpozJlamlu sÍylu utworu, co, wymaga znajornoścl kom,wencji). L' B. Meyer: EÍno-
caa.,. J\t. l6' z. Lĺssą: o l']oaŤtoścż u 1lLuzl]ce. w: lÝotłe szkice',. jw.
_ 9 q, ]Är. !'. Hegel: wukłađa o estetace, Pruelľ.ł. J._ Glabowski i A' Lanđĺnan.
T. III waEszawą 19€4 s. 258-ł59'
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sadzających się na przekonaniu o uniwersa]nej i pozarozumowej śiIe od-

ä'i"ły*""ĺ" sziukĺ äŹwięku, ľównoznaczne za Ło z przyjęciem bądŹ ľni-

*?y".^u3 (semantycznej), bądŹ foľĺnałistyczne j (syntaktycznej) konce'p-

cji äzieła muzycznógo. Jest rórłľloznaczne ze stworzenigm okľeślonej kul-

turowei normy adekwatnego, nie'đyletanokiego odbioľu'

Hege] tego Troľmatywnego aspektru co pľawda zbyt wyrażnie nie pod-

Lr"slu] ""p"írr" 
ze wzglęďl:' na ogólny, alrst'rakcyjny chaĺaůrteľ sr'lĺoůch

rozważań' Robi to natoIrniast, nawet z pewną przesadą' lundator foĺ'ma-

]izmu w estetyce muzycznej - Eđlrard Hanslick, kiedy dzieli postawy

słuchaczy na ňuzykalne i patologiczne 65' Według Hanslicka _ die moŻ-

n^ r^prž"""ye, że'tmuzyka niejed'nokľotnie silnie wzTusza odbioľcę' Ĺecz

takie oddziaływanre na e'mocje i zmysły jest odwľotľrie proporcjorraüne

do ođdziaływanra estetycu'Tle€o sztuki dŹw[ęku' Estetycznie ukieł:un'ko-

*ur_rą 
""u'L"ją 

,r" *u"yĹę nie jest wzľuszerrie', a czysta..obserwacja' za'

'ĺ.ráją"u 
kämponenty_ takie, jat: śledzeni''e przebiegów dŹwiękowych' ich

antycypac;a i áekodowanie' ,,Najv/ażniejszy czynnik słuclrowy _ ezytamy

_ współdziałający w poJmowadiu utworu mĺuzycznego [to] zadotrclenie

słuchacza lezące w możności podążania nieustarrnie za planem kornpozy-

tora, uprzedzania go 's/ p'omysłach lub đoznawania nrlespodzianek 1dte-

resujących ĺ miłych'' 66.

Hansiick dzieli pos'tawy o'db oľców na 'pa'tologiczne i muzykalne' Po-

stawa pato1ogiczna połega na biern;łn pođdaniu sĺę psychoÍizjo-

logicznemu ođdziaływarliu muzyki (a więc oddziały_ĺvad'u pozaestetyczne-

mi), co prowaazi đo ogolnego poďniecenia zmysłów' Po':ta$ia m uzy k a ]-

n a zaś 
_opiera 

się na aktywnej, zw]ľóconej na czynnjk konstr''ukcy jny' o'łl_

seľwacji. Hansli'ck pođkreśia, że takie ,,znajdowanie uciechy w muzyce

p""y 
""p.ł""; 

tľzeivłaścí d.uctra" jest ,,najgodliejsz1'n'r' naizdrowszyrn

i.*ĺl ĺ" uur^r"^ i nie na jłatwie'jsz;łn sposobenr słuc]unia'' 6i'

WaŤtoścíoĺpanuesposo'bówodjbiolru,jakiegodokonujeHansJLick,w;mi-
ka bezpośľednio z całokszlałtu jego doktryny estetycznej ' Pľefeľowany

tu technicystyczny karl'on peŤcepcjĺ uznają ďziś jeđnak często nawet ci

teoľetycy, 
'ktáľz y _ jak Zotia Lissa 68 _ plogTamolYo połemizowalđ

z doktľyną estetycznego Íoľma]izmu'

no
wJ
ta)

biĺ

to

ou

ile

n]ź

1ą,

wz
po
ce:

