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Tak więc obok doświadczenia fí]ozofii
doświadczenie sztuki to najdobitniejsza przestroga

dja śwíadomości naukowej, by uznawała ona własne gľanice.
Hans-Geors Gadameľ Prawd.a i metoda

hcę tu pokľótce pľzedstawió, z mojego (tľadycyjnego?) punktu
wídzenia, tľzy pođejścia - niby ttzy różne szlaki góľskie pľowadzące

na ten sam szczyt pełnego poznania utwoľu muzycznego. opis każdego
,,sz]akť' popľzedzę dobľanym fľagmentem tekstu: z pľacy wybitnego
muzykologa _ fragment pieľwszy; z ÍozpTawy wielkiego filozofa - frag_
ment dľugi; z książki wybitnego pisaľza _ ťľagment trzeci' Bęđą to tl:zy
klucze do moich uwae.

Jeśli chodzi o właściwości forma]ne Prelud'ium c-moll, Ło ogólny schemat
jego budowy jest bardzo pľosty i regulaľny. Popľzednikiem jest tam pieĺw-
sze zdanie czteÍotaktowe, kończące się na dominancíe górnej, następnik
zaś wypełnia tozmiaĺy ośmiotaktowe, osiągnięte dzięki powtórzeniu zasad-
niczej czterotaktowej struktuĺy następnika. To powtóľzenie tworzy pewną
komplikację rozmiaľową' Zostało ono jednak spowodowane silnymi napię-
ciami występującymi w poprzedniku, tak że powstała konieczność powtó-

ľzenia następnika w ce]u uzyskania odpowiedniej pľzeciwwagi. Zľódlem
napięć występujących w popľzedniku jest pľzede wszystkim haľmonika.
Zachodzą tam liczne odniesienia drugiego rzędu do paraleli dominanty dol-
nej, jej wyznacznika zasadniczego oĺaz do dominanty górnej' ostatecznie
środki te nie są niczym nadzwyczajnym, jednak zostały one stłoczone na
stosunkowo małej płaszczyźnie i dlatego ich działanie musi być o wiele sil-
niejsze niż byłoby to w wypadku, gdyby wpľowadzono je na przestľzeni
większej. Ta siła elementu haľmonicznego wywieľa odpowiedni skutek na
e1emencie melodycznym. Powtarzający się schemat tytmiczĺy wyzrĺaczył
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tampostaćdlastruktuľyfľazywtensposób,żedlugośćfľazypokľywasię
dokładniezjegoschematem.Miałobytoniepożądanywpływnaprzebieg
linii melodycznej, bowiem gtozlłaby mu monotonia' ale dzięki działaniu

czynnika haľmonicznego ożywia się tok me1odycznego pľzebiegu w kieľun'

ku stosowania coľaz to większych wygięć łuków linii' I tu właśnie docho'

dzimy tlo źľótlła właściwości emocjonalnych Preludium c-nr-oll (Chomiński

1950, s' 26ĺ-262)-

Pieľwsze podejście nazwijmy analityczno-muzykologicznym (zgodnie

ztesztą Ż założeľliamí seÍíí Ano'Iizy i objaśnienia d'zieł wszysthich

Fryd'eiyha Chopina,1949, z której ukazały się tylko dwa iomy: Mazurki

Jarrrr""u Miketty ]' Prelud.ia Chomińskiego), albo naukowo-emplľy-

"łoy^. 
zuuorr..'iorr" * tľađycji muzykologicznych analiz - jakkolwiek

wswoimczasienowatoľskieioľyginaIne-ujęcieto(podobniejakwszys-
tkie analizy w tej książce) całkowicie spełnia postulaty muzykologii jako

nauki, jednej z nauk humanistycznych' Pľzypomnę tu definicję nauki

zaczetpĺiętą z Małego słownihcl' terminów i pojęć filozoficznych (PAX

1983): ,,W znaczeĺill funkcjonalnym _ zotganlzowaĺy ploces pozĺawczy

pľowadzący đo konstľuowania teoľii, czyli do nauki w sensie pľzed-
'-ĺo,o*y-. 

