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o WARSTWIE GŁĘBoKIEJ w MUZYCE-

''JesĹ to nadzwJczaj dziw,l}' Poslulat, bo chociaż częsĺo ,lawianJ' ]ie zosta]e

sPecnolly nawel P,ze:!' tych, którzy go wysuwają' Trzeba swoje doświadczenią

be?. jakichkolw iek teorelyczll}'ch uzasadnie!í PĘedslawić cłtelnikowi czy ucz'

lliĺlwi tak, aby mógI samodzielnie dojść do sĺýoich konkluzji' Jedttłk to wy a'

lanie nic może być spetnione nawet przez lJch' klótł je slaiŻíają' PowieĘ-
chowny włIąd )ý Lrtotę ĺzeczy níe moźe nas zadowolić' Każde sPostrzeżenie

zamienian! w obsenłację, każdą obserwację w rozPatrywanie [pr4padku],
kule roz7aĺryvJanie wiedzrc nas ku mzważaniu ogólnenu' A zalem możtw

u?lac, ze teoľeĺJzuJen! wraz z kążdJm üw4z11tm spojrzenieln na śýiat' owo

teoreĺ}zowanie wiąże się jednak ze śĺviaĺlonością' sćunopoznaníem, z wolnoś-

ctą hednoýki], a ĺakże - Postuzm! się nocniejsł | sÍonnułov'anie'n - jej

łotowościądo dľwin' Bieltość tcoreq1cz,xajest niezbdna, b)'abstrakcja, któĺej

sIę obawia'Ą], sÍała się nleszkodliwa, a 'ĺłynik dośviadczenia, zqodníe z lúszr'
ni orz?ki$a i!]ni' byt naľrawdę lyv'jv i ľdży!ecal''''

Coethe' Fcłrbenlehre

1. ogólne pojęcie warStwy głębokiej

Pochodzenie każdego narodu, społeczeństwa czy jednostki jest zarazem Jego

PÍZeznaczęliem. Hegel ujmuje pťZezrraczenię jako ,,wĺodzoną, pierwotną pIe-

äyspozycję kazdej jednostki''. Stąd wewnętrzne PÍawo genezy |ączy slę z wszel-

kim póŹniejszym rozwojem, aby wreszcie oddziaływać na tęraŹniejszość'

Geneza, rozwój i terazniejszość, które nazywam waIstwą głęboką'
środkow ą i powierzchniową (HinteÍgrund, Mittelgrund, Vordergrund),

wyrażają związek z integralnym, samodzielnym bytem.

' Przedstawiony tekst stanowi początkowy íÍa8ment pieÍwszej części (',HinteÍgÍund'') pod-

stawoÝego dziela HeinÍicha schenkeía DZlŹzż sŕlĺz (wicn l935)' Pojęcia teorji schenkeÍa zostały

pÍzetłumaczonc na podsĺawie Leks1,konu rcnni ob8ii Schatlkct'o.tuskisj Macieja coląba (,,Muzykď'

1986 nr 4 s, 59-66).
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'Vy' intuicyjnym przeczuciu wzajemnych wplywów zachodzących między

genezą, rozwojem i teraźniejszością, a także w kultywowaniu tej intuicji

w obrębie określonej świadomości tak długo' aż stanie się Zdefiniowaną wiedzą'

zawiera się to, co nazywamy tÍadycją, i co tworzy trwały związek pzekazu

i kontynuacji w odtąd świadomej jedności istnienia'

Dla człowieka, kLóÍy ż'ywo odczuwa takie związki' idea jest tęż częścią

realnego życia' może nią być ręligia, Sztuka, Dauka, pańslwo czy pĺawo' To

właśnie jest dla nas prawęm genezy' rozwoju i teraŹlriejszości, z'\tllązanyÍÍl

z warstwą głęboką, śĺodkorvą i powierzchniową'
Dotychczas nie zdawano sobie spĺawy z fakru, że takŹe w dziele muzycznym

istnieją owe trzy warstwy, stanowiące konieczny waľunęk organlczneJ powlerz-

chniowości' Dopiero w niniejszej pracy wprowadza się ich pojęcia'

Aby za pĺzesłoną spraw życia' idei w ogóle, a szczególnie sztuki' zdolać

uohwycić swoistą tkankę istnienia, do któĘ należy określona gęneza nas samych,

kollieczna jest podświadoma predyspozycja duszy: jako jedyny w swoim rodzaju

wzlot nafuľy w człowieku. Należąc w większęj mierzę do sztuki niż do natury,

taka dusza dana jest jedynie geniuszowi (tak jak prawdziwa miłość także jest

niemal sztuką, w każdym razie nie jest jedynie nagą natuÍą)'

Pospólstwu brak natomiast genialnej duszy, nie jęst ono ś'wiadome własnej

genezy, nie PÍzeaz.l|v'/a przyszłości. Jego życie jęst tylko stałą, nleogranlczoną

prezencią, \Ýięczĺą, toczącą się chaotycznie niczym życie zw\)Íząt te'raź-

nięjs"oscią bez perspektyw. Tylko jednostki są w stanie ogarnąć i ptz'ekazać

istotne związki' Jak dfugo pospólstwu brak bohaterów, tak długo nie możę ono

stać się narodem. Dopiero dzięki jednostkom pľzęnikającym istotę prawa genezy,

ľozwoju i teraŹniejszości, tzn. prawa wszystkich trzech warstw, tłum może się

pĺzekształcić w naród.
Wszelkie osiągnięcia techniczne, najczęściej zwiększającę tylko komfoít

i przestrzeń ludzkiego bytowania, lub pomyślane jako maĺginalne nawiązanie do

przeszłości, dotyczą jedynie naskórka [życia]' jedynie jego wa$twy powieŹch-

nioWęJ.

