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W kwietniowym numerze „Musik&Ästhetik” ukaza! si" interesuj#cy i dyskusyjny esej Tobiasa 
Eduarda Schicka pt. Tre!" estetyczna mi#dzy muzyk$ autonomiczn$ a nowym konceptualizmem1, 
w którym autor rozwa$a, jak# rol" w nowej muzyce odgrywaj# „koncepty” (Konzepte) i „tre%ci” 
(Gehalte). Tekst ten za swój punkt wyj%cia przyjmuje krytyk" mojej ostatnio wydanej ksi#$ki 
Die digitale Revolution der Musik2, w której – i to jest zarzut Schicka – idea „zwrotu tre%ciowo-
estetycznego” zosta!a sprowadzona do „muzycznej sztuki konceptualnej” (musikalischen 
Konzeptkunst). Na ow# krytyk" („Wbrew pocz#tkowej estetycznej otwarto%ci analizy w filozofii 
muzyki Lehmanna, prowadzi ona do uto$samienia »zwrotu tre%ciowo-estetycznego« ze zwrotem 
w stron" muzycznej sztuki konceptualnej”3), pragn" odpowiedzie& w dalszej cz"%ci tekstu. 
Schickowi chodzi o wykazanie, „$e nie tylko muzyczna sztuka konceptualn#, lecz tak$e muzyka 
autonomiczna ma przed sob# przysz!o%&”. Oczywi%cie, $e ma przysz!o%&, pytanie tylko: jak$?

Muzyka autonomiczna

Jak zwykle, na taki temat mo$na toczy& udany spór, je%li jest si" zgodnym w podstawowych 
kwestiach. Schick podziela moj# prognoz" „ko'ca rozwoju materia!u” (Materialsfortschritts) 
w nowej muzyce, zgadza si" tak$e z moim wnioskiem, $e id#cej z tym w parze utracie 
postulowanego nowatorstwa przeciwdzia!a „zwrot tre%ciowo-estetyczny”. To jest wspólna baza 
naszego sporu. Jego zarzut dotyczy wy$szego poziomu, a mianowicie, jak ten zwrot ku estetyce 
tre%ci (Gehaltsästhetik) jest realizowany konkretnie i g!osi, „$e tak$e autonomiczna muzyka 
komunikuje estetyczne tre%ci i mo$e wykazywa& specyficzne odniesienia do %wiata zewn"trznego”5. 

Najpierw nale$y wyja%ni& poj"cie „muzyki autonomicznej”, któr# Schick w!asnymi 
s!owami nazywa „muzyk# immanentystyczn#” (immanentistischen Musik)6. Oznacza to 
nic innego, jak czysto instrumentaln# muzyk" bez odniesie' do mowy, obrazów, ludzkiego 
gestu, programów lub innych, tzw. „pozamuzycznych” asocjacji. Rozwa$am ten rodzaj 
muzyki pod jej tradycyjn# nazw# „muzyki absolutnej”, odnosz#c si" przy tym do ksi#$ki Carla 
Dahlhausa pt. Idea muzyki absolutnej7. W dalszej kolejno%ci argumentuj" – opieraj#c si" na 
dziele i pismach Helmuta Lachenmanna8– $e nowa muzyka z jej podwójnie negatywnym 
stosunkiem do muzycznej tradycji oraz do spo!ecznego otoczenia, w du$ej mierze wynika 
z „odwróconej idei muzyki absolutnej”. Krytyka „estetycznego aparatu” by!a w latach 70. dla 
Lachenmanna krytyk# spo!eczn# i oznacza!a utopi" „wyzwolonej percepcji”. Zarówno muzyka 
absolutna XIX wieku, jak i nowa muzyka XX wieku, która stoi pod znakiem odwróconej idei 
muzyki absolutnej, maj# zwi#zek ze %wiatem. Pozostaje on jednak abstrakcyjny i ogranicza 
si" w!a%ciwie do jednej jedynej – afirmatywnej lub krytycznej – relacji do %wiata9. 

Ulrich Tadday podda! krytyce ksi#$k" Idea muzyki absolutnej, zarzucaj#c Dahlhausowi, 
$e b!"dnie zrekonstruowa! etymologi" s!owa. Zaproponowa! za%, „aby nie rezygnowa& z poj"cia 
»muzyki absolutnej«, lecz zamiast tego u$ywa& zwrotu »muzyka autonomiczna«”10. S#dz", 
$e ta krytyka nie jest przekonuj#ca, poniewa$ Dahlhausowi chodzi!o o rekonstrukcj" tego, 
jak w XIX wieku muzyka okre%la!a sam# siebie (Selbstbeschreibung) i rozumiana by!a nie 
jako autonomiczna, lecz jako absolutna. Poj"cia „muzyki autonomicznej” zacz"to u$ywa& 
dopiero ok. roku 193011. Podobnie trudno zarzuca& Dahlhausowi, „$e przy fundowaniu oraz 
definiowaniu poj"cia muzyki absolutnej $adnej roli nie odegra!a spo!eczna strona muzyki”12. 
Ówczesna muzyka klasyczno-romantyczna nie by!a opisywana w kategoriach socjologicznych, 
jako symbol $ycia i %wiata wskazywano wówczas muzyk" czysto instrumentaln#.