Na proces ten składają się: obseľwacja' pomiaľy' đefiniowa-

oią *ńo"to*urrĺe itp. (...). W znaczeniu przed'miotowym: zespół teoľii

áoti""ą"ych okľeślonej dziedzíny tzeczyľistości i spełniających warunki

."iodoiogi""o" co do precyzji pojęć, uzasadnienia twierdzeń itp'"

Metoda Chomińskiego jest w swoim lodzaju wzoTco$/a' a đziś za\íczorra

Ĺić 
^or"do 

klasyki muzykologii' Ujmuje utwór m|7zyczI|y jak doskonale

funkcjonujący oľganizm _ łi/e Wzajemnym współgTaniu wszystkich jego

elementów, komponentów, części, cząstek i jakości; w całej ich hieľaľ-

chii, ze zwróceniem uwag1 na szczegőLĺą ľo1ę haľmoniki (tutaj' jak

*i"my, ct'o-iński - opieľając się na systemie !:ľfi . stworzył własną

t"orĺę ilrrrr."jĺ akoľdowych, jak też ścisłego współdziďania |'ľ-:i]ł:^"
innymi elementami utwoľu: ľ}'tmem'

efektywną siłą bľzmienia)'
melosem, poiifonią, koloľystyką,

W1ľastająca z okľeślonych załožeÄ estetycznych (estetyka w1'ĺazu)

po*yz""u metoda jest paľ excellence muzykologiczna' do samej tylko

-"łn ogľaniczona. Trzyma się mocno swego pľzedmiotu' swojej

dziedziny; nie wychodzr - myślowo, pojęciowo - poza wytaźĺíe okľeślony

obszaľ badań.
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Z koiei _ fľagment dotyczący tego samego Preludium c-moll.

Zaraz pierwszy akoľd odznacza się tym, że uposażenie jego nie wyczerpuje
się w doboľze czysto brzmieniowych momentów, lecz nosi na sobie swoisty
charakteľ tego, co występuje w pieľwszej fazie utwoľu, co nie ma już żad_
nego pľzed sobą występującego składnika d'zleła, a to zarazem zapowiađa,
iż coś innego po nim nastąpi. To ,,bycie początkiem'' jest pewną chaľakteľy-
zac1ą czasową czysto formalną. Nie musi ono nawet mieć chaľakteru cza_
sowego. Każdy matemaŁyczny ciąg liczb (np. natuľalnego szeregu) posiada
początek w sensie pieľwszego członu, po którym inne następują, choć nie
może tu być mowy o poľząđku czasowym. Toteż i w dziele muzycznym ści_

śle czasowy chaľaktel jego ,,początku'' wystąpi dopieľo w wykonanirr. W
samym dzíele jesť on taczej pewnym foľmalnym schematem, któľy mate-
rialnie zostaje dopiero pľzez to określony, źe w danym dzie]e akuľat taki
zespół dźwięków, ľespective taki utwőt mĺzyczny őw początek stanowi. Nie
jest to bowiem początek jakiego bądź dzieła' ]ecz właśnie Preluc]íum c-moll
nr 20 C}oopina, ktől:e zaczyna się takim zespołem đźwięków. Na jakościowe
zabarwienie ',początkď' 

tego pĺeludium wpływa więc, ściśle bioľąc, nie tyl-
ko wypełnienie pieľwszej ,,chwili'' dzieła, ale i wypełnienie bezpośľednio po
niej następujące. Każd'a zmiaĺa w tym wypełnieníu spowodowałaby zmia-
nę zabaľwienia czasowego. Toteż, gđyby po pieľwszym zespole dźwięków
nastąpił inny zespół dźwięków, niż to zachodzi w Preludiullt nľ 20, to i őw
sam początek nabľałby tľochę odmiennego zabaľwienia. Inaczej się on bo-