2' Warstwa głęboka w muZyc9

Kto zna historię muzyki ten wie' że jej geĺeza i ĺozwój zawszs zaleŻaly od

kręgów kościelnych, dwoĺskich czy szlacheckich' Potwierdza to choćby rozkwit

wieiogłosowości, która dla pospólstwa zawsze muSi być czymś obcym' Dla nich'

dla mas, muzyka zawsze była i pozostanie towarzyszeniem do tań9a, malsza

czy śpiewu, a więc w lajlepszym razie pewnego lodzaju sztuką użytkorvą (o ile

tego rodzaju sprzeczność pojęć można włączyć do systemu kategorii lmuzycz-
ny"t'];' r*u bowiem muzyka, chociaż wypełnia głowy i seĺca pospólstwa, nie

może wystalczyć do ogamięcia wietkości i prawdziwości sztuki Bacha, Händla,

Haydna, Mozarta czy Beethovena, a wĺęcz pĺzeciwnie, oddala nas od pojęć
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i pÍzęŻyć, dzięki któryrn muzyka jest uznawana za sztukę. Chociaż Johann

sebastian Bach osiąga w swoich pasjach wiele wyĺazu, większa część jego

twórczości użytkowęj trafia w próżnię' Podczas gdy Haydn ofenrje pospólstwu

oÍatoria, to jego muzyka kameralna i symfoniczna nigdy nie spełni istotnej

funkcji w ich zyciu. MozaÍt pozwala oglądać mu opery, lecz nie pokona ono

p''"puś"i odd"i"lującej wielkość jego sztuki od operowej muzyki innych

kompozytolów.
Kto jednak mógłby uświadomić pospólstwu, że wcale nie jest ani ludem'

ani naľodem' i że nigdy nie będzie w stanie samodzielnie zaspokoić swych

ludzkich potľzeb' że do tego będzie mu jeszcze niezbędna pomoc jednostki,

która zdoła ocenić owoce jego mizernej egzystęnc.ji, a ponadto będzie wiedziała

o tym wszystkim, co nie łączy się wprost z powszedniością, jak na przykład

sztuka czy nauka? Kto nauczy pojmować motłoch' że wbrew jego mniemanlu,

wielka sztuka każde8o gęniuszu uczestniczy także w tym, co czysto ludzkie, że

wspiera życie i zdĺowie tak samo, jak mleko i chleb, że podobnie jak sakament,

wieĺlzię ku zbawieniu? Tnrd upĺawiania sztuki pĺzez pospólstwo jest zatem

zupelnie daremny, chociaŹ dziś wszędzie próbuje się go podęjmować TrŻeba

ĺaćzej pĺzeszkadzać takim zamiarom po to, aby nasza teraźniejszość nie stała

się jedynie tłem dla sztuki przyszłości, jak to już miało miejsce pľzed tysiącem

lat, gdy jeszcze wieĺzono w bogów czy herosów i wytrwale dążono do stworzenra

wíelogłosowości'
Właśnie przeznaczenie szhrki muzyczlej wiąże się na rłwa|e z jej gelezą;

muzyka bowiem nie mogła się już obejść bez zaistniaĘ wielogłosowości i od

owych czasów jest nieodwołalnie dostępna tylko dla warstw spolecznych

pŹygotowanych do jej odbioru. Tego nas uczy historia muzyki.

3' Praosnowa jako treść muZyczneJ waIstwy
głębokięj

warstwa głęboka muzyki rępÍezentowana jęst przez konstľukcję kontĺapunk-

tyczną, która została przeze mnję nazwana pĺaos no w ą (Ursatz):

ltrosno$r i ) I
srtukrur:r DodsrJwowJ - i--T----

=I'L-I
'=._

Góĺny głos pmosnowy' 
"uo"*n'ru3u"l 

ho|"ontutny ĺozwój dźwięków, nazy-

wam p ra1in i ą (Urlinie), przy czym kontraPunktujący ją glos dolny pĺezentuje

tozlożony akord (Bľechung) pľzcz góľną kwilltę'
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Jako następstwo melodyczne interwałów sekundy, pralinia poprzez ruch

i rrapięcie dąży do celu i w końcu osiąga go' Nasz instynkt życia sPÍawla' że

* ,*oĺ*y sposób odnosimy je do ruchu pralinii, co w pelni haĺmonizujĺ: także

z naszym życiem duchowym. Zlamanie głosu dolnego również ozDacza nrcľ|

ku okáślonemu celowi i spełnienie tego dązenia - dÍogę do kwinty górnej

i powrót do dŹwięku podstawowego.
Istnięnie pralinii i złamanie w basie wyĺaza sięjednak nie tylko w pięÍwszym

następstwie ńoryzontalnym i pieĺwszym złamaniu Ilinii basowej], lecz uzewnę-

trzniá się także w warstwię środkowej, któÍym to terminem określam

pozionry prowadzenia głosu i transfonnacji (stimrnführungs- u' verwandlungs-

ichichtónĺ, prolongacje (Pľolongationen), rozwinięcia i podobnie określane

sytuacjc wiodące aż do warstwy powierzchniowej.
w miaÍę ostatecznego rozwoju pľowadzące8o ku w a r s t w i e p o w i e r z c h

niowej, Praosnowa waIstwy glębokiej i poziomy transformacJi warstwy

środkowcj zapcwniają całości naturalne. organicune istnienie'

