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Muzyka jest zawsze współczesna

W potocznych wyobrażeniach naukowiec-humanista to człowiek zachłan-
ny na wiedzę, wrażliwy, nieco roztargniony, ale częstokroć jakby nazbyt przy-
wiązany do realiów codzienności jako jej przenikliwy obserwator czuły na 
potrzeby bliźnich. Jak sądzę, wizerunek ten w pełni odpowiada serdecznemu 
portretowi, jaki my, koleżanki i koledzy z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, kreślimy myśląc o Naszej Drogiej Koleżance, Profesor Alicji 
Jarzębskiej, zarazem pedagogu niejednego z nas oraz wicedyrektorze (2001– 
–2002) i dyrektorze (2002–2007) Instytutu oraz kierowniku (od 2003) Zakła-
du Teorii i Antropologii Muzyki. 

I jeszcze jeden nieodzowny atrybut naukowca, rozpoznawalny dla nieco 
mniejszego kręgu, czyli jego tzw. „konik naukowy”: ulubiony ponad wszystko 
bohater lub jakiś problem, preferowany punkt widzenia. Dla Profesor Alicji 
Jarzębskiej to Igor Strawiński, ale nawet ponad jego geniusz, problem dla mu-
zykologa fundamentalny: co to jest muzyka, którą czynimy przedmiotem wie-
lorakich oglądów? Zjawisko, przedmiot, idea? Czy mówimy o muzyce, którą 
przede wszystkim widzimy i którą — co w funkcji jakby asekuracji dodaje 
się zazwyczaj — w naszej wyobraźni brzmieniowej słyszymy, czyli o dźwię-
kowych intencjach kompozytora zapisanych za pomocą jakiejś notacji? Czy 
mówimy o muzyce, jaką słyszymy, a więc brzmieniu danym nam i w jakiś spo-
sób odbieranym (rozumianym, przeżywanym, ocenianym) w bezpośrednim 
kontakcie z rozbrzmiewającą, rozpościerającą się sukcesywnie w realnym cza-
sie i określonej przestrzeni, muzyką? Odpowiedź na to podstawowe pytanie, 
o której z „muzyk” w danym wypadku mówimy — wypowiedzianą wprost 
lub wyraziście wyłaniającą się z toku opisu analityczno-interpretacyjnego tak 
dzieł muzycznych, jak i tekstów o muzyce — znajdujemy w rozprawach Alicji 



Małgorzata Woźna-Stankiewicz

12

Jarzębskiej. A, jak wiemy, nie jest to tak częste w pracach nie tylko polskich 
muzykologów. 

Profesor Jarzębska skupia się przede wszystkim na muzyce jako zjawisku 
brzmieniowym i audytywnym oraz fenomenie estetyczno-artystycznym. Prefe-
rowana przez Nią perspektywa badawcza naznaczona jest poszukiwaniem rela-
cji (stopnia kompatybilności) między koherencją konceptualną (abstrakcyjną, 
będącą wynikiem tzw. związków wewnątrzmuzycznych, logiczno-formalną, 
„prawdą logiczną”) i koherencją audytywną (realną, uchwytną w percepcji, 
„prawdą empiryczną”) dzieł muzycznych, głównie powstałych w XX wieku, 
z wyjątkami uczynionymi na rzecz Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Pade-
rewskiego1. Pytanie o świadomość tych dwóch typów koherencji lub próba 
odkrycia co najmniej przesłanek tej świadomości w tekstach muzyczno-teo-
retyczno-estetycznch i muzyczno-historiograficznych obejmuje jednak w ba-
daniach Alicji Jarzębskiej także odleglejszą przeszłość, z uwypukleniem XVIII 
i XIX wieku. Bowiem, jak sama wielokrotnie podkreśla, to przełom społecz-
no-ideowy spowodowany wydarzeniami rewolucji francuskiej, zespolony ze 
wzmożoną recepcją filozoficzno-dydaktycznych i moralnych przekonań oświe-
ceniowych, miał znaczący wpływ na poglądy dotyczące istoty i cech muzyki 
oraz edukację w tym zakresie, na samą twórczość muzyczną i formy jej obec-
ności w życiu publicznym2. 

Można zatem powiedzieć, że muzyka jawi się Alicji Jarzębskiej jako zawsze 
współczesna, a stopień jej „dawności” ujmowany jest w kategoriach estetycz-
nych inaczej niż w kategoriach historycznych. A i ja, patrząc na ten problem 
w aspekcie filozoficznym, estetyczno-artystycznym i z perspektywy historii 

1  Alicja Jarzębska, Problem formy w balladach Fryderyka Chopina, praca magisterska 
napisana pod kierunkiem Tadeusza Machla, Wyższa Szkoła Muzyczna w Krakowie, 1964, 
mps.; Ignacy Jan Paderewski, Utwory fortepianowe op. 21 i op. 23, red. [oraz Wstęp i komen-
tarz rewizyjny] Alicja Jarzębska, Dzieła wszystkie, t. 3, Katedra Historii i Teorii Muzyki UJ, 
Ośrodek Dokumentacji Życia i Twórczości I. J. Paderewskiego, Musica Iagellonica, Kraków 
1999; Alicja Jarzębska, Paderewski’s Piano Works as a Synthesis of Classical, Romantic and Im-
pressionist Tradition, “Civiltà Musicale” 2003, nr 50, s. 59–69.

