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i:łľľľľł',äil=i-'"1i"''5ffit#}ŤůTtr*i.ľdkeślićtrzeba'ł"';ł"'""ňäi:

o..'iÍ.'.T::1jÍ:?i]*T-vL' oo'o'egano jako potencj alĺąprzyc-zynę,poľuszenia

tj. pb rząde k kosm os u.' *, 
" 
*o1 l,'ifl ľľĽÍ'#"ffi äÍ*"""!i'"'k;'li"Äo*y,n;. ńo,J *lłll,,1* harmonię mulyc7ną o" nr,-j#nääľ.Tjľ

-:;:ł'íi:IiI'::;.T;tr",,::łix::;ľ:Ji"'ili'ilůJ:'ę1ĺruffi:#Y**stopniu niż matematycme soekulacje', 
. |gpp.o-4torów 9p9\]' bar_^oku inspirowałv

doniesienia o sile oddziaływania muryki s|aľóz}'tnej i.;e.; etycńycłr włau;'#;;äi'1
|łoĺe.wyczytaí mo.;na býłđ_ż żáchowany9r' ,."*rygpyi! źi"aái *,yt". Nie]icaezabtĄkl muzykl staľob,tnej, które pľzehwaĘ, pó'o'tu*áły.;"an* nmá"ąnanä l ,'1l]

řil#.J-;''ůlt;'ľůb_"iłiös-Łry:ąii{é'.?i.:ľ''äľ,ffi *trHił-muzyki. zapoczątko*uni 1.śż... j_ s',tr"ĺ,tłĺ!ci,, 
-;-; 

;;;j
konfvnllnrrlą-o - i- ^.--- t:-:_^ --'^ ':'_- - nu renesansowym

1. Etos muzyki stařożytnej.

Wedfug filozofow i teoretyków Ę'rylr--ąłAabł modus muzvczlv tná'";
zastosowanego tetrachoľdu, ryts1lpĺpo w nafuĺalny spóšób aeteĺmino*"ĺ -řijg111_o-cjoĺa.Iĺle oddziałr.wanie ńu rY1r],.l"z w pierwsze| poło** v .i"L' p.'".',j"ípoeci jak Pratinas i Pindar twierdzili, Ze p-!Łą9zs-g9b9.*!q9dusJ' posladaJą okľeślonewłaściwości'-egyc4ne'o3. Pitagoĺejczycy t'"_"vnřó;řaĺ;""yLę í;.,äł.'g di"äľn,iiprzez nlą ęĹe'ktśy p_sbulzpjący'oh. Lub-_usło]qiaj'ąqyth. Damon w nle Zachowanvm

roo Por. przyp. 3l i 32.
"' Por. R. Dammann. op. cit., s.221.
' '' Pisze o tym Andľeas Haŕmann w aÍÍykvle AlfektdÍ.tstellung und Nąturbehen schung in deľMusik des BałocĄ IRÁSM XI, 1980 nr l, s. 25_44' Hu.t.u"nn t on""nt,

matematycznym baľokowej nauki o afektach opierając się na 11atr1ą1a"1.'lLĽŠ 
na aspekcie

Haľmonices mundi (Lin" lorój iÁnJ,"uru Węĺckmeistĺi Musica" .*n".,iii'#ł}";)x.fi,,'""J:
ĺ|lTkl1 " M, l686, faksymile Hildesheim l9./2), Musĺcalis"n" irrra"rá'rőt
1707''.. faksymile Hlra*ń"i-- 

'iöiňj, 
Hypomnefuatą .",,", ,;"; 

.fuí,i[xľi',í,!ľ""ł!:;':;:
(Quedlinbrrrg 1697, faksymile Hildesheim Í970). Dziełi w*"L'*i.í" "'
czasowych ľamach wyznaczonych tematem niniejśzej pracy, .o;"o;"-o i;;";lľ *T."i"'"1T-iiu" ľcytowanym aľtykule, były takżę przedmioleln p.á.y_Ŕ. ournlnunnu zu, a^ĺtlnłr" cles AndreąsWe^rckmeister, A{iMw Xl, 1954 nr 4, s.206_237.
'" Por' Maľtin Litchfi e]d'łlest Áncient G'eek Music, Oxfoĺd 1994, s' 246.l

,
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liście do areopagu - ateńskiej izby wyższej, spIawującej m'in' pieczę nad spĺawamr

moralności p"tl'i"^e.; dowodził, zé modusy muzyczÍÉ i rytmy. są ściśle powiązane z

jakościami étycznymi. Dlut"go .p'u*ą*agi państwowej winna być właściwa edukacja
"ÁrÁ^, p.r"rt 

'"guni" 
á.ał -uzyki i jej hadycji|B' Młodzież naleĄ uczyć'

soieíu i srania meloŹii skłaĺliających do odwagi, męskości, samokonholi i sprawie-

áińos"i'o:. Damon opisywal gľeĹkie skale modalne, ĺry.Licza1ąc ich poszczególne

ałięn, irrt"*ĺy i kómentując 6'chze skal właściwościr06; podobnie rytmy i tempa'

clr*aią" 1ean", inĺe potępiając, jako ekspĺesję niegodnej agĺesji, szału' występku lub

rozpustyl 07._'-'ŕon."p..1" 
Damona wywaĄ znaczący wpływ na młodsze pokolenia filozofów'

w Ę.m przede wszystkim na Platona.
' 

',cryz[...] 
nió uędzie służba Muzom najwalniejszym środkiem wychowawc4zm?

so 
"ujuíd"i"j 

w głąb d,rszy wnika rytm i harmonia- i najmocniej się czepia duszy

;rry*'rą" qiękn/ *ygrąai potem Się człowiek pięknie tÍzyrna, JeŻe|i go dobrze

wychowano"'uo.
Modusy i r5,tmy (zarówno w pieśniach, jak i w tańcach) są według Platona nośnikami

.ro..,, poĺ'ĺ"*aŹ same z siebie imitują głosy i ruchy ludzkie chaľakterystycme dla

ooszczäsólnvch iakości i stanów emocjonalnych' Dlatego m'in' muzyka 'jest sztuką

äá*or"žu i naśládo*czą'''o9. Zakodowuje ona w sobie ludzkie emocje' a te odzywają

nu no*o * duszach wykonawców i publicmości' Jest więc ważne - szczególnie w

nauczaniu - by wyĹierać muzykę pľowokującą afeĘ pozytywne' Istotne_jest

również, by p.u*idłó*o zestawiaó słowa z modusami i rytmami, po to' by efekty

"ty"^" 
Ĺyĺy *łus"iwe i zrozumiałe. Platon dopuszcza w swoim Pańshľie ýlko modus

dorycki i frygijski,

toa Por. Ulľich von wilamowitz-Mo ellendoĺff Einleítung in die attische Tragödie' Ber'iĺ 192|;

s. 21,

'óiPoglądy Du.onu zrelacjonował Filodem z Gadary - sam epikurejczyk 
--odnosząc 

się do nich

" 
t.t ""ij"ni".' Por' Philődeni de musica libĺorum quae exsŕanl (dalej jako FilodeÍna De musica)i

iieÁenw D" nusi"a w tłum. niem' J. Kemke, Lipsk 1884, s' 54; o tekście De 
'musica 

F ilodema piszą

i"'i ô,tJ Ĺ'.ln""t Zulrl Tett ýon Philodemus Schrift ''De M sica'" Berlin 1953 i Annema'ie

J. Neubecker Dje Bew eftung deľ Musik bei stoikern und Epikureern' Eine Ánalyse ýon Philode s

Schrift ,,De musica", Belli;1956; por. też Tadeusz sinko Literutuĺa hellenistyczna' cz' ||' KÍaków

1948, s.59-60.'iďw"Jług 
s*iuo""*a Arystydesa KwintyLiana z De musicą l'ibri 

'ttes ''\\l 
hatmonĺai przękazanyęh

p,""' niĘo"1ou.onu] jeden znajdzie to, że z nut ľuchomych niektóre- są kobiece inne męskie''' PoÍ'

[łrł j".'o,ji"tĺl** ś'o, ur'iž' In Tiree Bool<s, tłum' ang' Th'J' Mathiesen' Yale 1983' s' l45'

,,rouiecosi'', bądż,,męskość'' wiązać tu należy odpowiednio ze skalami niższymi i wyższymi'

šp.u*ą nua.ą äo ,ó".i.'ygnię"iu pozostale, czy Pláton w swoim Pąńshłie (s' l49 [398e-399c])

oDisuie modusy w narĄiązaniu do Damona''ĺó;.:ż 
D;;Ĺem ,or*Ázy^y, któÍe właści\łe stopy więrszowe odpowiadają pospolitym' gminnym