W páosno*ie spelnia się całość, a na tym, co widnieje już u początku

utworu, co jako jedyny moŹliwy punkt widzcnia chroni całość przed 1ałszywyń;

ułomnym pojrnowani"., rpo""y*u ro"wiązanie problemu wszelkich formalnych

podziałów, dążące do calościowe'1 percepc1t'

Nawet rnołý toľĺ"t kwiatów wymaga jakiegoś uporządkowania wzdłuż

organizujących osi, które pozwalają oczom w najprostszy sposób ogamąć całość'

r"io ,or*go, i to chybinawet jeszcze baĺdziej niż oko, potrzebuje ucho' bo

jest poniekąd młodszym organem.' 
Jeśli pĺzebieg pralinii i przeciwstawionego jej kontrapunktu nazwę diato_

nią (Dätonie), Ĺędą"ą pierws"ym melodycznym następstwem dŹwięków'

pieiws'ym zarysem melodycznej treści w ogólę, to warstwa powierzchniowa

ut-" tónutnoie jako sumę wszęIkich, zespalających tonacje i formy realizacji

dźwiękowych, od lokalnych ďż po globalnę-

w p"irp"Ĺty*i" od pralinii đo warstwy powieĺzchniowej, od diatonii do

tonalności, wyraŹa się przestrzęnna głębia dzieła muzycznego; począwszy od

elementarnych zjawisk z zamierzchlej przeszłości, poprzez .ich .późĺĺe1sze
przemiany, aż do bogactwa zawaftego w waÍstwle powlęrzcnn]owel ' 

.^ 
W wýniesieniu ducha do praosnowy zawiera się niemal ľeligijne podniesienie

ao ľoga l do geniuszu, przez kĹórego on przemawia, podniesienie do tego

rodzaju jedni, jaka jest tylko im dostępna'

Tak iak obóowanie Boga ze stworzeniem, a stwozenia z Bogiem Jest zawszę

*'ale.nc, zawsze teraźniejsze. tak samo łączność między praosnową a waIstwą

powierzchniową jest zachowana niejako w obie strony'
^ 

Prymaĺny jesi cel, droga, któĺa ku niemu wiedzie' treść znajduje się dopiero

na dalszym planie: nie ma bowiem treści bez celu'

Nu á.odi" do celu - zaIówno w muzyce, jak i w życiu - zdarzają się

porażki i rozczarowania, drogi i bęzdroża, mają miejsce momenty dyglesji
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i refleksji, czyli wszelkiego Íodzaju Zatrzymania. W tym właśnię tkwi zalążek
wszelkich artystycznych meandrów, pĺzez co jaklś sz'częśliwy odkrywca zawsze
może wytworzyć nową tÍęść. W tym sensie słyszymy, iż warstwa środkowa
i powieľzchniowa mają niemal dĺamatyczny przebieg.

sam Íakt, żę pralinia *yraz.a'1at<iĺ ci| 1zug), na przykład tercjowy, kwtntowy
czy oktawowy, ma istotne zĺaczenĺe dla form ruchu horyzontąlnego w ogóle.
Najwęższym ambitusem charakteryzuje się ciąg tęrcjowy. Dlatego - pĺzykła-
dowo nie wchodzi on w rachubę w warstwie powierzchniowej, ani jako
składnik tzw. melodii' ani jako sprzężenie dwóch rejestrów (Koppelung), ani
jako górne (Höherlegung) czy dolne (Tieferlegung) przeniesienie oktawowe lub
diminucja (Diminution).

Człowiek wyciąga rękę, wskazuje palcem jakiś kierunek, który inny człowiek
natychmiast ĺozumie jako znak. Podobna mowa ruchów obowiązuje dzięki
ciągom w muzyce: każdy ciąg' gdy tylko zostanie pÍzedstawiony, można
tľaktować jak wskazanie palcem - 

jego kierunek i cel będą oczywistę dĺa
każdego ucha!

W ciągach dŹwiękowych urzeczywistnia kompozytor nie tylko swoje własne
istnienie, \ecz także istnienie ich samych, a za|ęm - odwrotnie Ízecz ujmując

- istnienie tego rodzaju następstw sankcjonuje istnienie kompozytola. w taki
właśnie sposób powinniśmy traktować ten związek.

Zasady prowadzeĺia głosu' orgaIricznie ugruntowane, Zawszę pozostaJą
w warstwie głębokiej, środkowej i powierzchniowej takie same nawet wówczas,
gdy walstwy podlęgają tmnsformacjoln. Przejawia się poprzez nie - semper
idem sed ĺton eodem modo jakiś nie będący niczym nowym rodzaj pozĺaĺía,
który nie powinien nas zaskoczyć gdy widzimy, iż nie ukazuje on niczego
naprawdę nowego, stanowiąc tylko lozszerzenię wspomnianych transfomacji.