2  Alicja Jarzębska, Muzyka przeszłości we współczesnej kulturze muzycznej, ”Kamerton” 
2006, nr 1, s. 175. Por. Alicja Jarzębska, Liczby i muzyka. Dwie idee „jedności w wielości” 
w teorii muzyki, [w:] Spotkania Klubu Historii Idei 1996–2004, red. Ewa Śnieżyńska-Stolot, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 149–154; Dialektyczny dyskurs 
Dahlhausa, „Ruch Muzyczny” 2009, nr 6, s. 36–38; „Systematische Musikwissenschaft” w ujęciu 
Carla Dahlhausa, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątko-
wa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, 
Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Musica Iagellonica, Kraków 2009, s. 779–801.
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muzyki, rozumianej jako historia jej recepcji, oraz jako słuchacz „żywych” i 
tzw. „autentycznych”, i „wiernych” wykonań muzyki powstałej w różnych epo-
kach, jestem rzeczniczką takiego przekonania. Tę w znamienny sposób uprzy-
wilejowaną pozycję, w nieuchronnie przypisanej mu współczesnej kulturze, 
muzykologa-słuchacza muzyki przeszłości w niezwykle trafny sposób ujął Mi-
chał Bristiger: 

Muzyka przeszłości zostaje odebrana w pewnym sensie jako muzyka teraźniejsza, po-
nieważ słuchamy jej i słyszymy ją w bezpośredniej zmysłowej realności (nie pozbawie-
ni poczucia historyczności materiału muzycznego, instrumentów muzycznych, in-
terpretacji muzycznej, sposobów słuchania itd.). Świadomość tego rodzaju percepcji 
muzyki ma dla nas wielkie znaczenie: odbieramy muzykę z głębokich studni historii, 
zaś ona jawi się nam taką, jaką była, świeżą, porównywalną (choć nie identyczną) ze 
swą dawną substancją3.

O tym, w jakiej mierze sposoby wykonania, rozumienia, oceny i wyboru 
konkretnych dzieł z muzyki przeszłości w repertuarze koncertowym od koń-
ca lat 20. XIX wieku były każdorazowo żywymi problemami współczesnymi 
— i na równi dylematami twórców nowo powstającej muzyki — pozostają-
cymi w orbicie aktualnych w danym czasie ideologii społeczno-politycznych, 
historiozoficznych, estetycznych, artystycznych, muzykologicznych i modeli 
edukacyjnych oraz w zakresie organizacji publicznego życia muzycznego pi-
sze Alicja Jarzębska w interesujący sposób, dokonując trafnych diagnoz, w 
artykule pt. Muzyka przeszłości we współczesnej kulturze muzycznej (2006)4. 
Rozpatruje ten problem także w odniesieniu do decyzji kompozytorskich do-
tyczących ich stosunku wobec muzyki przeszłości — konkretnych dzieł, sty-
lów, postaw estetycznych czy szeroko rozumianej tradycji, ale i w kontekście 
dążeń awangardowych, m.in. w artykułach: Folklor rosyjski w „Petruszce” Igora 
Strawińskiego (1973), Synteza neoklasycznego i dodekafonicznego idiomu kompo-
zytorskiego u Konstantego Regameya (1988), Stravinsky’s serial music as an inte-
gration of tradition and originality (1997), Słowo i muzyka w pieśniach solowych 
Igora Strawińskiego (2001), The aesthetic background of Penderecki’s avant-garde 
works: „Quartetto per archi” and wordless rhetoric (2003), Tradycja muzyki wło-
skiej i commedii dell’arte w twórczości Strawińskiego (2007).

3  Michał Bristiger, Muzyka włoska z polskiego okna, [w:] Michał Bristiger, Transkrypcje, 
słowo/obraz/terytoria, Gdańsk 2010, s. 503.

4  Pełny zapis bibliograficzny publikacji Alicji Jarzębskiej wymienianych w moim ar-
tykule, a niezaopatrzonych przypisami, zob. s. 25–33 w niniejszym tomie: Alicja Jarzębska. 
Bibliografia prac ogłoszonych drukiem do roku 2010, oprac. Stanisław Będkowski.
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Mimo że akcentowanie brzmieniowo-audytywnej istoty muzyki oraz 
— w dziedzinie związku między dwoma typami jedności dzieła muzyczne-
go — zainteresowanie się kompozytorskimi sposobami konstrukcji dzieła 
w dużej mierze zostało przez Alicję Jarzębską wywiedzione z wnikliwej i za-
angażowanej znajomości dorobku twórczego i poglądów Igora Strawińskiego 
(czego zwieńczeniem jest oryginalna monografia wydana w roku 2002), to 
jednak od zawsze było leimotywem Jej muzykologicznych dociekań. W zbio-
rze pokrewnych zagadnień mieszczą się sposoby organizacji czasu i jakości 
brzmieniowych, wybór środków wykonawczych i technik kompozytorskich 
determinujących całość formalną w utworach wybitnych kompozytorów XX 
wieku. To kwestie poruszane w artykułach powstających m.in. od lat 80., np.: 
Technika dodekafoniczna w twórczości Strawińskiego na przykładzie „Canticum 
sacrum” (1987), Problem kształtowania kontinuum formy w „IV Symfonii” Wi-
tolda Lutosławskiego (1995), Wybrane aspekty techniki wariacyjnej w twórczości 
Witolda Lutosławskiego (1999), Panufnik’s „musica mensuralis”. The Problem of 
isorhythmic and metrical organization of musical time (2003), The Problem of 
Articulation in Stravinsky’s Music (2004), Krzysztof Penderecki’s „Ars Contra-
puncti” (2006), Magia brzmienia i racjonalne aspekty jej notacji w poetyce twór-
czej Messiaena i Strawińskiego (2009). Można przypomnieć także wcześniejsze, 
niepublikowane prace pisane jako rozprawy na stopnie naukowe w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim: Problem formy w balladach Fryderyka Chopina (1964, 
praca magisterska), Konstruktywizm sonorystyczny Igora Strawińskiego na przy-
kładzie baletów rosyjskich (1979, praca doktorska). 