:ĺ

d0l

_{ô:

oôł

lš,
!"--

,i,

sli
,äj

i5,

!ix

65 E. Hanslick: o pięlxnże w ŤĺLualce' studźu1ir estetlczne' PÍzP'kł' st' Niewia-
domski. 'waŤsza,'wa 1903 '

ĺl Í*:: ";.'u'?'-'*. Podobne üo".óżú'ierrie, wzbogacone .w stosurĺku do u'jęcia

Hansriěŕä' o'ođ''i".ĺ"ńi" d; ł't"tgĺĺ}ffii;;łýł". tyo"#?'"ór"F"15jľff.1ľĚ:} i*5:.':muzycznych, szkicuje w eseju lł

ľ":"x"jii?";ťgíť"ľľgľľal'-ľ;:€.ľjŁ'1,.fiřiä"1'ľůTŤjl?:'t'F''5ľj.-ľÍlä
*oułr""io.. 

Z' Lissa: o spec1JJżce nuzalíź, w'' stud,ia l1Luzlkol"ogźczne' Red: J' M' cho-'
ťliński' T. II KŤakóvý 1953.
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TYPOLOGIE ODBIORCOW MUZYKI

Jest to, jak rřlożna sąđzić, wylaz charakteTystycunego d1a współczes-
ności 69 wÚ,dzenia dzieła muzycznego w śc|isłych, s,tľuktura]no-systeino-
wych kategoĺ'iach. Jest to chyba też wyIaz pewnego profesjonalnego eli-
taryzľnu muzykologów. Noľmatywno-hieľarchiczne ujęc{e typologi]i od-
bioľców ma o'bok zalet, takich jak k]arowność i wzg1ędnie wysoki slto'prień

weryÍikowa1ności, także istotne braki. Dla potlzeb Socjo10gii muzyki ujęcie
to jest zbyt wąskie i zbyt selektyr,vne ' Także mesztą na płaszczyżnie ľn-
manentnej, czysto estetycznej (a nawet na płaszczyŻĺíe ograniczonej wy-
łącznie do aĺalizy dzieła muzycznego) można wykazać jego niedostatki.
Czynniki podważające zasađność normatywno-hierarchicznego ujęcia ty-
poło,gii oďbioIców muzyld syturrją się p]:Zy tym po obyďwu stronach pro-
cesu komunikacji artystycz,nej: zarólłno w sÍerze postaw estetycznych,
któIe, po,ddane subtelnie,jsze j analizie, okazać się mogą znacznie mniej
jeđno'rcdne, fl\ż zakłađa to' estetyka noľ'matywna, jak i na płasŻczyŻníe
buđowy dzieł muzycznych' zwłaszeza powstałych na gruncie awangaľdy,
które to dzíeia z oporem podđają się postu]owanej przez proÍesjonalistów
struktura]no_stylistycznej analizie i implikują zupełnie nowy pod wzglę-.
dełn chaľakteľu typ postawy odbioľczej.

Pluľa1izm estetyczny: postawa estetyczna, Iiteracka
i po etycka (W. Tataľkiewicz)

Wła,dysław Tatarkiewicz70 sÉwieľđZa, że esteťyka nie zdołała zbudowaó
jednolitej teorii pľZeżycia estetycznego, zaś dokładnĺejsza analiza pĺrze--