Tak jak istnienie stanowi nieprzerwaną przemianę energii, tak samo Prowa-
dzenie głosu przedstawia wywodzącą się z pľaosnowy transformację jej własnej
energíi'

Siła woli i wyobĺaŹni istniejąca w wewnętrznych transformacjach jakiegoś
arcydziela wnika także w nas jako keatywna moc ducha bęZ względu na to,

czy dokładnie znamy pnosnowę i jej trarrsformacje czy nie' Byt tĺansformacji
przenosi się z arcydzieł na nas samych. Nie jest to zatem jedynie przeżycie czy
rozkosz obcowania z arcydziełem, lecz ponadto stanowi korzyść sfużącą
wzmocnieniu naszego istnienia, kształtowania życia duchowego, podniesienia
naszęi moralnęi waltości'
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Jako odbicre naszego zycla muzykir jest w stanie zbliŻyć się do stanu

oui"ttý*nos"i, oczywiśJie nigdy do tcĹiego stoprlia' by porzucic własciwą soble

naturę dzieła sznrki. w tym sensie muzyka może niemal .w)wolyw3c 
oDrazy

i"i-ě .łra^-"e nas mową podążając ścieżką skojarzeń' odniesiąí i powiązi]ń;

-oz" -yko,"yrty\vać powtórzenia tego samego następstwa o'*''*9*'^_|]

wvrazic różne znaczeĺ|n' maże Leż wzbudzać oczekiwanie' przygotowanle'

'j'Ji".i.'l"'.r*owanie. 
cierpliwość' niepokój i humor' Ponicważ le analoPic

są nutury biotogi"rnej i są wytworzone organicznie' stąd też-muzyki nigdy nie

J"''" i"io*"äĺ " -uteIouiyką czy ar"hit"ktu'ą' lecz jedynie z językiem'

zw|aszcza z jezykiem dźwięków'

4. ZnacZęnle praosllowy dla kompoZycji'
nauc7ania i pÍaklyki wykonawczeJ

Ogľaniczenie perspektyw duchowych nie pozwala. ani komponowac' ant

mówiř; obie 
""ynno<"i 

są zÍesztą zdarzeniami lub ciągiem zdarzeń'
_ - p"i.""tv .gĹv.t"n"ji w nafumlny sposób pociągają za sobą wzmożenie siły-

myślenia: ludzlie musią się uczyć wzajemnego porozumlewanla' oc'noszenla

oozvtków plynących z ĺal!ry popÍzf'z zjednoczone dzialania społeczeństwa czy

iuĺí*u. ł,ó*_śą niezbędnym egzyslencji waIunkięm' Do tego wzmozenla

il;;l"d" p';;"i"nie o,iiganiu [o'zyści nawęl z takich związków' jak np'

miłość' które ĺakżi wnoszą do ludzkiego istnięnia swego ducha' swo;ą mowę'

Muzyce jako sztuce brak natomiast te8o zewnętrznego p'zymusu wzmac-

niunĺu *ił"'''y"ĺ sił twórczych i środków artystycznych' Dlatego_niejako sama

".i"uĺ"rnu,ionaosiągnąćoworozszęrzęnietwóIczejpęrspektywy,dzięki*ł"s"]*'- iylko sobie 
'špecyficznym 

związkom' dzięki ukyĘ w niej szcze-

gólnęi odmianie miłości'*"č;'i;;;;;;"i" 
sensu dźwiękowego niejest Zatem dostatecznie wykształcone'

tv -áJ'p,i*lą""e dŹwięki w ciąg nairępstw. i wyciągać z 
'ľ| i:,:::ľ:::^*:'""_:

kánsekwencje, temu w oczywisty sposób brak- muzyczneJ dalekowzrocznoscr
'i;;;il"k,y;í."""ciowe.j 'iylt<o bowiem glęboka miłość wyzwaĺa akt kompo-

no*uníu' 
""-"nn'lje 

ciągi i zwíązki' a nie tak często_dziĺ' |:Złľolywana
.",uĺi'yiu czy gläryfikowana tzw' [nowa] rzeczowość (sachlichkeit)' pozba-

wiona twórczego. płodnego ciępla'

Muzyczĺa logitu j"'t osiąga|na jeĺtynie dzięki praosnowie w. warstwle

slębokię] i jej przemianom w warstwie środkowe'1 l PowlerzcnntowęJ

o wARs]'wI|l c|-t)ĺ]oKll]J w lt'ĺUZY()l

tylko opacznym, lecz takŻę daremnyn, na pľzyklacl ľozpłltľywilnio czegoś
naskóľkowego w kontekście tego, co oÍganiczne; nie nalcŻy lrowictrr rcrz1roczylać
poZnawania organizmów od zewnętrznych szczególów.

Części ciała ludzkiego ręce' nogi, uszy - nie pľzyľastają stopniowo,
lecz la\ężą do czľowieka już pÍZy jego narodzinach' RównieŻ w kompozycji
muzycznej nie pojawi się nowy moment w przetworzelriu, któľy w jakikolwiek
sposób nie istniałby już przedtem w warstwie głębokiej czy środkowej' Hugo
von Hofmannsthal genialnie wyraził następującą myśl: ,,Tľzeba ukryć głębię.

Gdzie? Na powięrzchni''. A także| ,,Nie można stworzyć jakiegoś fragmentu
powięľZchni posągu' trzeba go wydobyć z samęgo wnętrza''.

Wszelkie związki w wantwie powierzchniowej istnieją 7'atem niejako poza
dŹwiękami, tak jak w mowie istnieją poza pojedynczymi slowami' Jest

zrozumiałe' żę laicy z tego właśnie powodu nie mogą uslyszeć określonych
związków w muzyce, a nawet na wyższym poziomie - wśród osób

obdarzonych talentęm muzycznym ma miejsce takię Samo negatywne zjawisko:
nie potrďią one usłyszeć samej istoty Inuzycznych związków. Uchwycenie tych

istniejących w arcydzielach związków przekracza duchowe możliwości wielu
współczesnych, klóĺzy - pozbawieni sami głębszej perspektywy duchowej
w ogóle nie są w stanie pojąć napięcia zawalte8o w jakiejś relacji.