Badanie specyfiki brzmienia dzieł twórców XX wieku inspirowane teorią 
sonologii Józefa M. Chomińskiego oraz podjęcie krytycznej dyskusji z jej nie-
którymi tezami zaowocowało osobnymi artykułami, m.in. Sonorystyczne środ-
ki wyrazu muzycznego w kwartetach smyczkowych XX wieku (1981), Sonorism: 
positivist and cognitive approaches to the problems of sound (2008). Wpływy i 
twórcza modyfikacja tej słynnej polskiej teorii odcisnęły pozytywne piętno na 
postępowaniu analitycznym lub syntetyczno-opisowym w częściach większych 
publikacji, np. w książkach: Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku (Kraków 
1995, część III), Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy 
muzyki tonalnej i posttonalnej (Kraków 2002, rozdz.11). Alicję Jarzębską, jako 
absolwentkę krakowskiej Wyższej Szkoły Muzycznej, frapowało też brzmienie 
jako fenomen akustyczny, uwarunkowany m.in. zróżnicowanymi jakościami 
brzmieniowymi środków wykonawczych, co charakteryzowała w pracy na sto-
pień magistra sztuki (1965) — Rola harfy w zespole instrumentalnym w oparciu 
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o budowę i technikę gry — i w swoich pierwszych artykułach: Metoda obiek-
tywnej oceny precyzyjności przedęcia na trąbce (1967), Akustyczne własności tłu-
mików skrzypcowych (1970), Pomiary poziomu natężenia instrumentów orkiestry 
symfonicznej (1970).

Czyniąc centralną osią swoich zainteresowań muzykologicznych muzykę 
jako fenomen dźwiękowo-audytywny i estetyczno-artystyczny, muzykę zawsze 
współczesną, Alicja Jarzębska poszukiwała adekwatnych metod badawczych 
i kategorii pojęciowych do jej opisu. Takich pojęć, które — jak sama to okre-
śla — uwydatniałyby „relacje strukturalne (między znakami w partyturze)” 
lub charakteryzowałyby „audytywnie uchwytną logikę przebiegu dźwiękowe-
go, a także kategorii uwzględniających jakość i sposób kształtowania brzmie-
nia hierarchicznie zróżnicowanych całości formalnych, relacje podobieństwa 
i kontrastu wyodrębnionych całości, itp.”5. Podjęła zatem odważną próbę roz-
wiązania podstawowych trudności, na jakie napotyka muzykolog analizujący 
muzykę XX wieku z przyjętej przez Nią perspektywy badawczej. Godna podzi-
wu jest droga, jaką przebyła Profesor Jarzębska, zmierzając do odkrycia nowej 
„prawdy” metodologicznej. Droga niejako podzielona na systematycznie sta-
wiane kroki, z szerokim horyzontem humanistycznym, otwartym na najnow-
sze kierunki badań nie tylko w zakresie muzykologii, ale z uwzględnieniem 
w ramach tej ostatniej dyscypliny posiadających już historyczne znaczenie do-
ciekań teoretyczno-metodologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do problemu 
jedności dzieła muzycznego i metod jego integracji. 

Z jednej strony świadczy o tym dobitnie dystans Alicji Jarzębskiej wo-
bec zastanej sytuacji metodologicznej, podjęcie krytycznej dyskusji z wielo-
ma klasycznymi już propozycjami teorii i metod analizy muzyki XX wieku: 
Pierre Bouleza koncepcja analityczna „Święta wiosny” Strawińskiego (1975), A 
critical Analysis of the Dodecaphonic Practice and Thought (1990), Teoria kom-
pleksów serialnych (set-complexes) Allena Forte’a (1994), Amerykańskie metody 
sformalizowanej analizy muzycznej (2000), Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane 
zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej (2002). Z drugiej 
strony, dążąc do opisu specyfiki koherencji poprzez pryzmat możliwości per-
cepcji słuchowej, mechanizmów leżących u podstaw rozpoznawania zjawisk 
słuchowych, uchwycenia związków pomiędzy strukturami brzmieniowymi 
i jednostkami formy, zwróciła się ku koncepcjom wykształconym w obrębie 

5  Alicja Jarzębska, Zbigniew Skowron, „Nowa muzyka amerykańska”. Kraków 1995 [re-
cenzja], „Muzyka” 1996, nr 4, s. 97.
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nauk kognitywnych oraz wynikom tak ukierunkowanych badań psychologów 
muzyki. Pierwsze ślady skorzystania z tych inspiracji znajdujemy w książce 
Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku (1995). W kolejnych publikacjach 
znacznie wyraźniej rysuje się owo kognitywistyczne podejście Autorki do róż-
nych kwestii muzykologicznych, np. w artykułach: Dzieło muzyczne jako jed-
ność w wielości: koncepcje filozoficzno-teoretyczne a badania psychologii poznaw-
czej (1999), Teoria muzyki w świetle nauk poznawczych (2000), Problem stylu 
muzycznego w świetle nauk kognitywnych (2005), Sonorism: positivist and cog-
nitive approaches to the problems of sound (2008). Twórcze wykorzystanie tych 
znaczących inspiracji przejawiło się w całej okazałości w nowej, autorskiej me-
todzie analizy dzieł autora Święta wiosny — w książce Strawiński: myśli i mu-
zyka (2002) — ale przydatnej również do analizy muzyki powstałej w innych 
epokach. Alicja Jarzębska zaproponowała spójny system zhierarchizowanych 
kategorii analitycznych (oraz ich graficznego zapisu) i odpowiadających im no-
wych terminów: parton (trzy typy i ich podtypy: izodiastematyczne — melicz-
ne i serialne; izorytmiczne — monorytmiczne i polimetryczne; izotembrowe 
— selektywne i nieselektywne), hiperparton, superparton, segment (powsta-
jące w wyniku montażu partonów); typy montażu partonów — sukcesywny 
(ostinatowy lub dyskontynuacyjny) lub sukcesywno-symultaniczny (ostinato-
wy, ostinatowo-dyskontynuacyjny, imitacyjno-kontrapunktowy, kaskadowy); 
sposoby spajania różnych hiperpartonów — mostek, sprzężenie, ostinatowe 
powtarzanie partonu (wspólna warstwa brzmieniowa)6. Warto przy tym zwró-
cić uwagę na to, że tak, jak dojrzewaniu tej oryginalnej metody towarzyszyła 
dyskusja Autorki z propozycjami metodologicznymi innych badaczy, analo-
gicznie odejściu od tradycyjnej terminologii muzycznej towarzyszyła reinter-
pretacja pojęć silnie utrwalonych w piśmiennictwie dotyczącym muzyki od 
przełomu XIX/XX wieku, takich jak m.in. tonalność, atonalność, dodekafo-
nia, serializm, a w odniesieniu do Strawińskiego jego sposób rozumienia np. 
melodii, harmonii, instrumentacji, artykulacji, dynamiki7.