konuje, że to, co ogó]nie okreśIa się pojęciem ,,ptzeżycía estetycznego'',
o'bejmuj e kilka różnych k1as przeżyć. Jedne występują wtedy, gdy pľzy-'
jemĺr,osó wzbudzana jest przez bezpośľedni (wzrokowy, słuchowy' doty-.
kowy, synestetycz,rry) o g I ą d pewnych przedmíotów; gđy tym, co z ulpo-'
dobaniern oglądanry jes't w y g 1ą d przedmiotu, a więc to] co bezpośľe'd-
nio dane; Bdy w wyglądAie tym o upodoban'iu estetycznym sĺtaĺtoĺłĺ'i fo r-
ma ľozuľniana jako układ częścĺ przedn'iotu. Upod'obanie tego rođzaju
bywa niekiedy bardzo ĺntensyw,n e, leez zawsze pozostaje w pewn}'Ín stop-
niu zewnętrzne (dystans psychiczny niędzy przedmioteĺn a podłnlotem)'
W innych kontemplacja nie jest pr}marną podstawą, a źľódłem upodoba-
nia jest nLie tyle wygląd tzeczy, 'e kojarzorre z nĹrn ałsrazy, uczucia i my-
śli (foľma nie rna tutaj wartości autonornicznej). Upodobänie zawiera tu-
1aj sitny aspekt emocjonalny - pochłaniia osobowość tego, kto pođdaje

09 Tradycje pozytywĺstyczne w ÍilozoÍii nauki (neopozytywizm), wpływy stŤuk-
tula,lŁmu, teoťĺi infoťmacji ítp.

70'w. Tatalkie\Micz.' Postq,u& estetLJczna, lżte,ĺaclrą i poetgcla1^ 'wi slaw'ieni'e.
i' rrLąŤzenże' studia z zakŤesu estetuhi' Red'' M. Kot. KŤaków 1951.
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się od.działywaniu sztuki. Ten ostatni lyp pTzeŻyć można rozđzielić na
dwa rodzaje: '!a pľzeżycia o chaľatkteľze Żintelektualizowan}'ľn lub też
baľdzie j emoc jonaIn;lm.

' Potoczną nazwę ptzeżyô. estetycznych noszą więc trzy ľóżne rndzaJe
przeżyć: pr,zďzycia w ścisłyrĺ (etymo'1ogicznpn) sensle tegb sło'wa e'sĺte-

tyczrLe; pÍzeżycia, ktÓre nazwać można ]iterackirni i przeżyc{ia dając€
się okľeślić termllnern poetyckich,

Przeżycl'a estet;rczne wzbudzane być ĺnogą przez przeđrnioíy natury
(kwúaty, ptaki),'wytwory zdobnictwa (tkaniny), technildi (nieł<tóre ľne-
chan'izrny), 'przez d'zíeła architektury, plastyki (zwłaszcza nieo'dtwarza-
jące';) a także ptzez dzipła mvŻyczne (od'bieľane na sposób Hans]ickovĺ-
ski). Przeżycia liteľacki.ie iąplikowan'e są przez đzieła ]iteratuty (pow[eśi'
epika, niektó,ľe gatunki liryczne), pľzez utw'ory teatra]ne, đzieła plastyca-
ne (np. nralarstwo hisloľyczne, na{'racja ..Y obrazach íĘ.). Wydaje slię' liż

także muzyka, pľzy pewnym mi'metyczno-proglarnow},Ín sposobie jej oď-

czytyłVania rnoże być żťődłern pÍzeżyô. Iĺteľa'o}dich (poľ. konceĺpcję helTne-
neutykl muz;rcznej, rczwijaną swego czasu przez Kretzschmaľa 71)' Prze-
życia poetyckie wzbud'za pľzede wszystkim poezja lĹryczĺĺa '(słowa 

jej
wywołu ją sülo j aľzenía, obrazy, ws,pomnienlia; śwĺiadomość odbiorcy wybie-
ga poza to, co jest'mu daĺ_ĺe ry dziele, zahaczając o sfeĺę jego życia wew-
nętrznego wzruszenie może tu być baľdzo si[ne _ zanika dystans w sto-
sunku đo percypowanego przeurrrtiotu), często _ widoki pľzyľody, częś-
ciej jeszcze - utwory muzyczne.