Jednak każdy związek, traktowany jako przebieg na kilku płaszczyznach'
jako połączenie dwóch oddalonych od siebie duchowo i Przestrzennie punktów,

pÍZedstawia drogę tak samo ÍzeczywisĘ jak droga, którą kroczymy używa'1ąc

własnych nóg. Związek taki jęSt właśnie kwestią ,,kroczenia'' w rnyśli, z pew_

nością wymagającego ĺzeczywistego czasu. Nawet genialnie inrprowizująca
dalękowzĺoczność konstrukcyjna wielkich kompozytorów, któľą nazwałem kie-
dyś ,,wzlotem ucha'' (ohr fliegen), jest uwaĺunkowanźr PľŻoZ ozas' zawiera
w sobię czas|. Zobaczmy jednak co dziś się stało z pojęcionr cŻr$u' 'llJclrnika

wyzwoliła szalony pośpiech w łączeniu z sobą najodleglojszych części Śviźlta,

ca stało się także miaĺą pojmowania sztuki' Podobnie .i k pľzolilĺtlic się uad

wsiami, miastami' pałacami, zamkami, polami, lasami, ľ,ack llli,.jozioľílltli, tak

samo ,,przelatuje'' się dziś nad dziełem sztuki' nie tylko wbĺ'ow.icĺjo llistoľyíjzoym
uwarunkowaniom, l ęcz Íakże -i to przeważa szalę- w ocZywiN(e.i st)Ľ4ocZności

Z wewnętznymi związkami w dziele sztuki, któľe napľawĺlę chcQ ,,kľ()czyć''I

Tylko od wyczuwania warstwy głębokiej' śľoclktlwqi i pĺiwiĺľzclllliowcj
Zależy umiejętność tworzenia ex tempoľo inrpľľlwiztlwttll{ĺ'j lrĺlnlplzycii,
związanej z fantazjowaniem czy pĺeludiowanionll tkwl ołtlt ll ll(_|(l,\tllw w$ĺłt!lkiqi

l PoĹ řleinńch schenkęĹ Der Toniýillc' wiall-'^l.,olt?|p l!?l-..-"J,t'ĺdír, v á, t.Í,

Już od dawna wiadomo, że nawet najprostszę konstatacje muszą prowadzić

do stwierd"enia dotyczącego tak samo organizmu muzycznego' jak i ludzkiego

"lalu, 
jego budowa prowađzi od śĺodka na zewnątľz' Dlatego byłoby czymŚ nle

110 llt



HEINRICH SCHENKER

twórczości' Taką zdolność uważano dawniej za istotną cechę wyróżniającą kogoś

nap.owdę po*ołanego do komponowania spośród rzeszy amatoĺów i osób

niJwtajemniczonych. Dopiero nápóĺ pospólstwa zmusiľ do ukazaĺia mu jego

własnej niemocy. Dlatego obecnie nic nie wydaje się ważniejsZe od gruntownego

przyswojenia sobie - za pomocą mojej nauki o muzycznych związkach -
i""Ĺo*áy"Il do dziś fantazji, preludiów' sposobów ozdabiaĺria feĺmat-i w ogóle

wszelkich ornamentów, które istnieją w dziełach wielkich twórców' Takię

sfudium należaloby bęzzwłoczĺie wprowadzić do każdego pĺogramu nauczanra

w publicznym i prywatnym szkolnictwle muzycznym!

Kto kiedykolwiek widzial szkice utworów jakiegoś wielkiego kompozy-

tora, ten mu;iał się zetknąć z takim sposobem kszľałtowania myśli muzyczneJ'

który - mimo tymczasowęgo charaktęru i znaczęĺía tych szkiców - ujawnia

daleĹosiężrre 
"elä 

i sposobý, będące skutkiem genialnej inspiracji; inspiracji'

która zakorzeniona w warstwie głębokiej, środkowej i powierzchniowej' śłiad-

czy o pewnej lozpiętości z\ýiązkóýl muzyczych''
' ĺ.ri 

"uľ"ń 
pot."Ĺoą chwili wnikliwe analizowanie zachowanych szkiców do

dzieł wielkích Ĺompozytorów. Przedstawiają one - 
jak na drodzę wiodącej do

celu - 
genialnie uchwyconą fundamentalną logikę muzyczną'

o ty;, jak Źle w powszechnym odbiorze oceniana jest muzyka' świadczy

,właszćra fákt, z" szkice mistrzów, chociľż od dawna stały się przedmiotem

handlu, nie znalazły v muzyków ani krz[y zĺozumienia' obca im jest tlvóĺcza

á.ogu g"nio."u, stąd tez obojętnie traktują potrzebę trudu jej pokonywania'

Bečtho|,eniana Nottebohma, chociaż goľąco rekomendowane przez Brahmsa'

prawie pół wieku musiały w zapomnieniu czekać na publikację: tak oto saml

muzycy'narazają swą sztukę na ciosy! Jakże inaczej tĺaktuje się projekty'

fragmenty czy szkice wielkich poetów i malarzy, od dawna wzbudzające znacznre

żywsze i powszechniejSze zainteresowanrę'
Jeśti muzycy do áziś nie zdołali odkĺyć zawartego w wielkich dziełach

rnnzyczÍ\ych ź*íązków, to dzieje się tak dlatego' iż Íękopis y mistrzów są dla

nich dośtępne w ograniczonym stopniu. Ich notacja, zawsze ory8rnalna'

pozbawionä s"hemaýmu í zgodna z mlzyczną treścią, nastÍęcza szczegó|nie

äużo trudności. Częścią nauki o muzycznych związkach jest także Íęko p i s o -

Z n aw s tw o (Hanclschriftenkunde) jako jej zupełnie nowa' szczególna specjal-

ność. o tym, jak bardzo zdystansowałem moich nielicznych poprzedników'

o WARSTWIE GLĘBoKIFJ w MUzYcE

wydarvców i analityków zajmujących się tą dziedziną, mogą zaświadczyć moje
prace, niewątpliwie zapewniające mi zaszczyIne miano właściwego twórcy
rękopisoznawstwa''