wiem we względnych swych cechach pľzedstawia w zależności od tego, co

po nim następuje. Dochodzi tu niejako do pewnego ľodzaju reÍleksu
wstecznego,, do zmodyfíkowania oblicza fazy pierwszej niejako w świet1e
fazy następnej. Kto pieľwszy ľaz słucha danego utwoľu w pewnym wyko-
naniu' ten w chłvili zaczynania się dzieła nie uświadamia sobie tego' Toteż
i zabarwienie czasowe samego początku nie konstytuuje mu się w pełni,
jest na razie takie, jak gdyby po nim nic nie następowało' Ale skoľo tylko
ľozbrzmi faza następna (wtóľa), a pieľwsza zapada się w przeszłość, wów'
czas ta pieľwsza faza wľaz Ze swym pieľwotnym zabaľwieniem czasowymJ

nabieľa piętna wstępu do fazy dľugiej, a więc czegoś, Z czego ta dľuga się
wyłania. Wypełnienie fazy dĺugiej dookľeśla więc fazę pieľwszą jako jej

ciąg dalszy, a zaIazem także mođyfikuje i dopełnia jej zabaľwienie czaso-

we' Lecz po đľugim zespoie dźwięków następuje trzeci zespół jako ciąg te_

go, co go poprzeđziło, więc zĺőw ta trzecia faza ľzuca pewien ľeíleks na fazę
początkową i wtórą, właśnie pľzemijającą (Ingaľden 7958, s' 220-27).

To đľugíe podejście - ľównież analityczne (zawieľające Znakomitą ana-

lizę czasu!) jest filozoficzne w specjalnym' dokładnie spľecyzowanym
sensie filozofii fenomenologicznej. Muzykę ana]izuje tu nie muzykolog, a
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filozof-fenomenolog; analizuje fenomenologicznie A czyni to w duchu

*""i"l"'"r' analiz iłusseľla z ld'ei, í własnych _ z o d'ziele literackim i ze

Sporu o istnienie świata.

'Ia aĺalízaw ľozpľawie Ingaľdena jest tylko fragmentaryczna; lecz jest

;;._;;;-" gro.io*,'u i równie - choć inaczej _ ścisła (czy ľównie "na-

"r."*""lj 
jař u Chomińskiego' Powiedzieć możĺa' 

-że 'w 
tym kľótkim

i.ł-"í"i" ana1itycznym filozof_fenomenolog sięga głębiej i ujmu;e ľzecz

łr*".: ĺnie jest lo bynajmniej zabieg teľminologiczny tylko - zastąple-

,'ĺ" j*"rLu muzykologii językiem fenomenoIogii - ale jest to w istocíe

"i*l*'"i. 
dla Ĺadań nad muzyką tego wymiaru,_.bez któľego wszelkie

""""íi;-" ."""e jałowieją i schną: wymiatu filozoficznego' ontologiczne-

go z peľspekt}'w ą metaťlzyczĺą'

Takie pođejście do utwoľu muzycznego'-taka jego analiza.Ľ:: d]i:'ľ
r.'^r. 

'.vuvJ'vlv wijania; do ujęć
czymś wysoce inspirującym' Zachęca do k:::Y:"u"''',1:1.^, 

.-' ^^^-^illáł""'"r', do twoľzenia własnych koncepcji'. W szczególności-.: :::i"j:

L

o lrriu"d"'ro*rką ontologię (fenomenologiczną!) utwoĺu mluzycŻĺrego'

"*"li*i"i":u. 
oc)yłviście Spór o ístnienie świata' možĺa budowaó i ľoz-

*ĺ: uZ n.^*łĺ*ie filozoficzną koncepcję - teoľię f.o r m y muzyczne;'

ż^"L^r."ĺu"" nowego życia nabieľają tu staľe pojęcia foľmy i mateľíi'

substancji i akcydensów'

Cóż to bowiem jest Í'enomenologia i fenomenologiczna. metoda? Przypo-

;;; 
-;;i""* 

leksykalną definicję: "Nazwa 
zaŁożonej 

- 
pľzez Husseľla

."r.äłv iĺlo^ĺĺ.rnej, a także - weđług Husseľla - podstawowa nauka'