Poza tym „muzyka autonomiczna” jako poj"cie muzykologiczne jest mniej u$yteczna, 
nie jest to zwrot analityczny, lecz retoryczny o ukrytym znaczeniu. Kto mówi o „muzyce 
autonomicznej”, my%l#c o „muzyce immanentystycznej”, ten sugeruje, $e ka$da inna muzyka 
jest „heteronomiczna”. Pie%ni Franza Schuberta lub muzyka programowa Franza Liszta to 
muzyk# „niesamodzielna” dok!adnie tak samo, jak kwartety smyczkowe Beethovena. Je%li 
u$ywa si" dzi% poj"cia „muzyka autonomiczna” jako przeciwie'stwa „nowego konceptualizmu”, 
to ryzykuje si" dodatkowo jeszcze negatywn# konotacj", nawet je%li nie jest ona intencj#. 
Poj"cie „muzyki autonomicznej” charakteryzuje raczej spo!eczna autonomia sztuki muzycznej, 
gdy religijne oraz polityczne nakazy nie wp!ywaj# wprost na decyzje kompozytorskie. W tym 
sensie ju$ muzyka Beeethovena czy Schuberta by!a autonomiczna. Trzeba tak$e uzna& 
autonomi" muzyki programowej, która wytworzy!a historyczne przeciwie'stwo wzgl"dem 
muzyki absolutnej. Równie$ Richard Strauss podejmowa! decyzje artystyczne ca!kowicie 
samodzielnie, kiedy komponowa! poemat symfoniczny Also sprach Zarathustra; nie 
stosowa! si" do ksi#$ki Nietzschego. Poj"cie „muzyki autonomicznej” nie jest przydatnym 
instrumentem analizy ani do muzyki klasycznej, ani wspó!czesnej. Obiecuj#ce wydaje mi 
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si" natomiast rozró$nienie na muzyk" absolutn# i relacyjn# (relationale Musik).13

Przestrze' dyskusji pozwala si" do%& !atwo zakre%li&: podczas gdy Schick operuje 
rozró$nieniem na muzyk" autonomiczn# i konceptualizm, ja rozwijam swoj# argumentacj" 
za pomoc# podwójnego rozró$nienia. Z jednej strony odró$niam „muzyk" konceptualn#” 
(Konzeptmusik) jako specyficzny gatunek od „muzyki opartej na koncepcie” (konzeptuelle 
Musik), która jest komponowana na podstawie muzycznego konceptu. Z drugiej za% 
strony wprowadzam poj"cie „muzyki relacyjnej” jako przeciwie'stwo „muzyki absolutnej” 
i wnosz", by pod k#tem tej opozycji na nowo okre%li& równie$ poj"cie muzyki artystycznej 
(Kunstmusik). Schick redukuje moje podwójne rozró$nienie na muzyk# konceptualn$ / 
muzyk" opart# na koncepcie oraz muzyk" relacyjn# / muzyk# absolutn$ do dwóch poj"& 
zaznaczonych kursyw#, tzn. sprowadza je do prostej ró$nicy, która w jego tek%cie wyst"puje 
jako opozycja muzyka autonomiczna / konceptualizm. Dopiero tak zredukowana konstrukcja 
teoretyczna pozwala Schickowi wyprowadzi& konkluzj", $e w mojej filozofii muzyki „zwrot 
tre%ciowo-estetyczny” oznacza jedynie or"dowanie za „nowym konceptualizmem”. 

Zwrot tre!ciowo-estetyczny 

Kiedy wyja%nili%my ju$ podstawowe poj"cia, chcia!bym odnie%& si" konkretnie do zarzutu 
Schicka, jakoby w mojej teorii dosz!o do „linearnego po!#czenia orientacji tre%ciowo-estetycznej 
z muzyczn# sztuk# konceptualn# (musikalische Konzeptkunst)”, a to z powodu – taka jest 
hipoteza Schicka – „dwukrotnego niedopuszczalnego uproszczenia historii muzyki”.14 Schick 
przytacza najpierw szczegó!owo i konkretnie moj# koncepcj", zgodnie z któr# nowa muzyka 
w XX wieku oparta by!a na wzorze „odwróconej idei muzyki absolutnej”. Jego krytyka nie 
zwraca si" ani przeciw rekonstrukcji estetyki kompozytorskiej Lachenmanna, ani przeciw 
wnioskowi, $e mo$na tu mówi& o „odwróconej idei muzyki absolutnej”, lecz przeciw zawartemu 
w rozdziale mojej ksi#$ki uogólnieniu, zgodnie z którym jest to przypadek modelowy.

Jego zarzut g!osi, „$e w nowej muzyce istnieje wiele ca!kowicie odmiennych koncepcji 
estetycznych (my%l" tu o tak ró$norodnych postawach, jak cho&by Briana Ferneyhougha, 
Gérarda Griseya, Klausa Hubera, Dieter Schnebla, Mauricia Kagela, by wymieni& tylko kilka 
nazwisk), których w $aden sposób nie da si" sprowadzi& do Lachenmanna”.15 Mój komentarz 
do tego jest taki, $e w nadrz"dnej idei odwróconej muzyki absolutnej mieszcz# si" bardzo 
ró$norodne estetyki. To jest w!a%nie funkcja nadrz"dnej idei, $e z jednej strony precyzuje, 
na czym polega schematyczny zwi#zek „muzyki” ze „%wiatem” w danej epoce, z drugiej za% 
oferuje swobod" realizacji ró$nych koncepcji estetycznych, które tym samym legitymizuje. 
W tle czysto instrumentalnej muzyki Ferneyhougha i Griseya dostrzegam t" sam# filozofi" 
odwróconej muzyki absolutnej, co w dziele Lachenmanna. Natomiast tam, gdzie muzyka 
!#czy si" bezpo%rednio z mow#, obrazem albo ruchem, jak w Staatstheater Kagela, realizuje 
si" ju$ ca!kowicie inna idea – mianowicie idea muzyki relacyjnej (relationalen Musik). 