TakŹę utwory kameralne i orkiestrowe wykazują głębokie zakorzenienie
poprzez związki oĺganiczne' W arcydziełach nie miesza się dowolnie barw
orkiestry i nie eksponuje się ich w przypadkowych miejscach, podlegają one
pewnym generalnym zasadom (por ,,Jafubuch'' IlI' Eroica i Scherzo) ÍŠ 269lĄ '

lntęÍpÍetacJa o'ĺ"łu ,ou"y""n"jo musi się opierać wylącznie na jego

oĺganicznych związkach. Takie.j interyretacji nie można ani wytańczyć ani
wy8estykulować, bowiem tylko z wieclzy o warstwie głębokiej, środkowej
i powierzchniowej wynika moŹliwość tĺafnego objaśnienia takich kategorii mu-
zycznych jak motyw, tęmat, fraza, kęska taktowa itd' Podobnie jak w języku
mówionym interpunkcja wznosi się ponad zgłoski i słowa, tak samo w muzyce
prawdziwa interpunkcja zmieza ku dďszym celom' Ale nie chodzi o to, by pľalinię
traktować podobnię jak np. pĺezenĺację tęmafu w fudze' Wystarczy jednak

dysponować wiedz4 o głębokich związkach, by muzyk byl w stanie dobrać

odpowiednie dla nich środki wykonawcze. Uchroni to go pÍzŁd' ńebezpię'í:zęń-
stwem zniweczenia ciągów dŹwiękowych, a dziękí temu nie obezwładni naszego

' U podstaw wydanych p.zez Univeĺsal Edition pod moją redakcją sonal foĺtepianowych
Beethovena leŻą Íękopisy następüjących sonat: op' 27 ff 2' 28' 5'l ' 78, 81a (cz' l)' 90 (wcdltlg

Ękopisu należącego do arcyksięcia Rudol fa)' op ' 101, l09' ll0 il11 (poĹ takŻe wydania z komen_

tarzami kÍylycznymi).
Za rnoją duchową Własność uznaję pon^dto wydanie Đrnĺonii h'tnoll schuberta (''PhithaÍ-

monia". nr 2).
U podstaw objaśniającego przedstawjenia V sJ/řťonll Beethovena (Universal Edition nr

wyd''1646)' Syntonĺi g-,'oll MozaÍta (',JahÍbuch" II), Eli d op' l0 nr 5 i 6 chopina ('JahÍbuch'' I)'
Menuetą h-molĺ schxberta (,,KunstwaÍt'', marzec ]929) leŻą rękopisy' w 5 Urlínie'Tďeln (UniýeÍ-

säIEditionnrwyd'l0385)rękopisyBacha(DaswohllenPerieľleKlaviel,cz'l,Pľeludia1\'sonat)
EJ-d'łr Haydna (GA 49), Eĺi.1) op- l0 ní 12 chopina, zostaIy znacznic zweryfikowane. PrŻedsta

w]enie Ě].oiłi w ,,Jahrbuch III'' opicra się na dokonanej prŻez Beethovena rewizji kopii
wskutek zamieszczoDej pÍzeze mnie w wydaĺiu op' l0l (s' 21) Żachęty wsPaÍtej osobistą

sugestją, obdarzony najsubte]niejszym Zmysłenr muzycznym holendcÍski ęntuzjasta müzyki, pan

Anthony van Hoboken zaloŻył !v l927 Ĺ AÍchiwum Arcydziel i ofiaÍowałje Bibliotece Narodowej
w wiedniu' Zbiór ten obejmuje juŻ ponad 30000 kart. o tym' jak bezcennym skaíbem zostat

obdaŹony świat' n]c wie jednäł niemal zadeD muzyk' ogląda.ja oni Ĺe karty tak jak kosmyki

i' włosów, zegary, biurka i lym podobne eksponaty' pokazywane na uroczystych wystawach, uíządza_

Dych na cześć Íóżnych wlelmoŹów A przecieŻ podkreślałcm dostatęcznie często' że z rękopisów
iszklców moŻna wydobyć podsta\\,owe informacje o prawach .ządzących szĺuką, tworŻeniu we-
!vnęIrznych związków I sposobach nolacji mulyclnej'

a 
Pochodzące od redakcjj wtrącenia umieszczźl siQ w nawiasach píosĺokątnych'

2 W moich komentaĺzach krytycznych do wydań op' l0I, l09, l l0 i 11l Beethovcna (Uni

versat Edition nĺ 3974-3978) wielokrotnie zwĺäcałem uwagęna takie właśnie ccchy omawianych

szkiców'
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ckfu uczcslnic7enia' Uchroni także \ł)konawcę przed pnęcęnianiem 7naczcnia

kęsek taktowych, ĺie oznaczających ani logiki ciągóq ani celów, które wyzna-

czaja. Teoĺia warstw wpływa więc w decydujacy sposób na pÍaktykę wykonaw_

czą co potwierdzają łźis najwybitniejsi dyrygenci [s$ 252-254, 265, Ż99)5 '