*.oni"ĺurukt"ru, któ.e źnamionu;ą butę i szał, i inne wady, a które rytmy zostawić dla cech

ŕzeciwnych.'' Por. Pl atoÍi Pai1stwo, s. 150 [400a-c]'
Io' Tamż", s' ]53 [401d].nł p1*r' proro' 11rm. M. Maykowska, warszawa 1960, s' 78 [668b]; tamże'' 654e-655d' 66Đa'

668a-670c. 798ĺl, 8 ] 2 c oraz Pąńst|ýo, s' l47'150 [398e-400a] '
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660a,

,,Miksolidyjska [...] i syntonolidyjska [...] nalezy [e] usunąć. Bo nie przydają się

nawet kobietom, lĺtóre mają byó jak się należy, a cóż dopieľo mężczyznom. [."]
A które tonacje są miękkie i pijackie? Jońska [...] i lídyjska; te się też narywają
obniżone. Więc te [...] plzydadzą Się na coś w zastosowaniu do 1udzi wojskowych?
Nigdy [..'] Więc gotowa co zostać tylko dorycka i Ęgrjska. [...] Te dwie tonacje: głos

człowieka, który ma siłę i czegoś chce, w szczęściu czy w nieszczęściu, głosy rozwagi

i męstwa pozosiaw, a będzie baľdzo pięknie"ll0'
W kwestii ryłmów Platon bezpośĺednio powołuje się na Damona i Sugeruje, ,,żeby nie

stafać Się o ich różnorodność i nie gonió Za bogactwem stóp wierszowych, Ęlko
Zobaczyó, któľe to Są rytmy Zycia poÍządnego a nacechowanego męstwem''" '.

Arysloteles mówiąc o etosie muzyki odwofuje się do ,pieśni olymposa, któÍe

wedfug zgodnej opinii Zachwytem przepełniają dusze, zachwyt Zaś jest przejawem

uczuć moralnych duszry"'''. W swoich rozĺvażaĺiach na ten temat pozostaje pod

silnym wpływem Platona. Według Stagiryty melodie i rytmy zawieľają w sobie

podobieństwo etycmych jakości i stanów emocjonaĘch, jak gniew' złość' łagodność,

dzielnośó, walecmośó czry opanowanie. Uczucia prowokowane muzyką są efektem

reakcji duszy na to podobieństwo. Podobieństwa etosu i afelŤu manifestują się w
szczególny sposób w modusach.

,,Jest wielkie podobieństwo co do istotnej natury między rytmami i melodiami a

gniewem i łagodnością męStwem i rorĺvagą i ich wszystkími przeciwieństwami' [...]

W melodiach samych zawiera się od-ałierciedlenie przeżyó moralnych' [...] Tak samo
jest z różrymi rodzajami taktów''ll].

o muzyce w kontekście jej jakośg! etycmych mówili ľównież stoicy, m'in.

Diogenes z śeleucji (ok. 2a0-15ipn.e)''o í ńilodem z Gadary (ok. 1l0-39 p.n'e.)ll5.

W pĺzeciwieństwie do Platona i Arystotelesa, Diogenes uwazał' że emocje wzbudzane

muzyką nie wynikają z naśladownictwa i nie Są identyczne u każdego słuchacza' Jego

zdaniem niekóre pieśni i hymny mogĘ wywierać o wiele mniejsze wrużen:.e, ĺiŻ
same ich teksty. Z uwag Filodema szczegőlĺíe godne odnotowania są te w sprawie

etycmych właściwości ĺodzajów tetrachordów' I tak rodzaj enharmoniczny miał być

szlachetny, godny, prosty i crysty, ch_ľomatycmy natomiast miewieściĄ i wulgamy.

Taki punkt widzenia nie odpowiadď orędownikom rodzaju chromatycmego. Ci
gardzili rodzajem enharmonicmym jako suľowym i bezkompromisowym. uznając

jednocześnie chĺomatycmy jako Szlachetny i ustępliwy''". Filodem zwracał uwagę na

l|0 Platon Państwo, s' l48 [399b'c], tamze 376ę, 395c-e' 398b-399c; Ięż Praýa,802c-e,8l2c-e.
l|| PlaIoĺ Państwo,s' l50 [400a-c].
||2- ArysÍoÍe|es Polityka, s' 27'ĺ [134oa]'
' '' Tamze' s. 2'7'7 -Ż'18 Í1340a-bl'
||Ą Pot' Stoícorr- Veteľum Fľagmenta, ĺed. Hans von Arnim, Lipsk l92l '
rt5 Filodem De Musica, s. 40-50; por. T. sinko, op. cit s 59-60
Ll6 Plutarch opisuje tę sytuację jako typowy problem szkoły arystotelejskiej i pyta ,,dlaczego to

tonacja [tu: rodzaj tetrachordu - przyp' autoÍa] chromatyczna działa rczpogadzaiąco, enharmoniczna

zaś nastraja poważnie?'' PoÍ' PluÍarch Nauka Epíkuľa nie umożliwia pĘyjemnego życia, w| Moraĺia
ĺr (wybóĎ, iłum' Z' Abľamowicz, \lÝaÍszawa 1988, s' 228 [1096b]. Późniejsi autorzy do swoich

ĺozý]ďżaí '\ýłączą rodzaj diatoniczny, który stopniowo będzie wypierał rodzaj enharmoniczny'

Właściwości pierwotnie pŹypisywane rodzajowi enharmoniczremu w antytezie do chromatyoznęgo



fakt, że uczeni bardziej przywięani do nauk ťlzycn'rych, zaprzecza|l temu, iż rodzaje

posiadają wewnętrzne, tkwiące w ních właściwości i doradza]i, by Stosować to, co

spľawia przyjemność uszom; podobnie z ry:ĺlami i ľómymi typami melodii' Było to
wyĺaźne nawiąanie do Epikura' ' '. Filodem wymawał pogląd, Źe ekspres; a m[zyczna
jest etycmie neutra]na. Jego haktat De musica obalał aľgumenty wcześniejszych

filozofów na'rzecz eýcznej siły i waÍtości wychowawczycli muzyki. Dowodził, że

muzyka sama w sobie, jako odmienna od słów, z którymi jest powiązana, niezdolna
jest do wywoływania jakichkolwiek efektów moĺalnych w słuchaczu, a pożytek z niej
jest Ęlko taki, iż pozostaje zľódłem nieistotnego rodzaju pĺzyjemności. Takie
zapĺzeczeĺie teoľii etosu nie było wyłącznie domeną epikuĺejczyków. Teorię tę

atakowali już sofiści z początków ]V wieku p.n'e. Pod koniec II wieku n.e' _sceptyk
Sextus Erĺpiricus w c]zie|ę Przeci'vv ndletnaÍykom (Adłersus maÍhematicos)l 18 spierał

się z teoľeĘkami muzyki w sposób podobrry do Filodema. Trzeba jednak podkľeślić,

że wypowiedzi Filodema, Epikura, czy SextLtsa Empiricusa były w dobie staroitnej
głosem zdecydowanej mniejszości. Generalnie dominowała wiara w etyczną siłę
muzyki a dystansujący się od niej głos scepýków nie został dostrzeŻony ľównież
w pĺryszłości.

W I stuleciu n.e. muzyczna teoria etosu łączy się coraz bardziej z teoĺią
kosmologiczną Ptolemeusz w III księdze Haľmonik stwieľdza podobieństvvo modu_
sów oraz inter'wałów do stanów duszy i ĺuclrów ciał niebieskich. Porządek kosmosu
iład duszy ludzkiej charakteryzuje pĺopoľcjami właściwymi interwałom oktawy,
kwinty i kwaĄ. Stąd dusze posiadająwedług Ptolemeusza siedem (liczba interwałów
w oktawie), cztery Qiczba inteľwałów w kwincie) i tłzy (liczba iffelwałów w kwarcie)
zdolności lub cnoty, których wzajemne relacje stanowią o tychże dusz nastrojeniu. Iclr
akt1łvnośó koĺesponduje z modusami wyższymi w systemie gr'eckim, odrętwienie
i mieruchomienie - z modusami niższymi, umiarkowanie zaś i stabilność __ z modu_
sami śľodkowymi, np. doryckim' Podobieństwa te nie oznaczają d]a Pto]emeusza
naśladownictwa stanów psychiczĺych przez muzykę (ak u Platona), lecz są one
cz-łowiekowi oo orostu wrodzone'

Spójniejśzy od Ptolemejskiego system kosmicmej harmonii przedstawia

koncepcja ArysĘdesa Kwintyliana' W jego teoĺii wszystko opiera się na liczbie i
pľoporcjach, a muzyka ziemska jedynie w sposób niedoskonĄ naśladuje harmonię