Drugi punkt krytyki nie dotyczy zakresu obowi#zywania odwróconej idei muzyki 
absolutnej, lecz jej stosunku do $ycia, tego, $e „równie$ muzyka Helmuta Lachenmanna, Luigiego 
Nona albo Mathiasa Spahlingera, która jest zorganizowana jeszcze bardziej w perspektywie 
autonomii, wykazuje specyficzn# relacj" ze %wiatem”16. Mo$na si" z tym tylko zgodzi&. 
Tak$e ich utwory posiadaj# pewne odniesienie do %wiata, z tym, $e przyjmuje ono bardzo 
specyficzn# form": pozostaje w dziele niewypowiedziane, zale$y od wcze%niejszego cz"%ciowego 
cho&by zrozumienia i nie da si" go bezpo%rednio uchwyci&. Dzie!a immanentystyczne nie 
zawieraj# $adnych stabilnych muzycznych relatów (Musikrelate), które nie przeobra$a!yby si" 
w materia! muzyczny; nawet mowa roz!o$ona na poszczególne sylaby i g!oski traci sw# funkcj" 
informacyjn#. W tym sensie przyk!ady przywo!ane przez Schicka nie %wiadcz# przeciw mojej 
teorii, lecz j# potwierdzaj#. Dla odwróconej muzyki absolutnej w XX wieku charakterystyczne 
jest te$ to, $e teksty nie s# ani recytowane, ani ud(wi"kawiane, lecz wplatane w struktur" 
dzie!a tak, by nie mo$na ich by!o ze s!uchu zrozumie&. Oto cytat, w którym krytyka Schicka 
podwa$a sam# siebie: „na my%l przychodzi Salut für Caudwell dla dwóch gitarzystów Helmuta 
Lachenmanna, w którym tekst marksistowskiego teoretyka Christopha Caudwella nie jest po 
prostu recytowany, lecz jego tre%& jest wpleciona w struktur" utworu, albo o Il canto sospeso 
Lugiego Nono, w którym listy skazanych w czasie II wojny %wiatowej bojowników ruchu oporu 
nie s# umuzycznione tak, aby tekst pozosta! zrozumia!y, lecz ich tre%& estetyczna manifestuje 
si" w zale$no%ciach mi"dzy przes!aniem tekstu i serialnymi strukturami muzycznymi”17 

Schick dostarczy! przyk!adów (których brakowa!o mu w mojej filozofii muzyki) 
dowodz#cych, $e odwrócona idea muzyki absolutnej Lachenmanna da si" te$ odnie%& do dzie! 

innych znamienitych kompozytorów. Gdy w gr" wchodz# takie pozamuzyczne odniesienia, 
jak teorie i teksty, wtedy trac# one swoj# specyficzn# obco%& i same staj# si" materia!em 
muzycznym. Gdy natomiast brak jakichkolwiek pozamuzycznych odniesie', wówczas mo$na 
zawsze jeszcze powiedzie&, $e w kompozycji oraz w recepcji dzie!a istnieje analogia strukturalna 
mi"dzy porz#dkiem spo!ecznym a muzycznym: „Gdzie indziej pokaza!em” – pisze Schick – „$e 
orkiestrowy environment doppelt bejaht Mathiasa Spahlingera, mimo ca!kowitego braku 
pozamuzycznych tre%ci, wykazuje specyficzne odniesienia do %wiata, które polegaj# na obecnej 
w jego muzyce analogii mi"dzy struktur# muzyczn# i spo!eczn#”18. Dok!adnie ta analogia 
strukturalna mi"dzy muzyk# a %wiatem jest w moim mniemaniu konstytutywna dla idei 
muzyki absolutnej, wszystko jedno, czy ukazuje jej krytyczne, czy afirmatywne nastawienie. 

Przyk!ady muzyki relacyjnej mo$na te$ oczywi%cie odnale(& w historii muzyki 
wcze%niejszych stuleci, nie by!a ona jednak dominuj#c# ide# muzyki nowoczesnej w XX 
wieku. Kiedy Luc Ferrari przedstawi! swój utwór Presque rien No. 1 Ou Le lever du 
jour au bord de la mer (1970), pierwsze reakcje okaza!y si" jednoznacznie negatywne. 
W jednym z wywiadów kompozytor wspomina: utwór „zosta! przez moich kolegów z GRM 
odebrany (le; powiedzieli, $e to nie jest muzyka! Doskonale pami"tam spotkanie, gdy 
zaprezentowa!em im utwór w studiu, a ich twarze skamienia!y”19. Tytu! utworu Prawie 
nic lub morze o %wicie t!umaczy si" nast"puj#co: Ferrari nagra! d(wi"ki wsi rybackiej 
w chorwackiej zatoce mi"dzy 3. a 6. rano i zmontowa! je w 21-minutowy utwór. Mo$na 
zapyta&, co w ogóle by!o przyczyn# takiej instynktownej reakcji obronnej w%ród cz!onków 
utworzonej przez Pierre’a Schae)era Groupe de Recherches Musicales (GRM)? 

Pierwsze wra$enie s!uchowe jest takie, $e Ferrari jest nikim innym, tylko sojusznikiem 
muzyki konkretnej – w ko'cu skomponowa! utwór na ta%m" z d(wi"ków znalezionych. Decyduj#ca 
ró$nica polega na tym, $e on tych akustycznych objets trouvés nie oczyszcza! w procesie 
kompozycji z obcych nalecia!o%ci, jak to ma miejsce w musique concrète, gdzie s# nast"pnie 
przekszta!cane w czyste d(wi"ki. Co wi"cej, u Ferrariego zawsze zachowuj# one swoj# to$samo%& 
jako odg!osy %wiata zewn"trznego (Lebenswelt); wyobcowanie d(wi"ku nie ma tu miejsca. Mo$na 
rozpozna& tak$e ich (ród!a – s!ycha& rower, kur", os!a i samochód ci"$arowy. Moim zdaniem utwór 
wywo!a! niezadowolenie, bo nie da! si" podci#gn#& pod ide" muzyki absolutnej, co by!o jeszcze 
mo$liwe w przypadku 4’33’’ Johna Cage’a lub I Am Sitting in a Room Alvina Luciera (wróc" do 
tych przypadków). Do Presque rien No. 1 pasuje lepiej inny termin, mianowicie muzyka relacyjna 
(relationale Musik). Idea muzyki absolutnej by!a wtedy jeszcze na tyle dominuj#ca, $e kompozycja 
Ferrariego nie mog!a zosta& odebrana jako ekstremalnie awangardowe przekroczenie tabu, lecz co 
najwy$ej jako zdrada ambicji sztuki, co oznacza!o samowykluczenie si" z kr"gu nowej muzyki.20 