6  Alicja Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzyka, Musica Iagellonica, Kraków 2002, 
s. 260–272; Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnienia teorii i analizy muzyki tonalnej 
i posttonalnej, Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 271–287.

7  Zob. Alicja Jarzębska, Pojęcie tonalności w teorii muzyki, „Muzyka” 1994, nr 2, s. 47–
–61; Atonalność, dodekafonia, serializm: Interpretacja zakresu semantycznego, „Muzyka” 1994, 
nr 4, s. 89–107; Idee relacji serialnych w muzyce XX wieku, op. cit., s. 13–27; Strawiński: myśli 
i muzyka, op. cit., s. 149–160. Por. Z dziejów myśli o muzyce, op. cit.
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Można przypuszczać, że spojrzenie z perspektywy historycznej na ten tak 
ważny — i dla Igora Strawińskiego i dla Krzysztofa Pendereckiego, skupiają-
cego także uwagę badawczą Alicji Jarzębskiej, i dla Niej samej — imperatyw 
koherentnej brzmieniowo-formalno-audytywnej całości muzycznej wzbudziło 
nieodpartą potrzebę ukazania idei estetycznych nowej muzyki poprzez optykę 
istotnej dla kultury europejskiej idei piękna, dobra i prawdy oraz chrześcijań-
skiej wizji człowieka i świata. Dochodzi więc do powstania w indywidualny 
sposób ujętej syntezy, spełniającej jednak funkcję prolegomeny do poznania 
bogatego zbioru idei estetycznych, pozostających w polu wielorakich związ-
ków między różnymi sztukami oraz do skomplikowanej siatki problemów fi-
lozoficzno-artystycznych, społeczno-etycznych, politycznych i historiozoficz-
nych XX wieku: Spór o piękno muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej 
XX wieku (Wrocław 2004). Trzeba przy tym zaznaczyć, że dokonując wyboru 
zagadnień kluczowych Autorka zarówno w tej książce, jak i w monografii Stra-
wińskiego oraz w licznych artykułach, dała świadectwo „zanurzenia” się nie 
tylko w najbardziej burzliwe i nośne od XIX wieku spory dotyczące m.in. idei 
muzyki narodowej i związanego z tym stosunku do różnych tradycji kultu-
rowych i różnych rodzajów muzyki (m.in. jazzu), ale także w aktualnie, na 
równi zagorzale, dyskutowane problemy tzw. muzyki popularnej, postmoder-
nizmu czy antropolicznego podejścia do badań muzyki 8. I jeszcze jeden, stały 
dla Alicji Jarzębskiej, punkt odniesienia na mapie refleksji o sztuce i kulturze 
muzycznej od drugiej połowy XIX aż do lat 70. ubiegłego wieku — ideologia 

8  Alicja Jarzębska, Strawiński. Myśli i muzyka, op. cit., rozdz. 2–5; Spór o piękno muzy-
ki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 
2004, rozdz. II–IX; O relacjach między człowiekiem a muzyką: Z problemów analizy i interpre-
tacji muzyki, „Res Facta Nova” 7(16), 2004, s. 113–125; Ideologies of Progress and Nationalism 
and the Concepts of Supranational and National Music, [w:] Poland in Europe. Imitation or 
Interaction of Musical Models?, red. Zofia Helman, Institute of Musicology, Warszawa 2005, 
s. 5–24; Muzyka Pendereckiego a modernizm i postmodernizm, [w:] Krzysztof Penderecki — mu-
zyka ery intertekstualnej, red. Mieczysław Tomaszewski, Ewa Siemdaj, Akademia Muzyczna, 
Kraków 2005, s. 87–108; Witold Lutosławski a postmodernizm, [w:] Witold Lutosławski i jego 
wkład do kultury muzycznej XX wieku, red. Jadwiga Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 
2005, s. 39–58; Modernizm i postmodernizm w refleksji o muzyce, [w:] Idee modernizmu i post-
modernizmu w poetyce kompozytorskiej i w refleksji o muzyce, red. Alicja Jarzębska, Jadwiga 
Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2007, s. 11–53; Szymanowski and the concept of „high 
culture”, [w:]“Warsaw Autumn” as a Realisation of Karol Szymanowski’s Vision of Modern Polish 
Music, red. Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Anna Grzywacz, Polish Composers’ Union, War-
szawa 2007, s. 22–26; Historia i teoria muzyki popularnej. Wybrane problemy, „Alma Mater” 
2009, nr 115–116, s. 76–79.
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postępu9. Związek tej historiozoficznej, silnie uwikłanej w idee polityczno-
-społeczne, utopii z estetyką i poetyką Igora Strawińskiego oraz reprezentanta-
mi drugiej szkoły wiedeńskiej nie wymaga komentarza. 