Filozofia afektów

pľzeniesione zostaną na diatoniczny' sextus Empirictls W tľaktacie Adveľsus l11usicos Íodza]

diatoniczny opisLlje jako szorstki, h'ochę bez elegancji; chľomatyczny jako jasnotonowy (1lg'rřor) i

Iamentacyjny; enharmoliczny jako st]ťowy i godlry. Poľ. Íegoż ÁdyerŚus lr| sicos (AqainsÍ lhe
Musiciąns), tłúm. ang. D.D. Gleaves, Londyn l986, s. l67' Dla Alys(ydesa Kwintyliana (on Music,
ks. I, s. 83-84) ľodzaj diatoniczny jest męski i raczej suľowy, chťomatyczny płaczliwy i żałobny,
enharmoniczny zaś pobudzjący i szlachetny'
"'Plutarch przytacza pogląd Epikura, że każdy powinien radować się muzyką a nie mal'l']ować

czasu na nudne, szkolne debaty najei temat' Por' P]utaťch, op. cit', s. 225 [l095c].
1 |q-Rozprawa Adversus''ł.sico'r stanowi jego szóstą lśięgę.
"' Claudius Ptolemaeus (dalej jako Pto]emousz) Harmonicoĺum libľi tres, Íłom. łac. Johannes

wallis, oxfoľd 1682, faksymi]e Nowy Jork 1977, ks' III, rozdz. lll-YII, s. Ż3I-Ż48. Por. też: Ingemar

Düring (red. i tłum. niem') P/o/efiaios ĺlnd Porphyľios übeľ die Musik, Göteboťg 1934' s' l03-l36'
RównieŹ: Tádeusz Sinko Liteĺatu'ra gtecką, Kraków l951, t.IlI' s' l55'
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sferl2o. Dusza sama lv sobie jest harmonią o pĺopoĘach właściwyoh interwałom
muą/cznym' Dlatego muzyka tak łat\ł'o oddziaĘe na duszę przez swe analogicme
propoľcje- ,'Poruszenie duszy" wynika rőwnięŻ z fakÍu wplątania jcj w stľuktuĺę
mięśni i pľoces oddychania' Gdy z ínshumentów sĺunowyclr lub dęých wyclclbywane
są dŹwięki, dusza wibruje w ,,sympatii'' do niclrl2l. W zależrości od ciała. Z którvm
jest'mviązana, wykazuje ona elnocje męskie albo kobiece. Modusy mtlzyczne są
również rnniej lub bardziej nęskie (kobiece) w charakterze i będą oddziaiywaó nrl
słuchacza zgodnie z jego własną (uwatunkowaną płcią) mieszaniną jakości' Modusy
nlższę w systemie gÍeckim są męskie, wyższe kobiece. Wynika to z rrs}tuowaniar
dnvięków nlęskich bądŹ^_kobiecych w tetraclrordach chaÍakterystycznych dla
poszczególnych modusiw|]2' Pocĺobnie instľumenty muzyczne będą ze względu na
ľejestr i bar'wę bardziej męskie lub kobiece, co czyni je odpowiecĺninri dla okóśionych
modusów i rytmówl2]'

Arystydes, jak większość myślicieli starożytnych, jęst pĺzekonany o stosowności
muzyki dla celów edl"rkaryjnyclr i teľapeutycmyclr. W wychowaniu zaleca melodie
uporządkowane i waleczne. Uznaje, że muzyka wzbudza emocje, ale zdaje też sobie
sprawę z faktu, Że nie każđy słuchacz ľeaguje w tym samym czasie' albo w ten saln
sposób na okeś|ony ľodzaj muzyki. Płeć, wiek, narodowość oraz inne czynniki maia
dla tego zróżnicowania wielkie znaczenieI2a.

l| Il l :yc: nł dol Dll,t ďe k l a p

r20 Aristides Quintilianus, op. ciL., ks. IIl, s. t7l-175.
''' Tamże, s. l5l-l55.
'" Tamżc. s' l29-l31 i l43-l46. Ni:szy ľuchomy dźwięk każdcgo tetlacl']ol'dtl tľakto\ł,any jest jako

najbardzie.j kobiecy i emocjonalny, dŹwięk góťny natoniast jako naibaľdziej męski i enel.giczny,
dŹwięki stäłe-sąmniej lub baĺdziej męskic (kobiece) z wyja-tkien /łeý, któly jest baraziej káuiecý,
tak jak pľoslalnbanomenos' Ta chaľakterystyka ze względu na pleć powiązana jest z ;stet}czlią
klasyfikacją samog1osek w systemie sol_fa' Poľ. M'L' West, op' cit., s' 2ó5.

." Tamze, s. l48-l51. Z lekttlry dzieła Arystydesa rozdz_iałLl eksponującęgo teorlę Zależności od
płci - można wysnuć Wniosck, Że ilość l'óżnycb lnożliwych emocii i iclr kombinacji, potencialnie
wyÍażalnych w muzyce, jest bal.dŻo duża (op. ci1', s. 129-13l). Ale w irrnych 

'ĺiej."o"h s*äj"go
traktatu ArystydeŚ 7'akłada też pľostą tl.ojakość charäktelów muzycznych: uspokajający lib
hamujący, pobudzający i opanowany (ks' I, s' 93 i l02)' Kleonicles w tej sprawie p;sui, 

',pót,'iza1ącyrodzaj.kompo;rycji jest taki' że daje wyobľażenie rvspaniałej i walecznej egzaltacji' oôllut"rstiĘá
czynu i.pokťewnych enrocji, ['''] użyteczn},ch szczególĺ]ie w tľagedii' ['.'] Usp;kajający lub hamująřy
ľodzaj kompozycji .jest taki, któty ogľanicza drtszę do nędŻy, stanu u"'ii]y, bęo''" on slosowny do
nieszczęślirvej miłośĺ:i' śmierci, katastľoĺy itp' Typ opanowany jest zw-iąany ze spokojem oIaz
sytuacją przyjaźni i pokoitl' stosowny jest d]a hymnów' peanórv, pánegirykóiv, nauk itp.'' Pór' oliveľ
S1''1'r\ s.oŻl]:ť,Ę:adl/rśs in Music Histo]y, t' l Ánĺiqllily and the Mi(]ćllelgžs, Nowy Joľk l 950, s. 34-46.

Aľllfldes Qulntlllanus. op' cit', ks' II, s. 1]7_]28. Arystydes' jäk się wydaje' jako pieľwszy
z teoreLyków muzyki Żwľaca uwagę na zróżnico\\'anie odbioru dzieła lĺuzyczĺego ze \ĄŹglęClu na
ceehy narodowościowe, co mogło być inspiracją barokowej koncepcji sĺyllis impĺessus' czyli stylu
narodowego.



Fĺlozofia afektóu'

2. PodstawY

śĽ.Ącl.lyl i św' Tomasz Z Al(w.lnt
' chľześciiańskiego €tosu muZyki'
ÁTĺ*. ŤňňxĺĺÁtwinu.

Do PlatońSkiego 1eszcze poglądu o stĺukturalnym pokewieristwie duszy i haľ_

-"'íd'Ęř;;"í*ą'"ł:yĹAlgłł'yn'''' Dla niego ru9!'''rytm i.1lelodia odzwĺeĺ_

ciedlaia poruszenja'duszy ludzlleffioizonej wedfug rycń samych,matemarycznych

*ro.ó*'jaóiéí.t"rminują rownież modusy melodycme l rytmlcznť
'' _"',śä;;;',usz*ĺ" 

mo.1eJ dus"y ádpowiada wśľód.rozmaitośc'':lu:^liľ

t.. J'"'ąq].v, który tajemnicźym pokĺewieństwem jest z owym wzruszenĺem

związaĺy'""'.
il;'á'" tego ogÍomna siła oddziĄwanil *}?ykl ry P9y9't'ikę i postępowanle

Jŕ"*i.r.ji. irur3aa w Wyżnanliĺićh łĺg"śty"' pi'"'tľżéga pĺzed możlirĺTm złym

;přý#ň -''yki-íu du.ri 1ua,ką jezeli-p1zyję44.-o';9] pľľľ: jej słĺchania nie

byĘby podporządkowane ĺo'zumáwí' Św' Augustyn łączy 
- 
myślenie antyczre

iĹń'ás"i'*śr.i", gdy mówi, żě piĘkno- substancji bľzmienia' polega na stworzonyÍn

o''.' o.ä*.* iĺär;*" poi'ąat'o 4u*isk dŹwiękowych i gdy mówi' że skoro dusza

í;áźk; r;rĘ"^^ ten liczbowy ład, Ltóry powoduje' iż świat jest uporządkowanym

dziełem Boga (muzyka.1est 
"u'"ń_äati"í'ń 

po'"ąáku ś*iutu)' to człowiek kieĺuje się

äil;". Ň7'b;.'Ĺ; pizekonu'iącym dowođ"- emocjonalnej siĘ muzyki są dla'św'