Teoretycznym wyzwaniem pozostaje tak okre%li& ró$nic" mi"dzy muzyk# absolutn# 
a relacyjn#, by mo$na by!o dyskutowa& równie$ o trudnych przypadkach granicznych. 
Nie wystarczy przy tym powiedzie&, $e muzyka relacyjna wynika z relacji do czego%, co 
samo nie jest muzyk#. Decyduj#ce jest to, $e relaty muzyczne (Musikrelate) zachowuj# 
odmienn# jako%& tak$e w samej kompozycji. Ten aspekt odmienno!ci (Alterität) jest 
tak wa$ny dlatego, poniewa$ pozwala komponowa& w zasadzie z ka$dym „materia!em” 
– oboj"tnie, czy chodzi o mow", ruch, obraz, gesty, czy odg!osy codzienno%ci. 

Muzyka programowa nie spe!nia zwykle kryterium odmienno%ci; w najlepszym razie 
mo$na j# potraktowa& jako prekursora muzyki relacyjnej. Bezpo%rednie do%wiadczenie zwi#zane 
z wykonaniem poematu symfonicznego Richarda Straussa Tako rzecze Zaratustra nie ró$ni si" 
w zasadzie od normalnego koncertowego do%wiadczenia muzyki absolutnej. Ró$nica dotyczy 
informacji w tle, $e poszczególne motywy nawi#zuj# do dziewi"ciu rozdzia!ów ksi#$ki Nietzschego 
pod tym samym tytu!em. Trzeba by wyj%& od nadzwyczaj optymistycznej przes!anki, $e pod 
koniec XIX wieku jego Zaratustra by! tak znany kr"gom inteligencji bur$uazyjnej, i$ mog!a 
ona przywo!a& w sali koncertowej tre!" tych dziewi"ciu historii i bezpo%rednio skojarzy& 
je z muzyk# Straussa. Tylko gdyby%my przyj"li takie za!o$enie, owo dzie!o programowe 
funkcjonowa!oby jako muzyka relacyjna. Czytaj#c w ksi#$ce programowej, $e cz"%& II traktuje 
O Za!wiatowcach, a III nosi tytu! O wielkiej t#sknocie, nie bardzo mamy si" na czymkolwiek 
oprze& poza tymi informacjami. Tylko jedna ksi#$ka mog!a wówczas funkcjonowa& jako 
relat muzyki (Relat der Musik), je%li w ogóle, poniewa$ by!a wszechobecna: Pismo *wi"te. 
Na tak powszechn# wiedz" nie mo$na jednak ju$ dzi% liczy&. Nieco ponad sto lat potem – 
w postmodernistycznym, wysoce zindywidualizowanym, multikulturowym spo!ecze'stwie 
– muzyk" programow# wykonuje si" i odbiera jako muzyk" absolutn#. O tyle muzyka 
programowa nie nale$y do muzyki relacyjnej, a tym bardziej nie pozwala si" z ni# uto$sami&.

S# jeszcze takie gatunki muzyczne, jak opera, balet, pie%', oratorium oraz teatr 
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muzyczny, w których muzyka jako genre jest pomy%lana relacyjnie. Tak$e w tych przypadkach 
myl#ce by!oby mówi& o muzyce relacyjnej, bowiem jej powstanie wynika ze specyficznego 
rozwoju aktualnej sztuki muzycznej, który to rozwój dokonuje si" nie w owych gatunkach, 
lecz w nowej muzyce. Trudno%& jednoznacznego odró$nienia muzyki relacyjnej od absolutnej 
jest szczególnie wyra(na w przypadku utworów Dietera Schnebla, w których mowa jest 
u$ywana w sposób dysfunkcjonalny. To, $e odwrócona idea muzyki absolutnej rozwin"!a 
si" wy!#cznie w twórczo%ci Lachenmanna, jest poza tym tak$e rzeczowo niepoprawne, 
bo akurat Schnebla – którego brak Schick mi wypomina – równie$ rozpatrywa!em. 

Dla przypomnienia przytaczam fragment ksi#$ki: „W ko'cu odnajdujemy w awangardzie 
taki sposób obchodzenia si" z j"zykiem, który nie polega na ud(wi"kowieniu go, lecz traktowaniu 
jako %rodka muzycznego. W centrum uwagi znajduje si" – jak cho&by w Maulwerke (Prace ustne) 
Schnebla – m"ski g!os z jego aparatem mowy: j"zykiem, z"bami, ustami, gard!em. Bada si" 
materia! g!osowy, ale nie wykorzystuje si" go jako no%nika znaczenia. Chodzi tu o warunki 
i mo$liwo%ci %piewu, nie za% o artykulacj" sensu przez %piewanie. *ci%le bior#c, owa praktyka 
muzyczna równie$ nie jest pozbawiona sensu, lecz opiera si" on na estetyce negatywnej, 
która brakowi sensu j"zykowego nadaje ponownie znaczenie. Podobnie jak Lachenmann, bada 
stare instrumenty muzyczne pod k#tem elementarnych procesów generowania brzmienia, tak 
Dieter Schnebel analizuje ludzki g!os jako „instrument wokalny” – obie praktyki muzyczne 
legitymizowa!a odwrócona idea muzyki absolutnej. Nie-muzykowanie i nie-%piewanie sta!y 
w jednej jedynej zuniwersalizowanej relacji do %wiata, która pomy%lana by!a jako komunikatywny 
opór przez odmow" komunikacji, i która w pewnym momencie historii by!a w ten sposób przez 
spo!ecze'stwo odbierana. Kulturowe warunki dla takiej recepcji ju$ od dawna nie istniej#, 
na scenie nowej muzyki przetrwa!y one do dzi% tylko z racji jej szczególnie silnej formy 
instytucjonalizacji”.21 Moim argumentem nie jest bynajmniej, $e muzyka immanentystyczna 
by!a kiedykolwiek „beztre%ciowa”, lecz $e sposób, w jaki dot#d komunikowane by!y tre%ci 
w ramach nadrz"dnej idei odwróconej muzyki absolutnej, historycznie si" prze$y!.