Pamiętając o powyżej określonym przeze mnie kręgu wiodących proble-
mów w piśmiennictwie Alicji Jarzębskiej i często powracającym motywie, nie 
sposób nie zauważyć ich logicznego związku z podjęciem przez Panią Profesor 
krytycznej reinterpretacji pozytywistycznego paradygmatu właściwego dla po-
czątków naukowych badań w zakresie historii muzyki, lecz — jak się okazało 
— nader trwałego. A tym samym, krytyczny ogląd metodologiczno-filozo-
ficznego i uwarunkowanego poprzez uprzednie sposoby penetrowania historii 
muzyki „punktu” wyjścia muzykologii jako dyscypliny uniwersyteckiej. Nie 
będę, jak mniemam, daleka od prawdy twierdząc, że dopiero Alicja Jarzęb-
ska w polskiej muzykologii wprost, w sposób jasny, uwzględniając wielorakie 
uwarunkowania, objaśniła założenia owej „pierwszej” metody muzykologicz-
nej i jej reperkusje10. Świadczy to o Jej odwadze podjęcia tematu, odnośnie 
którego istniało, moim zdaniem, nieformalne i niepisane założenie, że jego 
dogłębna znajomość jest faktem... oczywistym. Analogicznej odwagi, poza 
samo przez się zrozumiałym interesem naukowym i dydaktycznym, wymagała 
decyzja tej Autorki podjęcia próby prezentacji i w pewnej mierze krytycznej 
charakterystyki wybranych, ale niezaprzeczenie fundamentalnych dla nauki 
o muzyce teorii jej dotyczących, takich, co do których istnieje też obiegowe 
przekonanie o ich powszechno-muzykologicznej znajomości. Wiele z nich jed-
nak zostało pod względem głównych, istotnych założeń i elementów omówio-
nych po raz pierwszy w Polsce (w większości z propozycją polskich odpowied-
ników obcej terminologii), z uwzględnieniem wybranych teorii najnowszych, 
bez pomijania oryginalnych w tej dziedzinie koncepcji polskich muzykologów. 
To bezsprzeczne zalety tomu pt. Z dziejów myśli o muzyce. Wybrane zagadnie-
nia teorii i analizy muzyki tonalnej i posttonalnej (Kraków 2002). Kolejnym 

9  Alicja Jarzębska, Ideologia postępu a poglądy estetyczne Strawińskiego i Schoenberga, 
[w:] Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, red. Ludwik Bielawski, J. Katarzyna 
Dadak-Kozicka, Agnieszka Leszczyńska, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
2001, s. 37–48; Strawiński. Myśli i muzyka, op. cit.; Spór o piękno muzyki, op. cit., Ideologies of 
Progres…, op. cit.; „Systematische Musikwissenschaft” w ujęciu Carla Dahlhausa, op. cit.

10  Alicja Jarzębska, „Systematische Musikwissenschaft” w ujęciu Carla Dahlhausa, op. 
cit.; Fin de Sičcle Vienna and the Beginning of Academic Musicology, [w:] Beethoven 4. Studien 
und Interpretationen, red. Mieczysław Tomaszewski, Magdalena Chrenkoff, Kraków 2009, 
s. 477–488. Por. Alicja Jarzębska, Profesor Zdzisław Jachimecki: Założyciel krakowskiej muzyko-
logii, „Polski Rocznik Muzykologiczny” 3, 2004, s. 187–189.
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przejawem, jak ośmielam się sądzić, muzykologicznej odwagi Alicji Jarzębskiej 
w środowisku polskim jest stworzenie syntez — ujmujących problematykę 
dzieła muzycznego nie wyłącznie pod względem warsztatu kompozytorskie-
go — którymi są ostatnio wymieniona pozycja, a także książka Spór o pięk-
no muzyki. Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku (Wrocław 2004). 
Powstawaniu syntez nie sprzyjało bowiem z jednej strony pozytywistyczne 
preferowanie bardzo szczegółowych badań źródłowych (analizy zanotowanych 
dzieł muzycznych traktowanych jako obiektywne dokumenty epoki) łączone 
z przekonaniem i zarazem nadzieją, że po drobiazgowym opisie „wszystkich” 
źródeł, najlepiej w większości nowych, bardzo starych i samodzielnie odkry-
tych, przyjdzie czas na syntezę. Z drugiej strony, w znacznej mierze na skutek 
opisanego stanowiska, unikano publikacji mających charakter quasi-streszcze-
nia prac teoretyczno-muzycznych czy historyczno-muzycznych, które byłyby 
ich problemową, szczegółową i krytyczną prezentacją, czy tak pomyślanego 
przeglądu powstających na świecie różnych opracowań w dziedzinie historii 
muzyki, dziejów myśli teoretyczno-estetycznej lub metodologicznej. A prze-
cież, zmierzając obydwoma wspomnianymi traktami i przyjmując zasady rze-
czowej dyskusji naukowej, można dokonać oryginalnej syntezy w wybranym 
zakresie problematyki muzykologicznej, proponując indywidualny wybór za-
gadnień i wyrazisty układ całości. Tak pomyślane syntetyczne opracowanie, co 
poświadczają cenne publikacje Alicji Jarzębskiej, nie tylko skłania do muzyko-
logicznej dysputy i jest otwarte na lekturę szerszego grona humanistów zainte-
resowanych sztuką, ale może spełniać funkcję podręcznika akademickiego.