Pluralistyczna }<oncepcja Tłzeży,cia estotycznego naszkicowana przez
Wladysława Tatarlĺiewicza wydaje slię więc v/ peh1Í pľzydaína także ďa
opisu ľeakcji odbiorczych wobec ĺnuzyk ' Sztuka dŹwie.ku może bowiern
pobuđzaó zarówno estetyczne, literackie, ja'k też poetyckie w s'wyľn cha-
rÉ\.](t]eľze ďoświadlczenia słuchacza. co rňrięcej, w histoľiĺ do'lrtryĺ esteĘkii
muuycznej dałoby s,ię z pewnoscią znależć przykłaďy na teoretyczną pr,o-

mocję w różnych elpokach to piieľwszego, to dľugiego, to zn6w tľzeciego
z orpisanych przez Ta'taľkiewicza ľo,dzajőw pÍzeżyć.

Awangarda muzyczna, odbioľczy ''po lvrót do natuľy"
(M. Duf renne) i gľanice estetyki

Tataĺkĺewiczowski pluľalizm estetyczny plzygotowuje także w pe-
wien sposób grłrnt dla prób teoľetycznej akceptacji zjawi,sk pwiązanych
z Íunkcjonowanĺem sztulĺi najnowszej. Nowa muzyka, zľywając z tľa-

1L Pot.: Hq,1lc1b1]'clL đ.eŤ Musilr-iistheti'h' Red. s, Bimbelg. Lipsk 1979 s' 410-413;
S. Łobaczewska: ogóLnu zaŤas estetLJkź muzucznej' LwóV/ 193? s. 36.
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TYPOLOGIE ODBIORCO1V MUZYKI

dycyjnym upoľządkowaniem maŕerii dżwiękoM/ej, rezygnując z ,,punk-tów węzłowych',, centrów i ,,ciążen' ?2 chaľakteľystyczných d1a traJycyi-
nej tonalności, stawĺa słuchacza w barđzo szczególnej i kłopotriwej s5riu-
acji. Język dźwiękowy, jalšim opeluje kołnpozytor, przestaje być językiem
powszechnyłĺ, Staje się coľaz częściiej trťorzoĺr]rm od nowa na użytek
każdego utworu językiem pľywatnym, idiolektetrr, którym nie sposób
się p'orozumń€ĺÁ/ać. Stąd też jest plawdopoldo,bne, że Íĺiektore nurty mu-zyki awangardowej prowad'zą do zerwania z nĐrcrratryiztnełn es,tetycz-
nyTn na ť.zecz pluralizrnu ođbioĺru, a nawet đo stworzenja zupełnie nowej
postawy ođbiorczej.

Wybitny estetyk Írancuslĺi M. DuÍľenne ?3, na\.Á'/iązał do pomysłu Pier_re'a Schae{fera 7a, kÍ,ó,ry sugeľował, by słuchać r.oĺĺzej ĺnuzylĺi na sĺ}osóbprzypołninający Husseľlowską ređrłlĺcję Íerromenologiczną, ale rťe po-
ptzez ,,czyst'e ja''' tylko za pośIednictwoÍn ,,jaźni pŤymity\Mnei,'. Dufrenne
stwdeľdza, że przeđmiot rnuzyki v/spółczesnej wprost ,ru.",r.,"u'n^ p."y_
jęĆje pĐs'tawy ,,naiwnej'', ,,łüerq/otne j,, 

- ,,słabie; uwarunkovvanei przea
kuJ'turę czy đyskusję',1s niż ta, jakiej ĺno,del daj! na pľzýkład stľuktu-ralizm czy sełĺľiołogia. Albowiem współczesne dzieło muzyczne otwi'eľa
się nie na zbióľ wszystkich innych dzieł ľóżnych epok i stylów ?6, ałe -jak powiada Dufrenne _ bezpośľednio na ,,nie,ľzeczýwisty Śĺrĺart \'vyo'blaź-
tL7" 77 .

W wypadlľu współczesnego; zĺrlaszcza niepĺvŕes jonalnego o.d,biorcy no-wej muzyki 
''pľzymus]ov/'a naliwność', jesć czyłTŃ dmp]Jl{owan}Tn w spo_sób kategolyczny prz.ez kształt, pľzez 

'podstawę bytJową L.uwoł-ow, jest
,,naiwnością ucha, któľe nie chce już inteľlpľetovĺaó, a1e ktore także nie
m o ż e fpodkľ. T. M.] już identyÍikować ani ana]izowaó', 78.