Cała dotychczasowa teoria obarczyła niewzĺuszoną jedność sztuki muzycznej
jedynie swym własnym chaosem' Nie jest ľZęczą teorii podsuwać calkowicie

nowę czy też naprawdę własne propozycje, a jednak poszukuje ona wciąż

nowych rozwiązań, akcenrując zwykle to. co..nowe" zamiast tego. co slanowi

rozwiązalĺe.
Nięzdolna do przedstawienia ruchu następstw dźwiękowych W ambitusie

tercji, kwinty czy oktawy, teoÍia ta wciąż forsuje szeÍeg tonów górnych i dolnych
jako ,,dobĺoczyńcę'' systemu dur-molló. Chociaż w systemie majorowym kwinta

dolna, bezsprzecznie należąca do diatonii, nie możę pochodzić z szeÍegn

alikwotóu to jednak tej sprzeczności dzisiejsza teoria nie jęst w stanie usunąć

Z kalalogu swych bĺędów.
Do đnia dzisiejszego teoria muzyki nie zdołała ani razu popĺawnie odczytać

znaczeĺia inteÍwałów w warstwię powieĺzchniowej, gdyż można je pojąć

tylko przez organiczny związek z warstwą głęboką i środkową'
PoniewaŻ także cyfrowanię generałbasu można zrozumięć jedynie na

podstawię wiedzy o organicznych związkach' dzisiejsza teoĺia obwinia naukę

iarmonii o to, że jĄ cyfĺy są symbolami maltwymi i skostniałymi- w rezultacie

dzisiejsi muzycy już nie potralrą sensownie realizować basso con|inuo'

Jaiże często teoľia muzyki pomija fenomeny warstwy powierzchniowej

z tego tylko powodu. że nie pojmuje ich pochodzenia z tego, co baľdzie'1

elęmentarne!
Najbaĺdziej jednak zgubnym błędem obiegowej teorii jęst przylmowanle za

jej podstawę tonacji, podczas gdy nieznajomość warstwy powierzchniowej

i środkowe'j uniemożliwia jej znalezienie jakichkotwiek innych rozwiązań'

Niekiedy dézorientacja jes| aŻ tak daleko posunięta, żę w ogól9 uniemożliwia

ten najdogodniejszy sposób ľozwiązania problemu. Nic bowiem baĺdziej zna-

niennego dla teoIii czy anaĺizy współczesnej, niż Właśnie rżąco przesadne

faworyzowanie tonacji. Pojęcie tonacji, jako zakorzenionej w tonalności waÍStwy

powierzchniowej jedności wyższego ĺzędu, jest Ę teorii całkowicie obce'

Gotowa jest ona już jeden izolowany akord uznać za tonację. Takżę wie]cy

mistrzowie w swych listach i rrotatkach błędnie nieĺaz omawiali kwestię tonacJl,

5 Wydawca spuścizny schęnkera (Unlversal Edlt'on) przygotowuje do dÍnku Kuný dcs v)r'
lraTs' Ąa kLóÍą schenkeí często zwracał uwägę w swych pracach i w należących do jcgo änaliz

wskazówkách interpretacyjnych - pfzyp' wyd'
6 Nawiazując do sechtera Brückne. zwykł uczyć' że nawet szósty składnlk diätonii .jest

dysonausem inalcży go Íozwią7yw:ri w dóI'

ir

1,14
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aie skoro komponowali rak dalece po mistrzowsku, jak tytko ich było na to
stać, mogli zrezygnować z [poprawności] teoretycznej teminologii. My jednak,
nie osiągając takiego mistÍzostwa w sztuce kompozycji nie możemy sobie
pozwolić na luksus fałszywych teorii!

Nie dziwi Zatem fakt, że aÍcydzieło nie zostaje przez dzisiejszą teorię
wlaściwie zinte.pretowane, skoro wszelkie jej ana|izy stają się tak daremne, jak
próby odczytania zwoju papirusu.

Któż mó8lby Się zatem spodzięwać, ż'ę taka teoria zdoła nakłonić muzyka'
by nauczył się swobodnie improwizować, i że ułatwi mu osiągnięcie tej biegłości,
która odkryje przed nim tajniki napľawdę oĺganicznie jednorodnej twórczości
aÍtystycZnej?

Do dnia dzisiejszego cała teoria muzyki zmuszona jest bĺodzić w waÍstwię
powierzchniowej, ponięwaŻ wszystko tylko z niej jako jedynego źródła
incniĺąrii 

- 
r"p-ie

Teońa ta utknęła dziś na mieliŹnie tak mocno, że zwodzi nawet młodzież,
zmuszając ją do przyjmowania swych szľucznych enuncjacji' Zamiast przękazywać
im pľawdziwe, zachowane w arcydzięfach doświadczenia i prawa' Co więcej, teoria
ta pozwala sobie na pouczanie społeczeństwa i w czysto mechaniczny sposób
ingeÍuje w twóÍczość muzyczn4 któĺa w ľzeczywistości dostępna byłą jest i będzie
jedynie dla obdarzonych talentem jędnostęk. Kursy teorii w istocie staly síę dziś
kursami pĺzygotowawczymi dla niemuzykalnej młodzieży [$ 316]'