O potrzebie indywidualnych syntetycznych spojrzeń na przemiany myśli 
o muzyce, scharakteryzowane z uwydatnieniem ich uwarunkowań kulturo-
wych, ideologicznych i filozoficznych, takież opisanie kluczowych dla dziejów 
muzyki polskiej zjawisk oraz o potrzebie nowych propozycji w zakresie me-
tod analizy, zwłaszcza muzyki najnowszej, świadczą zaproszenia Profesor Alicji 
Jarzębskiej do wygłoszenia cyklu wykładów (w latach 1999–2011) o takiej 
właśnie tematyce w Uniwersytecie w Poznaniu, w Akademiach Muzycznych w 
Krakowie i w Warszawie, także w obecnym Uniwersytecie Muzycznym, czy dla 
studentów Collegium Medicum UJ. Pojedyncze wykłady gościnne dotyczące 
muzyki polskiej XX wieku i nowej interpretacji twórczości Igora Strawińskie-
go przedstawiała Alicja Jarzębska także w uniwersytetach zagranicznych, w 
Buffallo (1994), Regensburgu (2000), Bratysławie (2005) i Rzymie (2006). 
Wyniki swoich badań wielokrotnie prezentowała na forum międzynarodo-
wych konferencji naukowych (m.in. 2011 — Wrocław, 2010 — Warszawa, 
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Canterbury, Kraków, 2009 — Kraków, Bydgoszcz, Canterbury, Montalba-
no Elicona11, 2008 — Łódź, Warszawa; 2007 — Zurych, Warszawa; 2006 
— Aix-le Bains; 2005 — Kraków). Wysoki autorytet naukowy, jaki zdobyła 
Alicja Jarzębska, sprawia, że w polskim środowisku muzykologicznym należy 
do grona najczęściej powoływanych recenzentów w przewodach doktorskich 
i habilitacyjnych, przeprowadzanych w obrębie różnych uczelni i instytucji 
naukowych. Z tego też powodu jest członkiem komitetów redakcyjnych waż-
nych publikacji cyklicznych — „Studies in Penderecki” (Princeton), „Musi-
cology Today” (Warszawa), „Polski Rocznik Muzykologiczny” (Warszawa) 
— oraz uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej Związku Kompozyto-
rów Polskich (2003–2010) oraz jury konkursu na rozprawy muzykologiczne 
im. Ks. Prof. H. Feichta, czy też Komitetu Nauk o Sztuce PAN (2003–2011). 
Dorobek naukowy prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej został uhonorowany trzema 
nagrodami: Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2003), Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006) i Związku Kompozytorów 
Polskich (2006). W latach 1985–2011 pod Jej kierunkiem zostały napisane 63 

11  Np. w latach 2009–2011 były to następujące referaty: Kraków 27 IV 2009, Wybrane 
aspekty historii i teorii muzyki popularnej, Międzynarodowy Panel Naukowy pt. „Muzyka po-
pularna w krajach dawnego bloku sowieckiego”, Zakład Teorii i Antropologii Muzyki Instytu-
tu Muzykologii UJ; Canterbury 30 IV–2 V 2009, Polish music in the Soviet and post-Soviet eras 
in the light of Karol Berger’s theory of art, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Polish 
Music since 1945”, Department of Music, Canterbury Christ Church University; Montal-
bano Elicona (Sycylia) 18–22 IX 2009, The representation of fire in impressionist and expres-
sionist music — in the works by Debussy, Stravinsky, Scriabin and Schoenberg, Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa pt. „Representation du feu sur les scènes du théâtre et de l’opéra”, 
Société Internationale d’Histoire Comparée du Théâtre, de l’Opéra et du Balet, Centre Na-
tional de la Recherche Scientifique, Université de Paris IV-Sorbonne, Uniwersytet w Mesynie; 
Kraków 15 X 2009, Pitagorejsko-platońska koncepcja kosmicznego ładu oraz idea “kosmicznej 
potęgi muzyki” w dziejach myśli o muzyce, Panel dyskusyjny, Międzynarodowy Klub Histo-
rii Ideii; Bydgoszcz 22–24 XI 2009, Koncepcje dzieła muzycznego i jego funkcji w nowożytnej 
myśli o muzyce, Międzynarodowa konferencja muzykologiczna pt. „Dzieło muzyczne i jego 
funkcje (The Musical Work and Its Functions)”, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy; 
Canterbury, 14–15 IV 2010, Proportion and Numbers in the Dodecaphonic Compositions by 
Stravinsky, Międzynarodowa konferencja pt. „Music and Numbers”, Department of Music, 
Canterbury Christ Church University; Kraków, 27 IX – 2 X 2010, Concepts of „concert music” 
and „social music”: its values and functions in the discussion on musical meaning, XI International 
Congress on Musical Signification, Akademia Muzyczna w Krakowie; Wrocław, 22–23 III 
2011, On Some Aspects of the Theory of Musical Work in the Context of Cognitive Revolution, II 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Analiza dzieła muzycznego. Historia — theoria 
— praxis”, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
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prace magisterskie, 5 licencjackich; wypromowała dwóch doktorów, a 3 roz-
prawy doktorskie są w trakcie realizacji. 

Naturalną konsekwencją aktywnej, znaczącej i zindywidualizowanej obec-
ności w środowisku muzykologicznym jest niniejszy tom prac autorstwa Kole-
żanek i Kolegów oraz uczniów, doktorantów i wypromowanych przez Profesor 
Alicję Jarzębską doktorów. To oni ofiarują Jej swe przemyślenia, podtrzymując 
z przekonaniem i radością prastarą tradycję uniwersytecką, wbrew obecnym 
— powodowanym przesłankami ekonomicznymi i pragnieniem osiągnięcia 
szybkiego sukcesu — tendencjom w polskich gremiach uniwersyteckich. Czy 
wszyscy autorzy są przekonani, że muzyka jest zawsze współczesna? Bez wąt-
pienia nie. Wyodrębnione jednak w niniejszym tomie grupy kluczowych te-
matów obejmują problemy istotne z punktu widzenia dążenia, aby muzyka 
była zawsze współczesna, w wielostronnym tego określenia znaczeniu. Igor 
Strawiński powiedział, że „prawdziwa tradycja nie jest świadectwem minionej 
przeszłości. Jest to żywa siła, która pobudza i kształtuje teraźniejszość”12 i moż-
na dodać, że wyrazem stosunku do niej są także — podporządkowane przede 
wszystkim imperatywowi bezwzględnej nowości — propozycje szeroko pojętej 
awangardy. Część I: „Dialog z tradycją i postawy awangardowe” przejawiające 
się poprzez indywidualne kompozytorskie wybory środków warsztatowych, 
wartości estetycznych i moralnych. Pewnego rodzaju pendent do tej pierw-
szej grupy zagadnień stanowi część IV: „Historia i współczesność: fakty nowe 
lub w nowym świetle ujawnione”, jako odzwierciedlenie efektów najnowszych 
działań muzykologów na rzecz przywrócenia przeszłości — naszej współczes-
nej świadomości historycznej — poprzez odkrycie lub ponowne wydobycie 
postaci, dzieł, idei, miejsc, różnych rodzajów aktywności w dziedzinie kultury 
muzycznej oraz ich interpretację w równej mierze zdeterminowaną właściwoś-
ciami badanych „źródeł”, co współczesnymi tendencjami metodologicznymi i 
dokonanym spośród nich indywidualnym wyborem. 