',w 
jakin celu - pisze daůej Duftenne _ uczyć się dyktanda řnuzycznego gdy

słyszy się klaster? Jak wyđobyć prawo kompozycji w utwoxze stochasćycznym, gđŻiewykorzystanie kompuťela myľ Wszelki tĺ:op? ['''] Z pewłxoścĺą n1e było Ťówniezdla amatorą rŻeĘzą łaĹwą wykťycie pewnych naśládro'Wań, jak ła"or1 wsľteczrry,czy też wyśĺedzenie pląnu tonalnego W pewnych mođulacjach; ałe co] najwyżejmďżna stwierdáé, źe muzyka tonacyjü]a ząchęcała amatoŕa do stanra się ekspertem

. . 
71. PoŤ.: G. AlbeŤsheiľn: MĹnd' .anđ' M|,ttet źn Music. ,,JouŤnaĺ oÍ Aesthedics aĘdÄtt Cr-Ĺlĺcism', 1964 nr 3: B. schäffer: pĺwĺęii i żiiit'"vřő'oí.lLazenĺe ao łĺĺmpo-zacji uspólczesrLei, waŤszaWa 1969.
7Đ M; Dufre.nrne: sztuka i ndtuŤa' wi Antol,ogża uspółclesnei estetlki, ÍtarLcuski'ej.Reď. J. W:ojnar. waŤszawa tg8o.
7a P, schaeÍÍer: Ttaźte d'es objects n-Lusżcaur' Paryż 1967 (cyt. zą M' DuÍŤenne:op. cit.).
?6 M. DuÍ.renne: op. cĺt., s.443.
:: ::oncepcja,,czytanja'i według Rolanđa Ba'ľthes8'7? K-oncepcja ,,caytania'' 'wedłuĚ Gastonre Éńřińňda.78 M. DujŤenne: op. cit., s.446.
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plZ0Z aclobywanle Wiedzy ĎIzyswoioü]ej i pruysłvajałnej, ťeguł i sposobów postępo-

wnnll Żl']nłryclr l uznawatrych nawet pTzez tych, kłóŤzy czasem' ale bez agr€s}'w-

n0śĆl, pľZal(rAcZ$ll je' Dzis'iai, odwrotnie, Inuzyka zdaje się zniechęcać do naiuki

$lucha|lln' .Ale ľlle Zniechęca do samego slućhał'lia, wpŤost pŤzeií'wDie. od'wołuje síę

w1aśnte clo sluchania w sposób neuĺt'Ťąlny, bez tIosuczenia siię o zirdeÍltyfikowanie

czy sl(lasyfikowanĺe przeđ'miotów dźwjęko&Tch, po'wiedu'my nawot: słuÉhania

w sposób bezpoŚľednĺ, któIe zIyw"a z wszelkínr plzygotowaniern. [.'.] Tego' Iodzaju

muzyka zachęcą nas ['..] do ĺmplolý-izacji, a tym samyrn i do pzyjemności, któŤa

w żaden sposób níe jes'l pŤzygotowa'na, a która polega plzede wszystkli'rD na niespo-

đziance, na szoko\^'aniu ucha" 79.

Czy no,wa, nei'wna i natuľa]na pcstawa od]biofcza, jaką szĺ.icuje Duf_

Ienne' oznacza Io'zbĺcie normatyvrnych paľadygrnatów tradycyjnej este-

tyk'i? Zape.ĺne nie całkieĺn i r].ie'we wszystkich zakľesach uczes'tnictwa

w kulturze rnuzycznej. Muzyka da'wniejsza, rea]'izująca pe\łne okľeślone

,,Ieguły syntaktycz]1e'' ĺ w związku z t}łn dająca się ,,zľozumiec przez

naukę słuchania" 80 nada] pľzecież dość szeŤokro' Íunkcjorruje. Poza t;rm,

pe'wne niejasne zrazu teglły Ironštľukcyjne utwoľów najnowszych ule-
gaó mogą, z đystans'u histoŤyczn€go, plostęlpującej koĺ:ceptualizacji 81' DuÍ-
Tennov/s'lš]ĺ ,,powľót do natury" rľ dziedzinüe postaw' odbiorczych wĐbec