ł"*'íńu aás*i" dczénia m'iązane zjego rłłasnym ch1aem, 
.^*:ii:;iä;i*;ł"ilň;h;,o" h'*ío' ľ*ói"t-' i kantyków' rľstrząśnięty błogim

spi.*"- i*égä toscioła' cłosyieílewĄ się do moi1h'1s_1 a gdy Twoja prawda

ściekďa kĺoplami do serca, paľowało z ego gorące uczucíe pobożnego oddania'

z;:;^płr;ěi iry i dobrze mi było z nimi''l29'

W innym miejscu czyÍaÍny 1eszcze''"- 

''wi"-, ž" Ś*ięte wersety, kiedy są śpiewane, budząwe mnie silniejszą i gorętszą

oouJäose, 'iz.ogłaby 
się we 

'n"i' 'upälie' 
cgy!{:i' były''p,,'ľun ["'] Ale nie

nalezy pozwolić. by ta mrysłowa rozkosz obezwladnlala umysr

A więc ,J<to śpiewa, podwoJnle się modli' Ĺ'Ľ:-Ju'bis oĺať)! JakŻe często Ía

funkci a muzyki - sk]anianie ku Áoďitwie i pägłębianie w wieľze - będzie się odtąd

".Ĺ'.iĹł" 
* ."'*-aniach nad pojmowaniem i celami muzyki'

l25 Na ogĺomne znaczenie Św' Augustyna dla filozol'ii xvll wieku wskazał władysław Tatarkie-

wicz: ,'Wielkie chrześcijaĺstie sysrcńf tego czasu' systemy Kartezjusza i' Malebranche'a w postawe

i wynikach zblizały się oo augu'ryiu":'ľo'' W' Ťatarkiewicz Histolia Jąĺozoĺii' t' l' warszawa

" 1988, s, 203.
|26 Św. Augustyn pozostawał w zasadzie bardziej pod wpływem nowej odmiany platonizmu'

reprezentowanej pľzęŻ Plotyna' 
"n"'"ä'e "a 

sztoły neoplatóĺirie1 widocŻna jest ÍównieŹ w jego

mvśli muzyczne|, \ł slczegolnosct * p"gląĺ*rl oorycząiycĺ etyc7n)ch wlaściuości muzyki' Por'

*ijä",iä"'řä,"i*r"*i ",-iŕiii': 
io ''"'"iłi1'íl' wars7awa 

4l q8o' s' 48-ó4'
- !1š;_Ä";;;;'r' ,oiio''l'^ ' l ''r'"viuk' waÍszawa 

4lo92' s' '}2l'
l28 W' Tatarkiewicz 1{lstoľir! esleryki, op' clt'
l29 Św. Augustyn lĺlyznąnią, s' Ż56-25'7 '
l30 Tamże, s. 32l.

'l
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Mtl zy c z n a dotlyn a afe kĺ óu, 39

Również św.-T-qnasą z- Akwinu zdając sobie sprawę z etycznycli walorów
muzyki uznajJ|ą za spggg!_okazywania chwaŁ Boga. odżegnuje się pľzłl tym od

..réki"h form pľzyje-nmo<đ zwiýáńĘ-z uĘtlem lnsĺumentów muzycznych, gdyŻ

te orzycnłniaią się bardziei do ĺozbudzenia zmysłowej ĺozkosry, niż do ksztaľtowania
po*Á"j połu*y *e*nęhmej'''' 'Vlĺ Komentaľzu do lzajasza|3Ż Akwinatat wyliczĺ
tĺzy właścilvości dobrego śpiewu (bene cante): ĺonveselać (łllaro), skupiłć Ltwagę

(ailenĺlo\' sklaniać do modlitrł1 (devoto|. Tam 'leż wyjaśnia. że śpiew stĺnowi

,'błogosławieństwo seĺca pľzepełnionego ĺadością''". Muzyka w kościele ma pľzeclo

wszystkim podkeślać znaczenle śpiewanego tekstu, dlatego odrzucić należy wszclką

ekspresję i sklonność do znyslowej przyjemności. ..gdyż wamiejsza jest chwała. którą

skłáda umvsł. niż chwala ust"l'a' W nawiązaniu do Arystotelesa'" i Boecjusza''" piszc

w Sumie tžologicznej'.

,,Jeśli jednak ktoś śpiewa d1a nabożeństwa, uważniej Íoz'l'Iďża to co śpiewa, gdyż

dfużej nad tą fueścią się zatĺzymuje, a także dlatego, że wedfug św. Augustyna
<wszystkie uczucia naszej duszy - tak różroĺodne - wyĺażEą się we właściwy

sposób w głosie lub w śpiewie i rozpalają się w nas dzięki pewnej zgodności z naszą

naturą>. To Samo stosuje się również do słuchaczy' którzy wprawdzie niekiedy nie

rozumieją tego co się śpiewa. rozumieją jednak po co się-śpiewa. a mianowicie na

chwďę Bożą a to wystarczy do wzbudzenia nabożeńshva'''".
Muzyka w zależności od rodzaju i sposobu ułożenia dźwięków jest zdolna

wywołać najróżniejsze poruszenia w człowieku i oddziaływać na jego wolę. gdy"ż

,fiarmonijne współbrzrnienia müzycme powodują zĺniany ludzkich afektów"''".

|]l Św. Tomasz z Akwinü suma teologicŻna, t. xlx Religijność, tłum. F'w' BednaÍski, Londyn

1971, s' 165' W synagodze używano instrumentów, a na\łet tańczono - stąd też wyľaźne odcięcie

się od tradycj i j ud aistycznej wg kontrastu synagoga - ecc]esia.

''' Był to jeden z cyklu wykładów św. Tomasza w kolegium św. Jakuba przy Uniweľsytecie
paryskim. Por. Marie D' chenu WstQ do rtbzoJii św. Tomoszą z Akwinu' llvÍn' H. Rosnęľowa,
ĺNafizaýła 19'74, s.26'1 .

l]3 Św. Tomasz z Akwinu Komentaľz do ]aąjasza (54, l); cyt' wg Hermann-Josef Burbach Thomąs

von Aąuin und die MusiĄ ,,Musica sacra'' xCIv' 1974' s. 81'
l3a Św. Tomasz z Akwiný Suma teologicz a. t' XIX, s. l65 (pľoblem 5).
|]5 Arystoteles Pollŕyła 

' 
s.276-2'ĺ9 U339b'l340b]'

'16 Anicius M.s' Boethius (Boecjusz) De íňstiĺutione ĺn11sica libri quin(lue, ľed. G' Friedlein, Lipsk
1876, s. I79-180.
,Nic nie jest tak zgodne z charakteŕem człowieka, jak cieszyć się miłymi melodiami i żle

przyjmować przeciwne. Nie zaLeży to od właściwych każdemu upodobań czy wieku, lecz wszystkie
ie rzeczy mają wpływ; dzieci, młodzież, a także starcy, powodowani spontanicznym popędem, garną

się do muzyki tak, że nie ma w ogóle wieku, w którym nie odczuwałoby się przyjemności ze słodkiej

melodii".
,Nihil est enim tam proprium humanitatis, quam remitti du|cibus modis, adstringi contraľiis, idque

non sese in singulis vel studiis vel aetatibus tenet, verum per cuncta diffunditur studia et infantęs ac
juvenes nec non etiam seĺes ita naturaliter affectu quodam spontaneo modis musicis adiunguntuf, ut

nulla omnino sit aetas. quae a cantilenae dulcis delectationę seiuncta sit''.
Ir7 św' Tomasz z Akwinu s ma teologiczna. l' XlX. s. ]oó- lÓ7'
t]8 ..consonantiae musicae immutant hominis affectum"' Św' Tomasz z Ak''ýi ] Ko entąľz do

Psalmów (z wykładów o Biblii w kolegium św' Jakuba) tu komentarz do Psalmu 32, cyt' wg

H'J' Burbach, op' cit', 5. 52. Tomasz z Akwinu nie stworzył odlębnego dzieła o muzyce' o jej



Fibzolią aJěklolĄ,

Zatem z jednej stľony porusza duszę (wzbudza afekty), z drugiej owe poruszenia

(afeĘ) odzwierciedla.