;ri;: o-.ruchwycenie i opis tego' co bezPośrednio i.naocznie dane' t1'

i;;;;;*, i przáz dotaľcie do samych pľzeđmiotów badania đosŁaľcza

fundamentów wszelkiej wred.zy; w nauce tej chodzi w szczególności o

;;h;;; danych w ich istocie (ejdetycznie)' w sposób w pełni kry-

tyczny, niepowątpiewalný''

I jeszcze, co pisał sam Ingaľden' już w ľoku 1920:

(..') uznawszy możliwość istnienia (ew' w rozmaity sposób) przeđmiotów

zasadniczo różnych typów tudzież ľóżnych pod'stawowych odmian bezpo-

;;;"i"g" poznania, fenomenolog stawia sobie za 
-laczelĺą 

zasadę nastę'

pujący postulat: Należy we *"""ikí"h sferach pľzedmiotów _ jakimi by one

ztesztą były _ ,,doś*iua'"Jći ' łłn' aot""t do bezpośľednich danych pľzed_

miotów badania ĺ poaauĺ 
"ię 

i-, czy]i ująć je w tych samych granicach, w

jakich te dane same p'"'""i"ju áo iego' Noeatywnie natomiast: Najeży do-

póty neutľalizow^e *u"''ol?JJ""it'i"ň p'""koouń' đomniemań czy sądów w
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znaczeniu logicznym, dopóki odpowiednie bezpośrednie poznaníe (doświad-
czenie w szerokim tego słowa znaczeniu) nie wykaże ich pľawdziwości. (''')
Naczelnym hasłem wypowiadanym wielokľotnie pĺzez Husserla i jego
współpľacowników w pierwszym dziesięcioleciu XX w. w Getyndze było
powiedzenie: ,,Z powrotem do tzeczy|" (Zurüch zu den Sachen|). Wszystko
jednak zależy od tego, w jaki sposób tlaje się zrea\izować ów ,,powrót do rze-
czť' '

Jakko]wiek fenomenolog nie wyrzeka się zasadniczego badania faktów, to
jednak właściwe jego poIe pracy leży gđzie indziej. Głównym jego zadaniem
jest apľioľyczne poznanie istoty pľzedmiotów. (...) Fenomenologia jest z
pewnością trudna i wymaga wysiłku ze stŤony bad.acza i odbioľcy, ale fe_

nomenologia zaľazem zdolna jest wydobyó nas zaľówno z bezkl:ytyczĺego
dogmatyzmu pojęciowej fi1ozofii, jak i ze sceptycyzmu teoľii' któľych cała
mąđľość polega na negowaniu zagadnień jedynie interesujących rv filozofii.
Fenomenologia wľeszcie zđolna jest obudzić w nas potľzebę bezpośľedniego
obcowania z rueczywistośclą, zwłaszcza z rzeczywistością człowieka, i moźe
odsłonió pľzed naszymi oczyma całe bogactwo tej ľzeczywístości i pozwolić
na jej ukochanie (Ingaľden 1963' s. 293-295' s' 379).

I
Trzecíe podejście' którego przykłady t! p1:zyI'aczam, ľóżni się zasadniczo
od dwóch poprzednich.

Preludia Chopina to bukiet kwiatów ľóżnoľodnych i pozoĺnie rozsypanych,
ułożonych jeđnak pľzemyślną ręką w kompozycyjną całość. Zasada kontra-
stów jak i pokrewieństw wewnętľznych jest tu utľZymana _ i dzięki wie]-
kiej świadomości kompozytora, a zapewĺe i jego intuicji' otrzymaliśmy w
tych 24 klejnotach jednolite dzieło, mieniące się wszystkimi tęczami aľty-
stycznego szlifu, (...) w fantastyczności í kapryśnych zmianach nastľojów
pľeludiów odczuwamy egzotykę świata, wśľód którego písał je Chopin (Iw-

aszkiewicz 1984, s. 184)

I jeszcze jeden, dłuższy fľagment tej książki, đotyczący dwóch sonat
Chopina.