rnuzykii jest jednakże íaktern niezapľzeczaln;zm, uchwytnyrn także em-
piłycznie 82. Jest Íaktem' który - jeśt{ na'wet nj'e skłania nas đo tota']nego

odrzucenĺa ujęi hierarchicz.nych i waľtościujących - to w każdym razie
nakazuje Zachowanie wobec nĺch pewnej rezerwy i opatrzedje zbyt ka-
tegorycznych konstaĺacji zna]ĺiem zapytania.

Pluľalistyczna teolia pos'ta'w' estetycznych (Tatarkiewicz) i atirmacja
postawy,,natuÍa]nej'' (Dufrenne), jako znamioĺa pewnych aksjo]ogicznlie

zliberaltznwanych tendencji w zakTesie estetycznych teoĺii Iecepcjĺi sztu-
ki, stanowią w' nini'ejszej prezełrtacji różnych prób typologizowania od-

biorców müzyki pewien o,bszaľ granlĺczny, Wychodząc od uwaľunkowań
biologicznych uwypuklanych pľzez psychołogię rnuzy'lrĺ, wzbogacając op[s

zjawiska sluchania muz1rki o deteirminanty społeczne i ku]tunov/e wy-
chwytywane rv ana]izach socjologicznych, pľóbując zhieľar'chiiaoiwać ľoz-
ľóżnienia tych dwu dyscyplin opisowych w opaľciu o aksjologiczny po-

ľządek szkĺcowany ptzez estetykę - dochodzimy ostatecznie na grun_
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19 Jw" s' 44Íj-447'
8o Po!.i G. Albershedmt oP' cit
s1 PoI': A. Pýie'' Pef ceptżon aitI Meaning in serżaĺ Music,,,Jou}nal oŕ Aesthetícs

and AŤt cŤi,ticism" 1963 nŤ 1.
82 co prawda sąd, Źe ,'muzyka awangąŤdową sta'je się naturą, a więc prŻestaje

byó muzyĹą" (w trä'đycyjnym rozlrĺlieĺiĺl dzieła muzycznego) pojawia sĺę w ma-
tódałąch'z 

-baďań poitaw melomanów uIobec muzyki współcze-snej wśŤód sądów
depÍecjonujących, a- nie - apołogeŕycznych. Por.: N. Beťthíerl MeLoŤŕLanes et 1nu-

si e conteŤlLpoŤai,ng' ,,Revue FŤancaise de Sociologie" 1976 ru' 3.
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TYPoLoGIE oDBToRcÓw MUzYKl

c..e tejże estetyki muzycznej do koncopcji ,,powÍtotu do natury'' 83. W ten
s_;osob zamyka się kÍąg heł:rneneutyczny, któĺy przecinał pola badawcze
tlzech Zainteresowanych anaiizą ođbioru sztuki dźwięku dyscyplin: psy-
chologii, socjologii muzyki i estetyki muzyczn'ei.

Socjo1ogĺa muzykj' a eStetyl(a i pSycho1ogia

Rozważania na temat oďb'ioru, jego charaÍkteľu, współczynnikó\ň/ i ľo-
ĺlzajólv są pewn)m wspólnyrn po'lem zainteĺ]esowań zalówno socjo1ogii
sztuki, jak psychołogii i estetyki. Doceniając i o'd stro'ny metodoło'giczne j
_,'1'korzystu jąc tę wspó1ną płaszcLyznŁ, tľzeba jednak pamiętać także o aś-
pektach ľóżniących te trzy dyscypl{,ny'

Estetykę ex deÍiĺiitione inteľesuje głównie tzv't. pTzeżycíe estetyczfi.e'
które - jak podkreśla W. Tatarlĺiewicz - rrie jest tożsarne aľ:,i z ,,przeży-
ciem piękna'', anji z ,']przeżyciem sztuki'' 8a. Ptzeżycíe estetyczne według
Romana Ingaľdena, jest pewnyrn skornpłikowän}'rn procesem, dośó ściśle
okreś]on}rm w swojej strukt]"lIze i v/}"řnagającym spełnienÍa szeľegu niie-
zbędnych walu]nkói\',' 85. Jest niecođzieny'm, wyjąt1ĺowym zjawiskiem na-
bierającyrn z la'cji swego oso,bliwego statusu ontologicznego šzczegó']n'ie
."*ysokiej wał:tości.