3. Nowożytne rozwinięcie muzycznej doktryny afektów' Ficino, Tinctoľis' ''

U progu epoki re'nes_ansu.poglądy myślicieli StaÍoa/hych na nowo sformułował

;itĺä picinđ' no[őnďóň-prze}ĺładów wielu dzieł Platona na łacinę i intetpletowałMarsilio Ficjpo-. ón-przekładów wielu dzieł Platona na łacinę i intetpretował

.je w swořh pismach filozoÍicmych' W nawiązaĺiu do autoľów anĘcznych, jako

pi"'*.'y w cżasach nowoĄĄnych rozwinął naukę o dziďaniu i Íiąologii afek1ów'

iisma poświęcone bezpośrednio muzyce nie zajmują w dorobku Ficina wiele'

miejscal39. Wśród nich odnotować należy rozprawkę w formie listu do Antoniusa

Canisianusa - De Musica, w której zaprezentowany Został pomysł powiązania

muzyki i medycyny, symbolizowany postacią Apolla - boga muz i wynalazcy me-

dycyny. Ficino dostzega tu następujące analogie: muzyka reguluje ,,zgodność'' du-

szy, medycyna ,,zgodność" cia[aIa0. o działaniu muzyki na duszę pisze następująco:- 
,ľoniewaz śpiew i bľzmienie wynikają z myślenia rozumu' impulsu fantazji

i afekhr serca, ajednocześnie za pomooą załamań uformowanego powietrza wprawiają

w ľuch cząstki ichnień słuchu, które są więzami duszy i ciała, poluszają one lekko

fantazję, pobudzają.seĺce i wchodzą do wnętĺza rozumu, uspokajają też pł1ny i części

ciała i poruszająje'''"'.
ltłuzyk4-na:ľlEi'l1]_9p.kojącą i uspokąja!ącą' Mowa trr zatem baĺdziej o jej właściwo-

sciacń reiapeuryđrnych. do czego nawiąże Zaľl!1o. niż o wzbudzaniu alektów' jak to

będzie ókó'lólôku l600. Problem ten ronvínięty zoslal częściowo w traktacie De v//í]

(1489), w którym Ficino na swój sposób wyjaśnia proces oddziĄwania muzyki na

człowieka. Na jednej płaszczyźnle stawia tam ry)?ł\?, ]9yŤn i ťllozofa, każdemu

z nich pĺnpisując okeślony wpĘ"w: lekaľza '- na ciało. lloz9fa.l Ľ d.ysvę' n)Zy!a.

- nu.j.h'li.niu'' ĺ spiritus)' De vła tkwijédnak mocno w ľadycji spekularywnej' z jej

podstawową téżą źe .,harmonia'' okeśla zaĺówno muzykę brzĺĺliąc1 jak i strukturę

wszechświata'

terapeutycznym i etycznym działaniu wspomina jodnak w wielu miejscach swoich pism filozoficz_

ny"i'l. Np. * 'p*.i" etósu tonacji znajdujemy liczne uwagi w VIII tomie komentarzy do Poliĺykí

ńystotelesa. Ńie są to jednak oryginalne rozważania św' Tomasza' ale ĺaczej jego ucznia Petľusa

Alíerni. Wiadomo, že św. Tomasz byłjedynie autoľem I|I tomu tych komentarzy' Por' M'D' Chenu'

op. cit., s.248.ir' wymienia j" wszystkie i k.ótko streszoza sabine Ehrmann w pacy MarŠilio Ficino ĺlnd sein

Ein/ĺl't/3 auf die Á,Íusiktieoĺie, A.fM\ý xLYIlI, 199 ĺ nr 3, s' 237' Daniel P' Walker poświęcił im swoje

"t 
iii- iĺ"ĺro ąnd Mllsic, \ý| Spiľitut1l and Demonic Mc17ic' Fľom Ficino ĺo Canpanella' Londyn

1958, s. 3-29.
rao M. Ficino Operz, op. cit., t. I, s. 650-651.
|a' 

,,Nam quuń cantus sonusque ex cogitatione mentis, & impetu phantasiae, cordisque affectu

proficiscatur, atque uno "u. 
u"." ĺIr]acto & tempeľato aereum audientis spilitum pulset' qui animae

corporisque nodus est, facile phantasiam movet, atticitque cor & intima mentis penetralia penetrat'

Coiporis quoque humores & membra sistit, & moveť'. Tamże, s' 650'



Mu zycz n a d o ĺ ry n a afe kt ów

Z prmktu widzenia muzycznej teońi afektów szczegó]nie waŻny .iaĺ]t ĺtotllcntarz
do Platońskiego Timajosa (1484). Ficino podejmuje tu antyczny W{tok i,h[unonii
duszy", rozwijając własną koncepcję emocjonalnego oddział}rłaniĺr lnuĺyki nĺl
sfuchacza. W rozdziale XXIX komentaľza (Cur Anima rei compositae ct tl|ĺJ lrĺltluť)
plzsĄacza pogląd Platona, że dlssza składa się z proporcji liczbowych i bľzľrĺĺteqi
muzyki, u lcóĺej podstaw leżą konsonanse. W konsekwencji współbľzlrl|eille
muzyczne (concentus) po'nvala pľzenieść afekt duszy śpiewaka (lub instrumentĺrliĺty)
na duSZę sfuchacza. Ficino wyjaśnia to dwojako: 1) nawiąując do Platona, kiody
twierdzí, że analogicme struktury duszy i concentus są odpowiedzialne za oddziały-
wanie muzyki, 2) nawięlljąc do^ Hipokatesa i Galena, kiedy zjawisko tłumaczy
fizjologiczrrie i psycho1ogicmie'*'. W drugim prąrpadku wykazuje też rłpływy
Aĺystotelesa i neoplatoników, W szczególności, kíedy będzie mowa o '1chĺieniachí'(spiritus)' Te definiuje jako 

',subtelne 
ciďa powietrme pochodzące z krwi serca, cieýe

ibýszczące, roąĺzestrzeniające się od serca''. Pośĺedniczą one między ciałem i duszą.
W hakcie sfuchania muzyki przenoszą afekt i myśl muzyka na duszę słuchacza. Dzięki
ich pośrednictwu znysł sfuchu wchodzi w zwíązek z duszą Rolę pośredniczącą
w procesie sĘszenia odgrywa też powietÍZe. Jest ono potrącane i wprawiane w ruch.
Tak powstaje musicą consonantic4 która dociera do uszu, a tam wprawiane są w ruch
po'výietÍme tchnienia' Te przenoszą afeĘ do dusry, do pł5mów wewnętrmych oraz
odpowiednich części ciała. W ten sposób muzyka (przede wszystkim śpiew) może
poruszyć fantazję, seľce i wzbudzić uczucia.

Jak się wydaje' Ficino mówiąc o afektach, jako pier.wszy thlmaczy zarazem
sposób ich wł.woł}łvania pĺzez nuzykę w sfuchaczu' Jego pomyý podjęte zostaną
dopiero w teorii muzyki wczesnego baroku 

' 
w prr1padku Zarlina poshzą natomiast do

wyjaśnienia ,,cudownych efektów'' (lĺ iľabili eÍetti) muzyki anýcme3.
Współczesny Ficinowi Johannes l!ng'_tg-iq również zajmuje się kwest!ą

' 
_ęmocjolalnego oddziaĘvania mu2yki .w aal*tí"i" co.plexus ffictuun misic{zlai
l473l74' powołtljąc się na przyĘady z autorów staroryhych i średniowiecznych oraz
z mitologii i Biblii, przedstawia dwadzieścia .spospbÓ}v oddziďy'lvania ĺnlzykj na
człowieka:

,,Boga radować,
Boga chwalić.
Radości zbawiony ch nviększać,,
Kościoł wojujący do Ęumfującego zbliżać,
Prz],gotow}rÄ/ać do uzyskania bożego błogosławieństwa,
Dusze do pobożności pobudzać,
Smutek rozpraszać,
Zatwardziałość serca nliękczać,
Diabła zĺnuszać do ucieczki,
WyrľoĘwać stan ekstazy'
Umysły przyziemne podnosić,

|a2 sk.ócony opis oddziĄwania muzyki na duszę według Ficina plzytoczony został na podstawie
anykulu S. Ehrmann: op. cit.. s.241-241.
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Filozofia afektów

Złąwolę odbieľaó,
Ludzĺ cieszyc,
Chorych leczyć.
W trudach ulgę dawać'
Dusze do walki Podniecac.
Miłość podsycać'
obcowaĺliu ludzi przyj emności dodawać'

Uczonym w muzyce sławę dawać'

Dusze zbawiać'''"'.
opis każdego z nich stanow1 fieść tľaktatulaa, samego pÍocesu oddziaýwania jednak