Inaczej ni$ wtedy, gdy Presque rien No. 1 Ferrariego przyprawia!a jeszcze s!uchaczy 
o skamienienie twarzy, dzi% muzyka relacyjna wci#$ rozbrzmiewa w salach koncertowych, jak 
cho&by Schraubdichtung (Poemat !rubowy) Caroli Bauckholt. Wokalista wylicza tu szereg 
ró$nych narz"dzi, jak kamie' szlifierski, obc"gi, %rubokr"t, siekiera i razem z wiolonczel#, 
kontrfagotem i perkusj# na%laduje ich d(wi"ki. Pod wzgl"dem barwy, dynamiki i czasu trwania, 
muzyka staje si" mimesis r#bania drzewa lub pracy szlifierki. Musique concrète instrumentale 
rozwijano z wielk# powag#, by poszerzy& egzystencjalny wymiar do%wiadczenia ludzkiego 
postrzegania, w tym utworze rozszerzone techniki instrumentalne i wokalne s# jednak u$ywane 
do na%ladowania banalnych d(wi"ków narz"dzi. Ca!kowicie niedorzeczny utwór! +art, który przez 
ostatnie dwadzie%cia lat niezbyt %mieszy!, idzie jednoznacznie na koszt muzyki absolutnej.

Je%li idea muzyki relacyjnej powoli b"dzie si" upowszechnia!a, b"dzie te$ mo$na zacz#& 
bada& histori" nowej muzyki pod jej k#tem. Apocolipsis cum figuris (1984) Konrada Boehmera 
by!aby takim wczesnym przejawem muzyki relacyjnej, jako $e mamy tu do czynienia z trzema 
ró$nymi relatami muzycznymi. Jedna warstwa muzyczna jest skomponowana z sampli odg!osów 
cia!a, które nie zacieraj# ich (róde! i opowiadaj# w sposób drastyczny histori" o ludziach 
rozpaczaj#cych w obliczu ko'ca %wiata. Jest te$ warstwa z fragmentów tekstów, których 
funkcja informacyjna nie gubi si" w muzyce; utrudnia si" na przyk!ad proste asocjacyjne 
oddzia!ywanie cytatu z Marksa, zmuszaj#c s!uchacza, by go dok!adnie zrozumia!. Znajdziemy 
tu wreszcie !atwo rozpoznawaln# warstw" muzyki tonalnej w postaci cytatów z muzyki pop, 
która mo$e oznacza& Diab!a w%ród „figur Apokalipsy”. Koncept Apocalipsis cum figuris opiera 
si" na wspania!ym pomy%le z Doktora Faustusa Thomasa Manna, w którym „dysonans” 
charakteryzuje %wiat Dobra, natomiast „harmonia” i „tonalno%&” to brzmienie piek!a – zgodnie 
zreszt# z uj"ciem Hermanna Brocha, który kicz zdefiniowa! jako Z!o w systemie sztuki. 

Istnieje szereg powodów, dla których w!a%nie dzi% zarysowuje si" zmiana g!ównych 
idei w nowej muzyce i odpowiednio te$ przesuwa si" poj"cie „tre%ci”. Wylicz" tu w punktach 
najwa$niejsze z nich. Po pierwsze, panuje daleko id#ca jednomy%lno%& co do tego, $e roszcze' 
do nowatorstwa w nowej muzyce nie da si" ju$ spe!ni& przez wykorzystanie nowych %rodków 
muzycznych. Oznacza to równie$, i$ mo$emy si" ju$ oby& bez rozwini"tej przez Adorna estetyki 
negatywnej. Kiedy pierwszy raz s!ucha!o si" takich utworów, jak Klavierstücke op. 11 Stockhausena, 
4’33’’ Cage’a lub Gran Torso Lachenmanna, wi#za!o si" z tym z pewno%ci# radykalne do%wiadczenie 
negatywno%ci. Obecnie jednak ju$ m!odzie$ szkolna uczy si", uczestnicz#c w ró$nych projektach 
z now# muzyk#, komponowania z szumów. Na YouTube mo$na znale(& setki ró$nych realizacji 

milcz#cego utworu Cage’a, a komponowanie z u$yciem Lachenmannowskich rozszerzonych 
technik instrumentalnych nale$y do standardowego repertuaru %rodków nowej muzyki. 

Nawet je%li uda si" jeszcze czasem uzyska& niewielkie innowacje w materiale d(wi"kowym 
pochodz#cym z instrumentów akustycznych lub ów nowy materia! brzmieniowy wygenerowa& 
elektronicznie, to ten materia! i tak straci! ju$ dzi% swoj# si!" negacji. +adne wariacje i kombinacje 
materia!u nie zmieni# sytuacji, w której fenomen muzyczny nie jest ju$ odbierany jako zerwanie 
z muzyczn# tradycj#, radykalnie nowy pocz#tek lub wyzwolenie muzyki. Je$eli jednak s!uchanie 
nowej muzyki nie powoduje szokuj#cego do%wiadczenia negatywno%ci, traci ona sw# pierwotn# 
jako%& metafory swobodnego postrzegania, symbolu o%wieconego spo!ecze'stwa, albo negatywnej 
utopii %wiata wolnego od wyzysku. Innymi s!owy, immanentystyczna muzyka nowoczesna traci 
zdolno%& komunikowania tre%ci muzycznej. Nie umniejsza to zas!ug takich kompozytorów, jak 
Lachenmann czy Spahlinger, lecz jedynie oznacza, $e ich dokonania s# ju$ historyczne i ka$dy z nich 
we w!a%ciwy sobie wpisa! si" do historii muzyki. Dobrze jest przypomnie& sobie o spo!eczno-
krytycznych ambicjach tych utworów, czytaj#c o nich w programie do koncertu, dobrze te$ 
spróbowa& si" im przys!ucha&. Jednak przys!uchujemy si" wtedy przesz!o%ci, a nie tera(niejszo%ci.