Gdyby socjologia sztuki chciiała uznawać tak rozumiane pojęcie pľze-
życia este,tycznego za kryterium wy'znaczające pole jej baďań, stałaby
się dyscyĺpliną bezpľzedrrrioto,wą. N[ezĺniernie tru,dno bowiem (w skalii
rr'ie1kości, jakirni opeľują nauldi str}ołeczne, jest to wŤęcz niemoż1iwe) przy_
pađki p'rzeżyó tego lodzaju uchwycić, a jeszcue trudnj,ej je _ w sposób
rvzgęldnie przynajm'niej zobiekt;'lvizo'wany - opisać. Poza t}łn - i to
pÍzyczyna najv/ażniejsza, dla któľej trzeba socjologię sztuki oddżielić od
estetyki cdbi'oľu - społeczny ľepeTtuaľ posŁaĺľ odbio'ľczych wobec sztu-

ellcś

staJe

ldów
Jmu-

s3 oczyw'jŚcie nie wołno zapominaé o spostrzeżeniu Schrllela, że iđea powrotu
do natury najbąIdziej at-rakcyjna wydaje się tam, gdzie najdalej postą ił rozwój
cylvitjzacji (F. schiueŤ: o paezii' nąi'unei ż sentgmentq,Lne j' \N: Lżst! o estetlcznJm
LDlchouo'nżu człouże|a ż i'nne Ťozp.qua' Przekł, I' KŤońska i J. Prokopiuk. 'Wa1.sza-

\\,a 19?2). ,,Byé może đopíero za pomocą kultury od,ŤzLłca się kultuŤę i osiąga nie-
vinność" - íymi słowy wyIÉľża stary motyw schĺllelowski DuÍŤen'ne (op' cjĺ',
s. 443).

31 Istnieją bowiem takźe skorelołvađ]re z pIzeżywäťriem estetycznym kategorie
różne od piqkna - wŻniosłość, maĺowř]liczośé, wd'zlęk' tIa,gizm, komiEm' z l(olei
nie tylko dzieła sztu}i mogą pobudzać pľzeżycja estetyczne. Por. w' TataŤki.ewicz:
DŻżeje sześcżu pojęć' Watszawa 19?5 (ro,zdz. 17 Pr?eżucie estetuczne: Dzieie pojęci,o,)'

35 n'. Ingarden: PŤzeżacże, đ,Żieło, uaŤtość, Kľaków 1966 (cz.I PŤzeżacźe estetac".
ne i iego pŤŻedlniot, a zw'\aszłzł tekst wpÍ,orwadzającyi Pľzeżaci,e estetuczne i' pŤzed-
Ťúot estetaczn!\. PoI' też: Ť.. Pawłowski: Piękno ź iego spoleczno-psacholog'iczn'e
LL1ĐaŤu17kouani'a'. 1łí. Poięci,a ż metod,u uspólczesnei hurLani,st1Jkż. wľocłąw-War_
szawa-Kraków-Gdańsk 19?7.
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lĺi dąleko wyłracza p'oza gľanice ptzeżycia esłtetycznego,86. Dlatego dla
socjołoga szczegó]Ítie insprirujące rnogą być te nuľty w estetyce, któľe
ujmują odbióI dzieła sztuki w sposđb pluľalistyczny. Ujęc'ie takie zdaje
się b,owiern odp,owiadać najpełniej ľealnernu bogactwu ü]osJtaw. o'dbi]oľ-
czych, jakie rĺlożna zaoŁseľwołĺać w połu oddział}łyania sztukii đźwięku.