;ň;;;il'?.-T'đ"* - podobnie do Ficina - pgdłĺeśla 
"Yp:ly:i.",.*9'':ľ.'"yŕi_ l"t .t*i".áżu Dahihaus, Complexus "ryo".:ľ 

musices będąc dziełem doku-

ň;;í;R'y- pľastare Stwierdzenie lrydoĺa z ś9'y!||!, !e "muzyka 
wzbudza afekty

pouuuu:ą" 
"mysĘ 

w róiny sposďli;'"(,'iňušicď ńóvái áĺĺectus pÍovocat in diversum

habitrrm sensuď'), stanowl ,,topos nie mniej zakorzenionY. w historii niż wręcz

przeciwstawna teza, Że muzyka jest ďŹwiękową matematyką _'

Etycme i teľapeutyczne właściwości muzyki podkeślał. też.teoletyk nieco tylko

od FicĹa młodsry_ - Franchinus Gaffrrńus. Gaffurius nawiązując do myśli Platoń-

šň"; 
-r."''yr,"ł ź tłl^ac,eÍ' Ficina' W pierwszej księdze Theorica musicae''"

zaĘtułowanej De mustcis eÍ effectibus ry ją] eÍob]:ma:y'kę proporcji liczbowych

między harńonĺa, anima i nísicą' 'NZkazał na Platońskie podobieństwo dusz]

ir'ärrr,.nii. Myśl ôaffuriusa' tkwiąca w tradycji spekulatyłvnej, poprzedza rozwinięte

sto lat pózriej analogicme koncącje Zaľlina i Kepleľa'

4. Ren€sansÓwa formuła nauki o afektach' Odniesienia do antyku'

Zarlino i Galilei.

W zakresie muzycmej doktryny afehów koncepcją bezpośrednio poprzedzającą

zasadnicze wystą)ienia autorów wczesnego baĺokl jest-nauka Gioseffa Zaĺlina

zapÍezenÍo.Naĺa w swoim poostawowy'ř kształcie w I1tit1'łtioni haľmoniche|a1 '

pogąay zu.rinu doIyczące t.ô.ii uf"któ* inspiruje niewąĘliwie tęSkĺota za "utraco-

r Tłum' W' Tatark tewicz HisÍori(t esteÍyki, t"ll| Estetyka nolýożytna''\lÝ arszawa?]a 1991' s' 2Ż8'

'o' po.' 
"ov"ję 

traktatu wraz ko,n"ntí'"rn Thomasa A' Schmida' Deł "Compĺexus 
eÍíecfuum

-rsĺces'' r]ei Jóńonnes Ti'clolis, BJÍHM x, 1986' s' 121-l60'
la5 Carl Dahlhaus Mĺ sikrisÍhetik, Ko|onia |96'7 ' 

s' 31 '
la6 Franchinus Gaffur ils Theoľica musicae, Mediolan l492' faksymile Nowy Jork l967'
la7 Gioseffo Zar]ino Is ĺĺĺrtiorĺ nor-o,ĺ"iJ, i"n"cja 1558 - faĹsymile Nowy Joľk 1966'215'73 -

ĺ"L"y.l_l" nĺag"*""j-New JeÍsęy 1966' Wersja z roku 1573 stanowi podstawę niniejszych rozważań'

p*íuzon' ,Ę" ,o*nież nięm' iłumaczeniem I i ll tsięgi Istitütioni' por' G' Zatliĺo Theorie des

r;;;'*^'' br' erste und 
^ýeite 

Buch (ler ,,]stitutioní hąľnoniche''' 
'(1573)' 

tłDm' i komentarz M'

Fend,Fĺankfurtn'M.1989orazang.tłumaczeniemlVksięgiontheModes'PaľtFauroĺ',Le
i'i,|r*ir"i irl.-"łe '', .lJJ8, tłum. Ý' Cohen, komentaŹ C' Palisca' Yale l983'
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nym ąem'' muzyki staroĄĄnej, której legendame oddziaĘwanie mniej lub bardziej
dÓkładnie opisano w licznych traktatach od wczesnego średniowiecza do renesansu.
Z,aĺlino, zakładając prawdziwość podan o owych effetti miľabili, nie poprzestaj e na ich
opisie, lecz stara się dać ich racjonalne wyjaśnienie podązając za referowanymi
wcześniej przemyśleniami Ficlĺa. Zaczyna od historii Aleksandra i Tymoteusza oraz
szalonego młodzieńca z TaormĘ, ,J<tőry przez roztropnośó Pitagorasa i kunszt
lllttzyka, z szaleńca, jakim był, stď się znőw przyjaznym i ujmującym''|a8' .'Lecz by
ltistorie te nie wydawĄ się bajkowe. czy dziwne' chcemy przedyskutować, co
Inog}oby być przyczyną takiego działania'''a".
lJy osiągnąc zamíerzony cel' ZaÍlino próbuje zľekonstruować warunki występowania
owych ,,cudownych efektów'',^niejako transponując temat Z fuadycyjnych opowieści na
pľogĺam muzyki pľzyszłościlso. Zamiar Ęaki wyraził zÍesztąjlzwe wstępie do swojego
lľaktatu, 

' 
wymaczaj ąc sobie zadanie 

''pĺrywrőcenia muzyce j ej dawnej chwĄ i
lnocy-l5l. W nawiąaniu do Platona określa podstawowe wárunki dla zaistnienia
t'ntrycznych ffetti.

,,Jeśli chcielibyśmy przebadać, całość, to odkryjemy, że są cztęry rzeczy, kĺorych
współdziałanie daje podobne efeĘ. Jeśli tylko jednej z nich brakuje - nic lub prawie
nic się nie wydaĺzy. Pierwsza to harmonia, k1óra powstaje z dźwięków instrumentów
lub głosów. Drugie - to okeślony r}tm w wersie, co my omaczamy jako meĺum.
T'rzecie to opowiadanie o jakiejś sprawie, czyl| orac1a' Czwarte t ostatnie - to
pÍzygotowany temat, odpowiedni, by przyjąć jakieś uczucie''l52.
Dominujące maczenle wśród śľodków muą/cmego oddziĄwania przypada słowu,
jako że harmonia i ryĺn muszą za nim podązaćl5]' Chociaż w kompozýorskiej
praktyce XVI wieku zasada ''harmonia sfugą molvy'' jeszcze nie obowiązuje, to
przecież ZarIino w 7naczący sposób przygotowuje $unt dla przemiaĺl, które będą
IniaĘ miejsce u schyłku epoki renesansu. Także postulat przysposobienia słuchacza do

Ia8 
,,che dallo accorgimento di Pitagora & dalla virtü del Musico, di furioso che e[a. divento humano

& piacevuole" ' C' Zal|ino, Istitutioni,węnecja 1573, cz.Il, rozdz' VII' s. 84'
|a9,,Ma ä 1'ine che queste cose non parino favolose & strane da udirę, vederemo quello, che poteva

osser ia cagione de tali movimenti''. Tamże. o niezłykĘch właściwościach muzyki opisywanych
przez myślic ieĺi starożytności znaczn ie szęÍzej pisze zat|ino w rozdz' II części I Istítutioni'
''" Wspomnieć tu należy stare. ale jak się wydaje, wciąż aktualne stwieÍdzęnie Kulta Hubera, że

cstetyczny i teoretyczny materiał dla z^łożeń cameraŁy Florenckiej oraz całej nauki o afektach
w XVII wieku został juŹ przygotowany i poniekąd wykształcony w kręgu Willaer_ta, w pełni zaś ptzez
ZaŤlina. Poľ. KuÍt Huber Iýo de Vento,Lindenberg l9l8, s' 98.
''' G. Zarliĺo Istitutioni, s' 2'
l52,,Perö se noi vorremo essaminare il tutto, ritrovaremo chę quaťtro sono lę cose, le quali sempľę

concorŤono insieme in simi]i effetti: delIe quali mancandone alcuna, nulla, o poco si potľebbe vedele'
E adunque; la prima l'Harmonia, che nasce dalli suoni, o dalle voci: ]a seconda il Numęro
determinato contenuto nel verso; il qual nominiamo Metťo; la terza la Narratione di alcuna cosa,
laquale contiene alcuno cosfume: & questa ě la oratione, overo il Paťlare: la quarta & ultima poi ě un
sog€etto ben disposto. atto a ricevere alcuna passione"' famże. s. 84.
"'Por. Platon Pais.no. s. 147 [398d].
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właściwego afektywnego odbioru dzieła_muzycznego okaże się wkrótce Zr.aczącym

elementeň muzyómej doktryny afektówl5a.