Drugim czynnikiem jest powszechna postmodernizacja muzyki wspó!czesnej. Mniej przy 
tym dookre%lona, ni$ w innych dziedzinach sztuki w zachodnich spo!ecze'stwach od lat 70. 
XX wieku, gdzie kre%li si" widoczna tendencja, by komunikacj" kulturow# w coraz mniejszym 
stopniu wi#za& z jak#% finaln# ide# (a idea muzyki absolutnej to z pewno%ci# taka w!a%nie idea), 
lecz kreowa& j# pluralistyczne i indywidualistyczne. Tak wi"c od 1972 roku w estetycznym 
dyskursie w filozofii mo$na by!o rozsta& si" z negatywno%ci# Adorna czy „estetyk# prawdy” 
Heideggera i dokona& zmiany paradygmatu w stron" teorii do%wiadczenia estetycznego, 
w którym subiektywne prze$ycie estetyczne wysuwa si" na pierwszy plan, a „tre%& estetyczna” 
nie odgrywa ju$ $adnej roli.22 Z tego punktu widzenia, z jakiego Schick i Mahnkopf badaj# 
tre%& muzyczn#, z ka$dej perspektywy teoretycznej pada!oby tu podejrzenie o heteronomi".

Pojawia si" naturalne pytanie, dlaczego muzyka wspó!czesna mog!aby przyj#& tego 
typu nastawienie dyskursywne i dzi% kierowa& si" ku modelom, które ju$ od przesz!o 40 
lat s# gwa!townie ostrzeliwane przez krytyk", a w sztukach plastycznych oraz literaturze 
od dawna ju$ si" wys!u$y!y? Moja teza brzmi: w porównaniu do innych sztuk, w muzyce 
wspó!czesnej obserwowa& mo$na zjawisko „opó(nionej historii” (verzögerte Geschichte). 
By!by to wi"c czwarty czynnik, który jest istotny dla zrozumienia zarysowuj#cych si" dzisiaj 
prze!omowych procesów na scenie nowej muzyki. Nowa muzyka funkcjonuje przewa$nie 
w trybie klasycznej moderny, wokó! której Adorno osnu! swoj# filozofi", lecz na której opieraj# 
si" nieliczne dzie!a kanoniczne historycznej awangardy, jak 4’33’’ Cage’a. Nowa muzyka 
pozostaje jednak w du$ej mierze odporna na muzyczn# postmodern". Nie zasypuje ona 
rowu mi"dzy muzyk# powa$n# i rozrywkow#, lecz co najwy$ej, zwracaj#c si" w stron" takich 
estetyk, jak „Nowa Prostota”, zmniejsza przepa%& mi"dzy muzyk# now# a muzyk# klasyczn#.

Przyczyn" tej spó(nionej historii nowej muzyki upatruj" – przechodz#c do czwartego 
czynnika – w tradycyjnej silnej instytucjonalizacji, w której kompozytor nie mia! $adnej 
alternatywy wobec dyktatu wydawnictw muzycznych, wy$szych uczelni, zespo!ów, rozg!o%ni 
radiowych oraz festiwali muzycznych. W ten sposób wykszta!ci! si" dyspozytyw, w którym z jednej 
strony instytucje decydowa!y o w!#czeniu b#d( wykluczeniu tych czy innych kompozytorów lub 
konkretnych utworów, z drugiej za% strony instytucje te wspiera!y takie idee i dyskursy, które 
by!y im najbli$sze. Odwrócona idea muzyki absolutnej, która muzyce czysto instrumentalnej 
przyznaje a priori zwi#zek ze %wiatem, perfekcyjnie pasowa!a do pewnej instytucjonalnej 
struktury, która lwi# cz"%& swoich zasobów przeznacza!a na koncertowe wykonaniach nowej 
muzyki z wykorzystaniem instrumentów akustycznych. Przyczyna spó(nionej historii w nowej 
muzyce le$y wi"c w tym, i$ w porównaniu do innych sztuk muzyka artystyczna do tej pory 
wymaga!a szczególnych warunków technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych, by jej 
dzie!a w ogóle mog!y zosta& wytworzone, rozpowszechnione czy poddane refleksji. 

Pi#ty czynnik, który znacz#co zmienia warunki komunikowania tre%ci w nowej 
muzyce, to rewolucja cyfrowa. Z jednej strony o wiele !atwiej jest dzi% po!#czy& przy pomocy 
komputerowego interfejsu (Universalschnittstelle) now# muzyki z warstw# wideo, materia!em 
tekstowym, diagramami, symbolami lub d(wi"kami otoczenia – tym samym !atwiej jest 
komponowa& muzyk# relacyjn$, rozpowszechnia& j# wirtualne i doprowadzi& do wykonywania 
przez zespó!. Z drugiej strony, rewolucja cyfrowa prowadzi do generalnej dezinstytucjonalizacji 
(Entinstitutionalisierung), tzn. do zmniejszenia bariery dost"pu i restrykcji dotycz#cych 
mechanizmów wykluczania nowej muzyki, tak $e muzyka relacyjna mo$e si" z powodzeniem 
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rozprzestrzenia& przez portale internetowe, !atwiej j# dostrzec organizatorom festiwali oraz 
zespo!om i tym samym !atwiej doprowadzi& do jej wykonania. Jeszcze do niedawna scena nowej 
muzyki pozostawa!a nadzwyczaj ma!a i funkcjonowa!a raczej w systemie relacji personalnych 
(Interaktionssystem), organizowa!a si" nie przez publiczn# komunikacj", lecz kontakty osobiste. 
Digitalizacja prowadzi do powszechnej demokratyzacji i globalizacji sztuki muzycznej, 
w której uczestniczy znacznie wi"cej aktorów oraz wi"ksza mi"dzynarodowa publiczno%&, 
która nie jest zaprzysi"$ona $adnej ogólnie przyj"tej estetyce (Hintergrundästhetik). 