W różnych epokach pozaestetyczne ( społeczno-moralne, dydaktyczno-uty-
litarne) cele i zarazem funkcje muzyki albo wpisane były w sposób rozumienia 
jej istoty, albo z niej wykluczone w imię postulatów autonomiczności sztuki, 
ale zawsze muzykę wykorzystywano i używa się nadal w celach funkcjonalnych, 
bez względu także na indywidualne intencje poszczególnych kompozytorów. 
Można powiedzieć, że niejako wymuszają to realia różnych współczesności. 

12  Igor Strawiński, Poetyka muzyczna, przeł. Stefan Jarociński, „Res Facta” 4, 1970, 
s. 211.
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I stąd, odwołując się do przejętego z dziedzictwem XVIII–XIX wieku, silne 
wówczas uwypuklanego przeciwstawienia, problemy i tytuł części II: „Wznio-
słe i prozaiczne powinności muzyki”. Uwarunkowania danej współczesności 
i wybory dokonywane przez twórców, odbiorców muzyki i innych sztuk oraz 
osoby odpowiedzialne za organizację życia muzycznego odciskają piętno na 
procesie i rezultatach recepcji muzyki i myśli o niej — część III: „Recepcja 
muzyki i tekstów za jej pośrednictwem funkcjonujących”. Wyniki, charakter 
i decyzja dotycząca przedmiotu oraz perspektywy analityczno-interpertacyjnej 
muzykologicznych badań i naukowej refleksji o muzyce zawsze uzależnione 
są od filozoficzno-etycznej i metodologicznej postawy poszczególnych osobo-
wości piszących o muzyce. Filozoficzne i metodologiczne aspekty rozważań 
o muzyce nie mogły więc pozostać poza zasięgiem muzykologicznego oglądu 
autorów niniejszego zbioru (część V).

Kognitywistyczny i antropologiczny sposób widzenia muzyki — prefe-
rowany przez Alicję Jarzębską — ogniskuje się wokół człowieka, jego cech 
gatunkowych, indywidualnych skłonności i uwarunkowań kulturowych. Dla-
tego, mimo tej objaśnionej powyżej koherencji niniejszego tomu, prace w nim 
zawarte są bardzo różnorodne, tak, jak zainteresowania muzykologiczne ofia-
rodawców. Muszę jednak dobitnie podkreślić, że tę różnorodność w intencjo-
nalny sposób spaja także pewne odniesienie właśnie do osoby Alicji Jarzęb-
skiej. Bo przecież od Fryderyka Chopina (Chechlińska, Helman, Poniatowska, 
Szklener, Bruni, Łopatowska-Romsvik) zaczynała swoją muzykologiczną dro-
gę, dla Ignacego Jana Paderewskiego uczyniła wyjątek (Piekoszewski), a Igora 
Strawińskiego całym sercem pokochała (Dobrzańska-Fabiańska, Stankiewicz). 
Aby go bronić przed atakami Adorno wszechstronnie zgłębiła tajniki dode-
kafonii (Będkowski). Nie mogła więc nie śledzić dziedzictwa awangardy i nie 
zauważyć zwrotu ku jakościom oraz wartościom tradycyjnym, tak w muzyce 
tworzonej w Polsce, jak i w innych ośrodkach Europy (Chalupka, Skowron, 
Tomaszewski, Malecka, Chłopicka, Jasińska, Janicka-Słysz). Cechą znamien-
ną, moim zdaniem, oryginalnej interpretacji przez Alicję Jarzębską twórczości 
Strawińskiego, poza nową metodą jej analizy i nową periodyzacją, jest szczegól-
ne uwypuklenie nie tylko magiczno-rytualnych, ale równie silnych religijnych 
aspektów jego muzyki, obecnych także w dziełach innych twórców XX–XXI 
wieku (Cichy, Stochniol, Staszkiewicz). Z kolei ważne funkcje wyznaczone 
w przeszłości muzyce w obrządku religijnym i w „powszechnych” praktykach 
i zwyczajach religijnych są czymś oczywistym, ale i z punktu widzenia tych 
funkcji, i warsztatowo-kompozytorskich cech tej muzyki oraz jej ideowego 
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przesłania wymagają nie tylko odkrywania nowych źródeł, ale i nowych pod 
względem metodologicznym badań muzykologicznych (Kubieniec, Jochym-
czyk, Szombara, Marchwica, Poźniak). 