Sonata b-moll. Wstrząsające to dzieło. Jest ono jak gdyby niebywałą ľamą,
w którą kompozytor opľawił powstały o wiele wcześniej Marsz żałobn1 _
utwór gľzeszący tym, że pľzepełniony jest nieumiarkowaniem uczuć. Cen_

tralna częśó wielkiego poematu stoi na granicy kiczu. Ratuje go ľama, któ-
ra i temu kiczowi nadaje powagę' wzruszenie; zresztą dźwiękí Marsza żn'
łobnego ptzez samego Chopina naładowane zbytkiem uczucia, d1a nas po'

mieszane z najboleśniejszymi wspomnieniami, stają się poematem śmierci,
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w yt zeczer\7a i 1,.""]ľ."i::Í:ilT;i;"ľ:x ľJäľ:":ľ'i "J:ľJ#ľä:

fl'äT:'ff ľ"'JJ:il";::,;rl,;:;;'r'l'io''"*owszelkiegosentymentalizmu'
do tego ,,lotu Walkirií' _ pełnegl""*ięt""o"y"ĺ tľójdźw1-*:1'1ak u Wagne-

ra' ale o i]eż pełniejszego .'u*"äji' zuł- loi sie ľozpocznie' już sie wszyst-

ko wali, od ľazu, w pierwszyc"-'i*u'"ł' sonatv! Jakiż-ni1ľ1kój w drugre1

Í:ľ'''Jff ť'J" ffi ;*i*ľľ'+rľmi"ľ:'nłľx
z mglistego jesíennego n"^"lJ;ä";'^"*ii 

i"r. ""''u'nie 
naľzucającego

ĺa - z pejzażr tak d:b'": ii,1T? š"i,i"^.ro"r"i Beľry. A po tym śmieľ-

;:ilľľ'^i'ľ,:""JJä 
-#:llł1ilJł:ĺł1Í5 

jľ1,"ľę ľä 1" ľ#\3:
wieczny znak 

"upy.t1']u 
- ' Tľ'iT']"''":;:"';r;:';, uruguĺu"v wsze]kim

wiew' czy głom oddalony^-'ł::'ä:íä' 
J"".'y,',,"',*r""l romantycznej

pľawidłom monumentalne] "*:'.:::'^"].''":'"; "ĺ''+*o. *ś"i"kłość Chopína
muzyki' Dlugo wstrzymywane dziwactwo' szaleń'stwo' ľ-::::
_ wybuchają w tym Fina!e.a*""l e'ĺ"lu"" sie P-o^ ścíernísku niew11a-

s. i""" 
" 
g" o" ä tł "a" Y:::rr: {ťiL; lĺĺk;l::. 

" 
- :Ti:flTJii]

muzyki i ptzekracza *'"'.-l 
ř;;;;;" kró,, "'u 

;ľ:"ľ: ľí:ľ:"jľjll";
:ä':3;'íľ'::'ľ:ľä:ł :r*ťHil'ľ"ru''ľľlľi'."p"totę ;"a,'o "
dzieła Goyi, wykracza1ące po

największych d'zieł ľomantycznej"'faustycznej'' 
kultury'

Tu zachodzi zmiana w scenach jego [ChoPi'na]' sennegolvidz eĺ\a'' Sonata h'

;;,";;,*,^*^"-',"-ľ.',"]ľł'"";"*ĺ1;;J:ľ;'$ľ.'"m:ľ"ľT\il11;:

l-':łĹ': ;'""1ľľ.11' 
.,í":ľiŤ' ä;J""a" s'áai"*": c'ąści Lar € a' na którą

ä"-ä'.'ä*íŕ iuż tylko stroskane i wychłodzone seľca'

L poŁem FĹnał j a- 
i:]]:*' :łTlliľ:ffli'ääilł?ľiä';'#i'1l;J"il:ä;

{a]ny okľzyk wyn::""':l :'šŕ";;r.i"*o. i."Lu" pelen wagneryzm ów aDanĹ

ĺa myśl Samuel Zborowsnt

ta tettre (s' 201 -B)'