Je%li chcie& w takiej pluralistycznej kulturze muzycznej utrzyma& wysokie ambicje 
nowej muzyki – co moim zdaniem jest nie tylko po$#dane, ale i niezb"dne, o ile nowa muzyka, 
czy tego chce, czy nie, w pa'stwowo finansowanej kulturze wci#$ walczy o racj" bytu – to nie 
da si" d!u$ej realizowa& postulatu nowatorstwa w paradygmacie muzyki absolutnej. „Tre%&” 
pozwala si" natomiast komunikowa& w paradygmacie muzyki relacyjnej, tutaj koncepty 
muzyczne mog# zosta& wyra$ony explicite. Tym, co ju$ nie funkcjonuje, jest wspólny horyzont 
poznawczy (Selbstverständlichkeitshorizont), zak!adaj#cy istnienie zamkni"tej niewielkiej 
sceny, na której opinia kszta!tuje si" w kontek%cie spójnego dominuj#cego paradygmatu 
i pozwala si" odnie%& do ogólnego wyobra$enia na temat %wiata. Po tzw. „trudnych utworach” 
(sperrigen Stücken), które w XX wieku by!y znakami firmowymi nowej muzyki, nie pozosta!o 
nic tylko wpojony gest odmowy. Zamiast tego mo$na dzi% si"gn#& po relaty muzyczne, 
które w obcym muzyce medium – pod postaci# s!ów, liter, obrazów, klipów filmowych, 
diagramów, znaków, sygna!ów, akcji – dostarczaj# dodatkowych informacji, przez które 
mo$na dotrze& do koncepcyjnej ramy utworu i w konsekwencji wydoby& tre%& estetyczn#. 

Jak powiedzia!em, cho& w nowej muzyce ostatniego stulecia niew#tpliwie chodzi!o 
o tre%ci, to pozostawa!y one jednak zawsze w cieniu estetyki materia!u (Materialästhetik), 
w której postulat nowatorstwa by! realizowany poprzez w!#czanie pozamuzycznego 
materia!u, !amanie tabu tradycji oraz zwi#zane z tym wyzwalanie muzyki. Ta potrójna 
negacja wytworzy!a dla immanentystycznej nowej muzyki horyzont poznawczy, w którym 
negatywna powierzchnia estetyczna jej hermetycznych utworów wskazywa!a na znajduj#cy 
si" w tle %wiat, który znów móg! zosta& hermeneutycznie opisany i zinterpretowany przez 
muzykologów. Ma to warto%& kulturow#, je%li mo$na w ten sposób interpretowa& dzie!a 
Lachenmanna, Spahlingera czy Ferneyhougha, lecz w przysz!o%ci nale$a!oby powoli 
zapomina& o $yczliwej gotowo%ci do g!"bokiego, hermeneutycznego wczytywania si" 
w prywatne zapiski wspó!czesnych kompozytorów, by odnale(& tam %lad ich relacji do %wiata. 
Kto chce ustanowi& ow# relacj", ten powinien ów koncept przekaza& samym dzie!em.

Schick w swoim artykule broni idei tre%ci muzycznej, reprezentowanej przez Clausa-Ste)ena 
Mahnkopfa: „na poj"cie muzycznej tre%ci u Mahnkopfa (…) sk!adaj# si" dwa centralne aspekty. 
Pierwszy dotyczy samego procesu tworzenia dzie!a muzycznego, drugi za% ci#g!ego przekraczania 
$yciowego do%wiadczenia i poznania. (…) Tre%&, która przekracza immanentne poziomy d(wi"ku 
i struktury, nie odnosi si" bezpo%rednio do do%wiadcze' $yciowych (Lebenswelt), lecz wskazuje 
na co% jako%ciowo trzeciego, duchowego”23. Autor cytuje nast"pnie wa$ny fragment tekstu 
Mahnkopfa: „my%l, koncepcja, idea, która nie jest wy!#cznie muzyczna. Dzi"ki sterowanemu 
%wiadomie procesowi kompozytorskiemu pojawia si" ona w utworze, który, je%li jest udany, 
ukazuje ow# tre%&. Jest ona do%wiadczana lub rozpoznawana lub przynajmniej inicjuje pewien 
dyskurs”24. Interesuj#ce, jak %ci%le Schick odnosi poj"cie „tre%ci” w rozumieniu Mahnkopfa do 
Adorna i potwierdza odpowiednim cytatem, na przyk!ad kiedy pisze, $e u Adorna „tre%& duchowa” 
(geistige Gehalt) jest jakoby tym, „co faktycznie przekracza dzie!o sztuki” i $e „dzie!o, (…) poprzez 
konsekwencj" swojego przeobra$enia”, dokonuje owego transcendowania. Nie wydaje mi si", by 
Claus-Ste)en Mahnkopf w swoim rozumieniu muzycznej tre%ci wykracza! lub w jakikolwiek sposób 
krytykowa! Adornowski model. Adorno stworzy! teori" tego, jak przypisa& tre%& dzie!om muzyki 
immanentystycznej lub absolutnej, nawet je%li jest ona czytelna tylko dla garstki zaprzyja(nionych 
uczniów kompozytora, kolegów i muzykologów, maj#cych wiedz" o estetycznym tle utwory.