W gronie naukowo-pedagogicznym krakowskiego Instytutu Muzykologii 
dobrze pamiętamy, że Alicja Jarzębska jako Dyrektor, doprowadzając do wy-
odrębnienia zakładów i pracowni celem uwydatnienia obszarów prowadzo-
nych tutaj badań, wielokrotnie podejmowała z nami dyskusje dotyczące tre-
ści zajęć z zakresu historii muzyki. Podkreślała nieodzowną potrzebę bardziej 
wszechstronnego i symultanicznego uwzględnienia teoretyczno-historycz-
nych, estetyczno-artystycznych, psychologiczno-biologicznych i funkcjonal-
no-społecznych aspektów różnorodnej muzyki i form jej obecności w prywat-
nej i publicznej przestrzeni (Piotrowska, Lewandowska, Woźna-Stankiewicz, 
Szweykowski, Wilk, Suchowiejko, Chylińska, Sułek, Sitarz, Wieczorek). 
W swoich publikacjach Profesor Jarzębska wielokrotnie zwracała uwagę na 
istotną relację między treściami nauczania, edukacją i wyborem lektur czy do-
świadczeń muzycznych, a rezultatami pracy twórczej kompozytora, wykonaw-
cy oraz horyzontem poznawczym i postawą metodologiczną naukowca (Po-
niatowska, Przybylski, Patalas, Wilk, Perkowska, Granat, Hrabia, Jabłoński). 

Nie bez znaczenia będzie w tym miejscu przypomnieć, że Alicja Jarzębska, 
Krakowianka z urodzenia i z tradycji rodzinnej13, muzyczne i ogólne wykształ-
cenie odebrała w Krakowie14, zawodowo wiążąc się z krakowskimi instytucja-

13  Alicja Budziło-Jarzębska urodziła się 25 kwietnia1941 roku w Krakowie. Ojciec, 
Jan Budziło (ur. 1 VII 1908 w Antoniowie, pow. Tarnobrzeg, zm. 10 X 1983 w Krakowie), 
był profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dziekanem (1951–1954, 1964–1972) 
Wydziału Architektury Wnętrz oraz prorektorem tej uczelni (1954–1959). Działał społecznie 
w różnych komisjach artystycznych na rzecz Krakowa, zaprojektował dużo wnętrz sakralnych, 
także w Krakowie. Symbolicznym dla związków Jana Budziły z Krakowem projektem jest Jego 
autorstwa fontanna z figurką żaka na Placu Mariackim, stojąca tam od 1958 roku, ufundowa-
na przez Izbę Rzemieślniczą jako dar dla miasta.

14  Kraków: 1947–1950 Państwowa Podstawowa Szkoła Ogólnokształcąca nr 8 oraz 
Państwowa Niższa Szkoła Muzyczna; 1950–1954 Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna; 
1954–1959 Państwowe Liceum Muzyczne im. F. Chopina; 1959–1964 Uniwersytet Jagielloń-
ski, muzykologia; 1960–1965 Wyższa Szkoła Muzyczna, Wydział Teorii, Kompozycji i Dy-
rygentury. Ponadto liczne stypendia zagraniczne: Włochy — Università di Bologna (1980), 
Università di Roma „La Sapienza” (1988), Università di Pavia, Scuola di Paleografia e Filologia 
Musicale — Cremona (1998), Anglia — University of Oxford (1986), The City University of 
London (1988), Austria — Institut für Musikwissenschaft der Universität Salzburg (1992), 
USA — The State University of New York (1994), Francja — Bibliothèque Nationale, Paryż 
(1998), Niemcy — Institut für Musikwissenschaft der Universität Regensburg (2000). 



mi muzycznymi i uczelniami (Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1964–1965, 
Wyższa Szkoła Muzyczna 1965–1971, od 1971 UJ), i w Uniwersytecie Jagiel-
lońskim uzyskała kolejne stopnie naukowe i stanowiska (1979 doktora, 1996 
— habilitacja, 2002 — stanowisko profesora nadzwyczajnego, 2003 — tytuł 
naukowy profesora, 2009 — stanowisko profesora zwyczajnego). Nie przy-
padkiem więc właśnie krakowskie wątki (Woźna-Stankiewicz, Lewicki, Wą-
sowska) zostały szczególnie uprzywilejowane wśród podjętych w niniejszym 
tomie problemów.

Trzeba także podkreślić, że umiejętne i stosowne zachowanie się w sytu-
acji społecznej muzyka-wykonawcy-kompozytora (Żerańska-Kominek) — 
i dodajmy, muzykologa, pedagoga i naukowca — oraz owa klasyczna jednia 
piękna-dobra-prawdy (Dadak-Kozicka), o których wielokrotnie pisała Alicja 
Jarzębska, są Jej samej niepodważalnymi zaletami. Jako Dyrektor Instytutu 
Muzykologii UJ nieustannie wyrażała troskę o rozwój naukowy wszystkich 
pracowników. Takt, życzliwość połączona z mądrą krytyczną opinią, serdecz-
ność i dyskrecja postawy Profesor Alicji Jarzębskiej są godne słów najwyższego 
uznania i szacunku. Ufamy, że jedność naszych różnorodnych i serdecznych 
podarunków sprawi Jej radość, ale i w jakiejś mierze zbliży się do tak ulu-
bionego przez Igora Strawińskiego porządku harmonijnie zrównoważonego, 
„dynamicznego spokoju” — noble simplicité. Mamy też nadzieję, że z tytuło-
wego hasła tego tomu rozpraw — muzyka jest zawsze współczesna — zostały, 
dzięki różnorodnym spojrzeniom ich autorów na muzykę powstałą i funkcjo-
nującą w różnych epokach, wydobyte odmienne sensy przypisywane muzyce 
współczesnej. Muzyka tworzona „teraz” bez względu na jej styl, estetykę, użytą 
przez kompozytora technikę; muzyka współczesna w porównaniu z muzyką 
wcześniej (dawniej) skomponowaną; „muzyka nowa” łączona wyłącznie z bu-
rzącą tradycyjne wartości estetyką awangardy, lecz nie tylko czasów Schön-
berga, czy po prostu, muzyka rozumiana wprost, w sposób najprostszy, jako 
zawsze współczesny fenomen brzmieniowo-audytywny i artystyczny wzbudza-
jący wielorakie doznania, przeżycia, emocje, prowokujący sądy wartościujące 
i powodujący zróżnicowane asocjacje oraz ewokujący znaczenia i niosący prze-
słanie. 
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