Niesąto: ju.ľ,":1l]:ľ}ľ":1"; jjlii:;;x1]Ł,ľ,"";Íl""{ů"ľ'Ła'
liteľackie, kľeśIone ľéŕką.plsaľ"t 

^-^' 1 ̂ " ź" 
" " 

i. ";ź", 
muzyki. A pľzecież

iur:ł,- r^rlĺ*.a"ią; pulsujące goľącym ľ"""'żI:i"1-T:1 hermeneutyki'
;;; * nich iskry, ziaľna'czegoś baľdzo dziś"wazĺego:

Samo to słowo_pojęcre - n"""o"i"-i^u "fil:iofial - T]^"ľ''"'u 
dzisiaj mno'

gością odcieni 
"n 

u'""n'o*'"lŕ' ô1íi"'u dziedzinę glęboko zakoľzenton4

w dziejach kulturY duchowe''

:l
Ii,,
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Sięgam znów đo Małego słownika terĺnĹnów í pojęć filozofícznych. ',Tet-
min powstały $/ xvIII wieku. Dyscypiina naukowa ustalająca prawidła
interpľetacji wszelkiego rodzaju tekstów i symboli słownych, Żwłaszcza
dawnych. (...) Koncepcja ľozumienia w naukach humanistycznych jako
metođa inteľpretacji ,,obiektywizacji ducha'' (W' Dilthey)' tj. ludzkich
wytworów występujących poza psychiką i ogólnie đostępnych, stanowią-
oych obiekt}'\ł/ną podstawę źt6đłową humanistyki. (.'.) ReÍleksja filozo-
tíczna dotycząca wsze]kich foľm ekspresji, np. symboli ľeligijnych, mí_
tów, dzieł sztuki''.

llrzywołując dziś mistľzów współczesnej heľmeneutyki, z dawniejszych
tuyślimy głównie o Schleieľmacheľze, o Dílthey.u; z współczesnych _ o

ĺl'icoeuľze, Gadamerze. A także - o XIX-wiecznym pionieľze hermeneu-
üyki muzycznej, Heľmanie Kretzschmaľze. Sąđzę, że dzisiaj każdy, kto
łnjmuje síę poważnie i odpowiedzialnie komentowaniem muzyki i tłu-
nl czeniem ,,mowy dźwiękóuŕ' ĺa język słów i pojęć, jest - chcąc nie
f]l]oąc - \M jakiś sposób hermeneutą.

ĺluk ja pojmuję tu heľmeneutykę. Jako objaśnianie _ komentowanie _

' ĺlttrnaczenie muzyki ľóżnymi sposobami: przez analogie, podobieństwa,
metafoľy. odwołuję się do ľomantycznej idei ,,koľespon-

sztuk', pľzywiązując do niej dużą wagę ze wzg]ędu na pľZejawia-
się w niej wysoką świadomość aľtystyczną.

np. ínteľpľetując omawiane Pľeludiuĺn c-moll C};opina, bađałbym
jego mowę đźwięków w jej osobliwych związkach z rnową tze-
a nawet z rctoryką (gdyż niewątpliwie jest tu jakiś pTawzoľ

ncj figuľy retorycznej _ upoľcz}'wego' dobitnego mówienia o czymś:
tľzoch kolejnych Íazach stopniowego,'wyciszaniď' (łagodzenia?) eks-

i í pogłębiania reÍleksyjności; a w każđej ko1ejnej fazíe _ cztero-
odmiana tej samej myśli.

t;ail, szlkając związkőw z poezją, miaľą wieľsza, pľóbowałbym
enta]nie poďłożyć, pod muzykę jakíeś wymyślone słowa - w

polskim bądź niemieckim. Następnie wziąłbym pod uwagę aľchi-
tego Preludiuĺn _ jego podobieństwo do dzieła aľchitektu-

w nkoľdowych słupach-filarach i wiązaniach między nimi... W jego

ruchu, mľocznym kolorycie, posępnym nastľoju _ szukałbym
z jakimś obľazem czy stylem malaľstwa ľomantycznego

połowy wieku. A obtaz malaĺski elvokolvałby we mnie może

0hľ0Z - scenę teatľalną z ľuchem i gestami aktoľów.. ' Ów do-
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mniemany obraz, a raczej poclobieństwo' analogia obrazu - w ca{e] ľo-

ää"'r."ĺ"ĺ nastrojowości i ekspľesyjności - kazał by ĺni się może domy-

i]"6 lę *'t"; mu"y"" jukiesoś mliufi"yc"''"go 'podłoża: 
ťl7ozoflczĺego

ä.ń];", ;;'dnego chyba ze światopoglądem Chopina?