Przyjmując podstawowe założęnia gľeckiej teorii etosu, Zarlino rozwija wizję

mu'yti 
_ j*o irodka harmonizacji temperamentu ludzkiego' W ósmym rozďziale

drugiej księgi IsÍiÍutioni zaýhrłowanym In qual modo l'Haľmonia, Ia Melodia & il
Nuńeľo poisino muover l'animo & disporlo a yarij aÍetti: & indur nell' Huomo
yariaĺi costumi|ss poświęca duŹo uwagi problemom etycmego oddziaływania

poszôzególnych elementów muzyki. Proces ten interpľetuje psychologicmie, wiążąc

naukę ĺňu'y"mą z nauką o temperamentach (m.in. w psychologicmej interpretacji

niektórych modusów). Stan temperamentów według Zar|iĺa wynlaczony JeSt

szeregiim czynĺików zewnętrznych, które w stosunku do siebie powiĺľry pozosta\'r'ać

w równowadze' Dominacja któregokolwiek z nich powoduje stan wzburzenia' a więc

namiętności. Dyspľoporcja ta jest zjawiskiem negatywnym; tylko w propoĄach

doszukiwał się Zaĺlino łącmika między mlzykąaluđzką psychiką '"'

,,Nie powinno dziwió, [...] że harmonia, melodia i rytm mają siłę, by przygotować

umysł na ióżne uczucia i wprowadzać go w nie. Chodzi tu bez wąĘienia o zjawiska

zetnętrzne, które wcale, albo w niewielkim stopniu należą do natury człowieka' Ale w
ľzeczywistości jest całkiem ocz;'wiste, że mają w niej swój udział' Poniewaz

poruszenia duszy mają swoje właściwe pÍzyczyÍly w mrysłowyn, cielesnym

i organiczrym dzlałaníl - każďe uczucie składa się w okeślonym Stopniu Z ciepła

i ziňna' wilgotności i suchości według ich materiałowego układu. Jeśli uczucia są

pobudzane, to jedna z w1.rnienionych własności w nich przeważa. Tak jak w gniewie

przewaŻają gorąco i wilgohrość, i w tym leĄ przyczyna impulsu' tak w stfachu

dominujJ zimno i suchość, a zmysły się zacieśniają Tak samo dzieje się w wypadku

inĺych uczuć, które wzbudzane są nadmiaĺem wymienionych własności' I wszystkie te

''ńiętnoś"i 
bez wąĘienia szkodzą ludzkiemu morale. Gdy jednak nadmiar zostanie

ogruni"rony i u4ły ż umiarkowaniem. powstanie oddziĄwanie wyważone. któľe nie

ry lko można okľeśIić jako cnotliwe. ale i godne pochwaľy"''"

l5a Por. Athanasius Kicher Musurgia univeľsalis, Rzym l650, s' 578-580' Kircher stwieľdziwręcz,

że odpowiednie przygotowanie słucńacza do odbioru dzieła muzycznego stanowi niezbędny warunek

właściwego oddziaływania muzyki.
l55 ,5alaki" spośoby harmonia' melodia i rytm mogą poruszyć Ĺlmysł, pÍzygoto\łaó wielolakie

uczucia i wprowádzić człowieka w przeróżne stany moralne'', G' ZaIlino, op' cit', s' 87'
]5Ú Tamże' s.87-9l'
L57 

,,Non śa."bbe gia maraviglia, [''.] che l'Harmonia, la Meiodia et il NumeÍo havesseťo forza di

dispor l,aio eľ indur1o idiversó pasśioni: essendo sęnza a1cun dubbio cose estrinseche, le quali nulla,

o poco fanno alla nafura dell'Huomo: ma in vero ě cosa troppo manifesta, ohe ]'hanno: onde ě da

notare, che essendo le Passioni dell'Animo poste nell'apetito sensitivo corporeo & organico, come

nel suó uero soggetto: ciascljna di ęsse consiste in una ceIta propot1ione di calido & frigido; & di

humido & seccó, secondo una certa dispositione matęriale; di maniera che quando questę passjoni

sono fatte, sęmpre soprabonda una delje nominatę qualitä in qualunque di essg. onde si come nelI'Ira

pľedominá il c;lido ńumido, cagione dell,incitamento di essa: cosi predomina oel TimoÍe il frigido

secco, il quale induce il ristrengimento delli spiriti. Il simile intraviene etiandio nelle altre passioni,

che dalla ioprabodanza delle nominate qualitä si generano. Et queste passioni tutte senza dubbio sono

Íiputate vitiose nell'Huomo momle: ma quando tali sopľabondanze si riducono ad una certa
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Mu zyczn a do ĺ ryna afe kĺów

Zaľlino problemaĘkę passioni dell'animo intelpľetuje psychologicznie' Każdy afeld w
słuchaczu pľZedstawia dla niego okeślonąw pľoporcjach mieszaninę czterech jakości:

ł;iepła, zimna, wilgoci i suchości. Rozszezoną teorię ąppetiĺus naturalis sformułował
wcześniej Ficino postulując ograniczenie ,,samowoli" naturaĘch pľagnień. Zaľlino
wyraŹnie do teorii tej nawiąuj ę' tym Íeż róŻri się od swoich następców w epoce
baroku, któĺzy w w1.l'voĘwanirr afektów doshzegać będą podstawo\ły cel muzyki'

Po tym jak stwoŹona Zostaje korelacja między afektami i pĺzewagą okeślonych
płynów wewnętmych, Zarlino czyni kolejne analogie z muąlcmymi modusami.

,,Tę samą natuĺę mająharmonie [skale]' Stąd mówi się, że Ęgijska ma właściwo-
ści pobudzania do gniewu i coś z czułości. Miksolidyjska czyni ludzi bardziej
smutnymi i małomównymi; dorycka jest mocniejsza, spľzyja silnym i opanowanym
moralnie stanom, ponieważ majduje się między dwiema wcześniej wymienionymi. Ze
tak jest, rozpomać moina z ktŻdorazowych zmian umysfu' które zachodzą" kiedy się
te harmonie usĘszy''l58.
Afektowi gniewu odpowiada więc modus Ęgijski, smutku miksolidyjski, odwadze
.'._ dorycki' Zar|ino w zaprezentowan)łn tu Sposobie przyporządkowania odwołuje się
do gĺeckiej nauki etosu, a z podstawowych jej założeń wyciąga daleko idące wnioski:
między poĺuszeniami emocjonalnymi i muzycm1łni powstają jasno uchwyne
analogie w zakesie pľoporcji liczbowych, tak że utwór mlzyczÍIy nie tylko imituje
afekt, ale ma też wpĘ.w na jego wywołanie.

,'Dlatego możemy powiedzieć' że te same proporcje leżące u źródeł gniewu,
shachu albo inĺlych uczuć można Ież odnaleźć w harmoniach, które są przyczyną
wzbudzania podobnych efektów''L59.

Pokewieństwo proporcji liczbowych jako podstawowej zasady pochodzi jeszcze
z koncepcji pitagoĺej skiej.

,'Pitagorejczycy pierwsi zająwszy się naukami matematycm1łni [...] sądzili, że ich
zasady [nauk matematycznych] są zasadami wszystkich rzeczy ' |'''] Dostrzegli też
w liczbach właściwości i proporcje muzyki''l60.

,,Poniewaz więc uczucia, k1óre panują w ciałach dzięki omówionym jakościom
podobne są owym [...] połączeniom, które powstają w harmoniach fskalach], moŹemy
łatwo pojąć, w jaki sposób harmonie poĺuszają ducha i w jaki sposób mogą pĺzygoto-
waó na ĺóżne uczucia [...]; to podobieństwo jest (|ak mówi Boecjusz) p)e Institutione
Musica,']',l przyp. ZarIina], przyjazne kaŹdemu, [...] jeśli więc zdarzy się, że

medioc tä, nasce una operatione lĺezzana, che norr solo si puo dire vir'tuosa: ma anco lodevo|e''.
Tamże, s' 87'

l58,,Questa istessa natura hanno etiandio le Haľmonie; onde si dice, che l'harmonia Frigia hä natura
di concitar l'ira, & ha clello affettuoso: & che la Mistalidia fa staľ l'huomo piü ľamafichevuole & piü
Íaccolto in se stesso| & che la Doľia ě piü stabile, & ě molto apPropriata a i costumi de fońi &
tetnpeľatii conciola che ě mezzaną tľa le dLle nominate| & queslo si compl'ende ne]la diveľsa
mutatione dell'animo_ che si fa. ouando si ode coteste Hannonie''' Talnże.