Muzyka jest nie tylko przedmiotem Íoz\\aŻa(\ tęoÍętyaznych, lęcz także
takim samym podmiotem' jakim my jesteśmy. JuŹ oktawa, kwinta i tercja
w sZeręgu alikwotów stanowią takie samo organiczne urzeczywistnienie
dźwięku jako podmiotu, jak organiczny jest instynkt człowieka. Kwestia
odkrywania jakiegoś nowęgo oblicza muzyki jest zatem kwestią poszukiwania
homunkulusa. Także i w muzyce przetrwa i z,łłycięży natura, kĹóra objawia
się w arcydziele! Na szczęście człowiek tak mało wie o wszelkich procesach
zachodzących w naturze, że musi rezygnowaé z ich pozĺania, aby bezsilnie

choć z pożytkiem dla siebię partaczyć swe codzienne zajęcia. Równie
szczęśliwy jest fakt, że czlowiek tak mało wie o sztucę geniuszu ludzkiego,
że bezsilnie - choć także z pożytkiem dla siebie - wszystko przeciw niej
obĺaca, by w końcu wszystko utracić!
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Moja tęoria po Iaz pieIwszy przedstawia rzeczywistą teorię języka

a;*iilowego' poĺlobną do wyklaĺlanej w szkole.nauki o języku' 
,

Niézbędne-jesi Przedstawienie co ńajmniej ciągów' jako.głównych

wehikułów wszelkich związków w muzyce' są one jednak Zako-

twiczone w swoistej strukturze kontrapunktycznej" która da Podstawy

nauczania kontrapunktu. Mimo że na Zachodzíe kontrapunkt znany jcst JuŻ

oJ ou*nu, nie zädomowił się on jeszcze w wyobraźni człowieka Z^chodu'

w1*":".""^ j"s. ucho woli odstąpić od tak rozum.ianego kontľapunktu i Za

wehikuł melodii uznać tylko zmlany wysokości ĺ1źwięków ĺ podobnie jak dzieci'

któĺe na pierwszej lekcji muzyki grają wyłącznie plawą ręką' w llajlepszym

,o"i" ao"'rloa"i do tego'ułatwiony akompaniamęnt)' Jeśli jednak partia leweJ

,iĹi opro", zwykłelo podpierania dŹwięku melodii podejnrie jakiś ruch

konrranunkryczny. ucho natychmiast zwróci się ku głosowi gÓrnęmu'"- 
iđái" "".l" 

ítazuje múykę jako jedność we wszystkim' co znamionuią

"".."góln 
pĺzejawy istnienia muzyki wśród sztuk 

. 

pięknych', Nie_Tozwa]am

,oti"i'u o."äunĺ", * jaki sposób łaska splywa na geniusza' bo chociaż w trakcie

orocesu twórczego ten cży ów utwóĺ zdĺadzaľ niekiedy zarysy warstwy

äroato*.i i powierzchniowej, to jednak największe tajemnice wciąż pozosta|ą

dla nas n'iedóstępnę ts$ 29,85].
wi"ĺtl* ni"ir""isiĺ"- są dla muzyki tzw' szkoly kompozy^cji' Jak

lnoga one w ogóle istnieć. skoro nie istnieją szkoly poelyckię? Można

;;;1:hć ;" a"ůiurnoie instytucjonalną szkól muzycznych, wyjaśniających

ĺ;;;;;l"'*;;;,ów i kształóących w gĺze na nich' szkoly- tę jednak' całkiem

aĺbitralnie' chcą swe istnienie uzasađnić nauczaniem kompozycJl' a po

'utoĺ"""niu 
nauĹi wystawiają nawet uÍzędowo sankcjonowane dyplomy. cZyż

"""Ĺä 
*l"s"i*"s" ,łýszeniaí nie jest pierwszym zadaniem'.przy.którym można

üvllę 
"u"lse 

uež 1nauti1 kompozycjii Trzeba bowiem 
'podkĺe 

sli'''-:",:**'*"
,íyr""ni";"'t dokładnie tak samo rĺudne do nauczenia' iak dobre Kompono-

*á"ĺ". ł j"a""t placówki muzyczne nie mogą zostać zwolnione-z obowiązku

'^'r.i 
*ijs"i*"gä słyszenia' Ńależy potraktować Z poblażliwością ulubioną

.'ioo'tę u.rniu, ňtouv ni" byl on nigaý zdolny do całkowitego osiągnięcia rak

''äi".e;..l,] c"yz narí" nie pódejmują zadań' o klórych 
''^ Ęó:I ']:9_":'

ze nigdy-i'" nie pozwolą na osiągnięcie calkowitej sprawnoścl'/ :" t' "'i:_':^

""u1ąřy* 
ao szkól powszechnych uczniom przedstawia stę problemy malące

nie'tyiko pĺaktyczĺe zĺaczeĺie, dlaczego nie T9ql'-b]--'i9 
do'\\iędzięć' że za

p.""íł""u äz*iétow kĺyją się pewne tajemnice? [$ 316]' Jakże prawdziwę są

7 
,'Pojęcie wykraczające poza tcchnikę imitacyjną' zwązane we Wszystkich warstÝach z za_

.uaą p.o*"ár"n;u gtoru' 1_.1lakze el"'enty pĺaosnowy stsnowią kontľapunktyczną calość''' Por'

Maciej Gołąb: l,€łJ)łrn'.', jw' s. 62 - przyp' red'

ĺ opaĺa na teorii Heinricha schenkera - przyp- íed'
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O WARSTWII] CLT]I]OKIEJ W MUZYCI

słowa Goethe8o: ',ľatwo wierzyć w to, w co wioľZy ĺłum'', lecz ,,trudno
wiedzieć to, co wie mędrzec''. Prawdą jest zatem takżc i to, Że'ł! tajemnicy
praosnowy zawiera się pewnego rodzaju sekret ukryty i niespodziewany, który
pľzypadkowo stanowi naturaĺną ochronę muzyki przed ingerencją pospólstwa.
Do powoływania się na tę tajemnicę LÍzeba zachęaać wszystkie szkoły, bez
względu na okoliczności!

PReÍoż}ĺ z jęz" iŻnieckieqo K,zJ-sznĺ Mozur
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