Towszystkonaturalnie_luźnetĺopyheľmeneutyczne,'tutylkozazna.
czone. Domyślanie srę w stľuktuľach dźwiękowych symboli' odczytywa_

nie zaszŕrowa ĺlycĺ' zĺaczeíĺ' Bađanie i tozważaĺíe "mowy 
dźwięków"

;;;'"*;ä;;"" do p"ł'"go (?,l jej zľozumie"i1.. :'"':ľ"::"tykę 
muzycz_

ną pojmowaó możnu 'owr''"ż 
jáko syntezę: "muzykologiť' 

(ujęcie pieľw_

sze) i ,,fenomenologiľ' (ujęJe ł"*Ll' Taka heľmeneutyka ma tylko

wtedy sens, kiedy wyľasta " 
á*óch ĺnoc''y"h koľzeni "anaIitycznycir_':

) słuchowego doświadczenia muzyki - jej dźwiękowej konkľetyzacji _

wmateľiiiwfoľmre;
) doświadczenia intelektualnego' czyli wmyśIania się w sens' Iogikę'

istotę muzyki.

Przychodzi mi tu jeszcze myśl, że tQ pľoponowan4 tľiadę: muzykologia -

fenomenologia - he"me"eutyka - można otlwľóció 
. 
i wtedy podejście

',,"'";';Ĺ;;;;"""ď' z,,heľmeneutycznyď' d-u1.1 nou3uu"a syntezę 'v

fenomenologii. W każttym razie te trzy podejścia' ;z]aki. 
na szczyt p.o-

;;'* &.ani": czy w ogóIe osiągalny?) są cďkowicie ľównouprawnro-

ne, i co do mocy otaz*'"t"š"i p"í"^*czej - równoważne' Jeđnak tylko

wtedy, gdy kaŻd'e z "ĺ"r' 
*ł'uśtu i .'g*ii" 

*::i::: i' konkľetnego tlo_

ä;;á;;';"zyki w słuÁaniu' i jej eiementarnie estetycznego ptze-

życia. Przeżycíe- któ"" ;;;;;Ĺomi"i" "hu"akteľyzuje 
w swej książce

-Gadameĺ 
- jest tu kategorią zasadniczą i podstawową'

Wszystkie tľzy nakľeślon e wyżej ujęcia odpow-ia^dają jakiejś ełęboko

ludzkiej - paľadoksalne3 ĺ ''i""'oztĺ*"j 
do zaspokojenia - potľzebie

interpľetacji: nawet gdy jej i'"_"-a'ĺ"' ý*]:."'^ťľalnie 
apojęciowy'

Interpretacji, czyti tłumaczeni a: czegoś na coś' czegoś. przez coś' Tłuma-

czenia ľównież muzyki - ŕt'"* """n''""**'|-:j:ľ)'które 
w każdym

z ĺas, ptzyzĺajmy' głęboko tkwi: Po co jeszcze wysilać myśl (o muzyce)'

aby ją - muzykę - tł"-u'ivä ó''y 
^" 

*y"tu'"'y jej słuchaó i - w miaľę

-ozii*oś"i - s'ać i śpiewaó?

Potľzeba samej muzykr zdaje się nam wľodo'ona' Ale równie silna i

,,-o"*ĺ".ii:*'"*,ffi ľ;*ruľľ-.T"Jl"äilä'"ätrľľ;zaspokojenia (spelnrenlaĺ
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l{tiĺldzina - któľy chcemy pojąó, zgoła do słów i pojęó nie pľzystaje i
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