|5'',La onde potiamo diÍe, che quelle istesse proportioni, che si ritrovano nella cagione dell'Ira, o
del Timoĺe, o di altĺa passione nel]e sopradette qualitä; queJle jstesse si ritľovino anco ne]le
Hamonie. che sono casioni di concitaľe simili effetti''' Tamże'

|60 Arystoteles MeĺaJi-zyła, s. 17 [985b].
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Filozofia afektów
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usłyszy harmonię Z odmiennymi pľoporcjami' uczucie Znniejsza Się i powstaje

uczucie pľzeciwne. Mówi się, że tego rodzaju harmonia 9"'ł?:::u słuchacza

zlczxci;, poniewďŻniszczy jedną rzecz i pozwala powstać pĺzeciwnej"'"''

NauĹá o temperam.niu.h tyłu j.dnym z filarów teorii etosu od czasów szkoý

pitagorejskiej. Aĺystydes Kwiný1ian w tĺaktacie De Musica reprezentuje JuŻ ten etap

io"řoj" g.""Li"j 
"arrJ<i 

etosu, w którym opis domniemanych da_leko idących nľiązków

harmonif proporcji, temperamentów i ludzkich uczuó osiągnął pierwszeństwo wobec

pieĺwotnie pedagógicmégo ukształtowania tej nauki' Wzorce te zosÍały \^1 znacmeJ

,oier'" p.'qęte iv iredniówieczu i w epokach następnY9h, Hermann ĄĘt j weme1
prĺ"a'.'J1' riĺm*al62, a za nimi Michael Fend'6] w swoich koĺnentarz.ach do Istittltioni

haľmoniche Zarlina powołrją się na arabskiego filozofa Al-Kindiego'

,,A1-Kindi [ ] w IX wieku cztery struny lutni wiąże z pojedynczymi äfektami'

z cztérema pĘiami wewnętľznymi, z dłlgoścíąĘcia, z siłami ducha' z okeśionymi

,ytmu*i i typámi meloaii' ž okiślonyłrni ňĺ"siącu'i, dnĺami, godzinami itd'''l6a'
' Nie jeśť więc to już tylko system analogii, ale swoistego rodzaju teoľia terapeu-

tyczrej funkcji ňu'yLi i.;ä: fizjálogicznego działanią jak przed-Zarlinem na gruncie

rĺńoL'ut".o*"j nuűa o t".p".u.entach dowodził Ficino. Większość włoskich

teoĺetyków muzyki epoki renesalsu zadowoĺiła się w zasadzie jedpie konstatac1ą

mnieituu ura'iéi pĺzekonujących analogii. Ramos de Pareja przedstawił np' związek

*lęaży 
"ĺ"..-u"tänami 

autentycmymi i czterema planetamilo5; na kaľcie t1'tułowej

Pržctíca musicre Gaffuriusa pokazano natomiast analogie ośmiu tonów kościelnych

i ośmiu planetl66.

Z ädmiennych wobec Zarlina pozycji w sprawie funkcji i zadań muzyki

wychodzą pĺzedstawiciele Cameraý Florenckiej ijej czďowy ľoretyk - Vincenzo

oáut"i. f." zgodzĺłby się zapewne z tą częścią stwierdzenia Zarlina, w której

"ryti^v, 
,vĺrrňrupobudzá duóha, porusza uczucia i uspokap gniew' ["'] Sprawia' ze

'péa"u-.ié 
,u"ni.'"rur', ma moc rodzić w nas dyspozycję dobrych obyczajów'''

ooi^"iłuy jednak z całą pewnością konkluzję: 'ladaniem właściw;'ĺn muzyki jest

l6I 
,,Essendo adunque le passioni, che predominano ne i corpi per viftü delle nominate qualitä' simili

ĺ...l aile complessioni. chđ si ritrovano nelle Hamonie; facilmente potiamo conoscere' in qual modo

i; ilil;;i.;;;;i"" muover l'animo & disporlo a varie passioni: [ ] la quale (come vuole Boetio)

lDe tnslitutioine Musica, |,I - przyp' Zar|ina] ad ogn' uno ě amica, ['"] ma se avienę' che ne oda una

|T;;ö;;i;;; ď;;;.n, ,ui pu.'lon.' ai. inuis;ę; et sę ne geneľa rrna contÍaria: & si dice' che alloľa

tutä rlurmoniu pu.iĺca da täl passione colui che la ode, per la conuttione & pel la gęneratione di un'

attra cosa contŕaÍia''. c' Zarlino, op' cit., s. 87
- ió' P;I. Hermann Ać,eÍt Die Mtlsikaltschauung des MtÍelclheĺs und ihre Grundlagen' Halle 1905'

s' 1'l3-I'/4 i 181-182; Wemer Friedrich Kümmel Musik und Medizin; ihte Wechselbeziehungen in

Theoĺie und Prołis von 800 bis l8ll,FrybuÍgBt' |9'7'7,s'221'_ 
6Por. komentarz M. Fenda do: Gioseffo Z aÍ]ri'ĺo Theorie des Tonsystems, op' cit'' s' 225'
I6a Tamze, s.225.
l65 ńaĺotómé Ramos d ePaÍEa Musicą Pracĺica, Bolonia 1482, faksymile Bolonia 1969' s' 56_57'
|ó6 Por. Franchinus Gaffurllś Pľacĺica mr.rice, Mediolan 149ó, faksymile Nowy Jork 1979; tegoż

De Haľmonia Musicofun l strumentoru opłs, Mediolan l5l8, faksymile Nowy Jork l979, ks' Iv'

s. 4-5 i 9- 10.
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Mu zy czn a d oÍryn a afe któw

spfawiać pÍZyjemność'''''. Podstawowym postulatem Vincenza Galileiego była
ľestaulacja muzyki antycznej dla potĺzeb nowoczesnej praktyki kompozýorskiej,
utozsamianej z potępianą przezeń wokalną polifonią jako niezdolną do wyrażania
uczuć i Zachowania właściwego etosu' Kr}tykę współczesnej sobie muzyki konka-
punlđycmej zapoczątkował Giĺolamo Mei, który tważał, że była ona gorsza od
muzyki anýcznej odkąd nie wzbudzała namiętnoŚci, a tylko sprawiała przyjemność
uszom za pomocą harmonii. Mei ganił emocjonalną bezbarwność polifonicznych
kompozycji współczesnych í postulował powlót do czystej monodii antycmej. Swój
punkt widzenia wyjaśnił w liście do Vincenza Galileiego z 8 maja 1572 roku|Ú8.

Galilei przyjął i upowszechnił jego aľgumenĘ. odrzucił więc pog|ąd. Zar|lna, Że
zadaniem muzyki jest spľawianie przyjemności zmysłowej. Jego zdaniem mu4'ka
miała udoskonalać człowieka zarówno odwofując się do jego emocjonalnych
i intelektualnych zdolności, jak i wprost pŹez ekspĺesję afektów. Eýcmy i intelekĺr-
alny koncept muzyki był dla niego o wiele wazniejsry niż zmysłowa pĺzyjemnoś,ć z
niej wynikająca. Dlatego należało odĺzucić współczesną polifonię wokalną zacieĄącą
ekspresywne właściwości śpiewanego tekstu, tym samym pozbawioną Zdolności
wywoływania afektów. Domĺiemanym wzorem antyku, zadaĺie to było możliwe do
ľealizacji tylko w muzyce monodycmej. Wynalazek monodii okazał się najbardziej
7naczącym wkładem cameraty Floĺenckiej do rozwoju mlnaczne1 dokąny
afektówl69.

167 cyt. *g: Zygmunt M. Szweykowski Późny renesans w poszukiwaniu ideału muzycznego,
,,Muzyka" XXX, 1985 nr l, s. 9.

IóE Por' Claude Palisca Girolamo Mei'' Letteťs on Ancient and Moc]eťn MI6ic to Vincenzo Galiĺei
and Gioýafini Bąľdi,MsD IIl, l960,s' l15-117.

169 Poglądy Vincenza Gali|eiego i innych członków florenckiej Cameraty na gruncie muzykologii
polskiej zostały wyczerpująco zreferowane i udokumentowane stosownymi tekstami źÍódłowymi w
prucy Z'M. Szweykowskiego Mędzy kllkszÍem ą ekspreŚją I. Florencja, Kraków 1992. By nie
po\rtarzać, zawĹflych tam informacji a jednocześnie zachowaó ciągłość wywodu, w po\^lyższym
akapicie zasygnalizowano jedynie te postulaty camęrary, któIe ogólnie wiązą się z barokową nauką
afektów. szczegółowe odniesienia do wybranych zagadnień poruszanych pĺzez jej przędstawicieli
okażąsię natomiast konieczne w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy.