,,Przepły1vające, uciekające dŹwięki njełatwo utlzymują uwagę \M skupienj,u, po_
tlzeba na to wyższej kulĺuľy muzyczinej - po\łłiadą Tatark'ier'icz' Nĺe ma jednak
na'V''et najmuŻyka]niejszego człowieka, któŤy by kiedyś slucha'jąc m,uzyki nůe ma-
rŻyl, zamiast skupiać się na tym, co słysŻy'' 67'

Pomiędzy Socjo'logią a psychołogiiĘ odbionu rrnrzyki również istnie'ją
pewne Ígtotne rozgraniczenia. Przede wszysükiĺn psychołogia ĺrl.-a general-
ne slkłonności dc natuľalis,Łycznej ľedukcji, jakiej socjo.1ogowi dokonywai
nie Vŕołno. Spľowadzając ľóżnice porniędzy różnyrni typamii ođbioru mu_
Zylri dc' kwestii przyľodzonego u,pľoÍiĺov"/änia osoü:owości odb'iorców, psy-
chologia Sitaje się dyscyplüną wzgiędnlie ,,czyst'ą', - i to, jest je'j atut
(zwłaszczl gdy chođzł o pľawom.ocność pľowadzon;rch badań ekspeľymen-
talnych). Obtaz ľzeczywistośct, ja]<i m,ożna tą dľogą uzyskai, jest jednak,
jak na pof12g]ry wiedzy o kultuĺze, zbý ubogi _ poł.nimo faktu, że psy-
chołogĺę iĺĺteresuje w zasadzie barđzo szeroki zakres pľzejawó\Ä/ Ieago-
wania na muzykę s8. Socjologia muzykJi, wykorzystując lrcnsĺtatacje psy-
chologów jako ]]ewne Íľagmení;aľyczne hüpoúezy (czy navuet pewniki), mu-
Sĺ się ster'aĆ o ujęcie baľdziej wielostľonne, cŁw:ć zatazem też - baľdáej
se1elĺtywne'

Status metodo]ogiczny socjołogi1 mua ki, jej zawieszenie jako dyscyp-
liny pŤzejściowej, heterogenicznej, porniędzy đw[ema względĺrÍe autono-
miczn)rŤn[ Í homcgenicznymi dziedzinami wie,dzy, jakimi są psychotrogia
i estetyka, stanowi zarówno o słabościach, jak też o wa]oIach podejścia
socjologicznego w badaniach ođbioľu muzyki. Zadariĺem socjoioga jesŁ
tak pľzep,ľo'wadzić tok swoich rozwaŻan, ażeby aspekt dodątnJi zdołĺlino-
wal - a plzynajmniej oslabil - elementy ujemne.

SUMM ARY

The semantic nua1ces embođieđ il1 the genelal teIm "consumer oí ařt'' aIe as
ą Ťu]e overlooked in comťnon pallarr,ce, jouÍnäüism and aTtĺstic cxiŁicism' HoĺMeveŤ.
scholaŤly leflection ha,s JoŤ a IoJrLe While tŤłed to p'in đown and illustrate thesescholaŤly leflection ha]s JoŤ a lolrg p'in đown and illwtŤąte these
nuances' In the case o{ "co'nsumeľs'' or,,recipier],ts of music'' so many typological
proposa]s alŤead,y exist that one ought to syste!-natize them. ratheŤ than Íl-rcreaseproposa]s alŤead,y exist that one ought to syste!-natize them, ratheŤ
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30 Nb' ta'kie ŤozumjelJje jesl być może czysto histoŤyczne, a nje - uniwelsalne'
37 w. Tata.kiewicziskupienże ż marżenże' ýí.' skupi'enię ż Ťfuarzenże',, jĺ/., s. ?9.
€3 

'od plzejawów czysto fiujołogicząRgo reagowania 'ia d ź Ýv i ę k muzýczny, aż
po świadome leakcje poznawcze i estetyczJ'Ie'
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