Bez w#tpienia tak w!a%nie funkcjonowa!o generowanie sensu w nowej muzyce w XX 
wieku. Moim zdaniem by!o to uzale$nione od ca!ego szeregu parametrów technologicznych 
i ekonomicznych, które nie nale$# do ontologicznych pryncypiów muzyki i zmieniaj# si" na 
naszych oczach: taka perspektywa interpretacji muzyki mog!a dominowa& tylko wtedy, gdy 
nowa muzyka by!a silnie zinstytucjonalizowana. W mi"dzyczasie dyspozytyw nowej muzyki tak 
bardzo si" przekszta!ci!, $e – gdyby sugerowa&, $e immanentystyczna nowa muzyka ma duchow# 
tre%& – reprezentuje ona co najwy$ej jedn# pozycj" z wielu, która jednak inaczej ni$ jeszcze dwie 
dekady temu nie posiada ju$ uprzywilejowanej zdolno%ci integrowania (Anschlussfähigkeit).

23 Tobias Eduard Schick, 
Autonome Musik…, dz. cyt., s. 61.

24 Claus Ste'en-
Mahnkopf, Was heißt 
musikalischer Gehalt, „Musik & 
Ästhetik”, nr 63 (2012), s. 55.
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W dyspucie na temat estetyki tre%ci (Gehaltsästhetik)   intensywne odwo!ywanie si" 
do Adorna wyja%nia przede wszystkim jedno: Schick i Mahnkopf broni# koncepcji tre%ci 
muzycznej pod wiod#c# ide# post"pu materia!owego, jaka narzucona zosta!a przez powojenn# 
awangard" i przynajmniej w Niemczech mia!a do tej pory charakter modelowy. Do czego 
jednak odnosi si" w ich poj"ciu „zwrot tre%ciowo-estetyczny”? Okre%lenie to ma dwa wymiary: 
w pierwszym rz"dzie chodzi o redefinicj" ambicji artystycznych nowej muzyki, o przej%cie od 
estetyki materia!u do estetyki tre%ci. Na g!"bszym poziomie analitycznym równie$ w estetyce 
materia!u mo$na zrekonstruowa& abstrakcyjne „tre%ci”, te by!y jednak raczej implikowane przez 
spo!eczno%& nowej muzyki, zamierzone wysoce uniwersalistycznie, i pozosta!y hermetyczne. 

Kr#$y opowie%& o pewnym nauczycielu kompozycji, który jeszcze niedawno wyja%nia! 
swoim studentom muzyk" dodekafoniczn# w analogii do komunizmu: „po ka$dy d(wi"k 
trzeba si"gn#& raz, zanim wróci do szeregu”. Dok!adnie przez tak# analogi" strukturaln# nowa 
muzyka w XX wieku wyra$a!a sw# tre%& estetyczn#! Na tym poziomie, w kontek%cie tego, jak 
poj"ciem tre%ci muzycznej rozumiej# Mahnkopf i Schick, pojawia si" proste pytanie: od jakiej 
idei tre%ci muzycznej si" odwracaj# i ku jakiej nowej idei owej tre%ci si" zwracaj#? Wydaje si" 
jednak, $e mamy tu do czynienia raczej z odwrotem i podtrzymywaniem modeli my%lowych, 
które od dawien dawna okre%la!y to$samo%& nowej muzyki i dzie! takich kompozytorów, 
jak Lachenmann, Nono lub Spahlinger. Innymi s!owy, wydaje mi si", $e „zwrot tre%ciowo-
estetyczny” u Schicka i Mahnkopfa pozostaje pustym s!owem, które nie wyja%nia, do jakiego 
procesu przekszta!ce' mo$e si" owa zmiana paradygmatu odnosi&. By przej%& od diagnozy, $e 
post"p materia!owy jako kryterium nowo%ci prze$y! si", do sformu!owania jakiej% alternatywy, 
trzeba powiedzie& o czym% wi"cej ni$ tylko o tre%ci muzycznej. Ta istnia!a tak$e w nowej 
muzyce pod szyldem post"pu materia!owego – w odwróconej idei muzyki absolutnej.

Moja propozycja jest taka, by „zwrot tre%ciowo-estetyczny” odnie%& do zmiany paradygmatu, 
który dotyczy poj"cia muzyki artystycznej. Ju$ dobrych 200 lat temu w muzyce czysto 
instrumentalnej widziano t" „prawdziw# muzyk"”, co nieco pó(niej znalaz!o wyraz w idei muzyki 
absolutnej. Tej idei trzyma!a si" tak$e nowa muzyka, która rozwin"!a si" w tradycji muzyki 
klasycznej i w jej strukturach instytucjonalnych. Jedyna ró$nica polega na tym, $e kierowa!a 
si" ona w znacznej mierze ku negatywnej wersji muzyki absolutnej. Ale tak$e w nowej muzyce 
muzyka immanentystyczna pozostaje wci#$ t# „prawdziw# muzyk#”, co przejawia si" cho&by w tym, 
$e próbuje si" j# charakteryzowa& jako muzyk" autonomiczn# – co ma, jak ju$ powiedzia!em, 
funkcj" retoryczn#, s!u$#c# zdewaluowaniu muzyki opartej na „pozamuzycznym” materiale, 
jako heteronomicznej i niesamodzielnej. Mój postulat jest taki, by odrzuci& roszczenie muzyki 
czysto instrumentalnej do bycia „t# prawdziw#”– niezale$nie od tego, czy rozumiemy j# jako 
absolutn#, autonomiczn#, czy immanentystyczn# – i zamiast tego od podstaw opisa& muzyk" 
artystyczn# jako muzyk" relacyjn#. Z perspektywy mojej teorii zwrot tre%ciowo-estetyczny to 
zwrot ku estetycznym tre%ciom w kontek%cie muzyki relacyjnej. Muzyka relacyjna nie pozwala 
si" uto$sami& z muzyk# tre%ciowo-estetyczn#, ale j# umo$liwia. Ró$nica b"dzie widoczna, 
je%li przeanalizujemy funkcj", jak# w nowej muzyce mog# spe!nia& koncepty muzyczne.

 
Koncepty muzyczne 

Jedn# z najwi"kszych osobliwo%ci nowej muzyki jest to, $e od dziesi"cioleci istnieje czasopismo 
o wielce obiecuj#cym tytule Musik-Konzepte, w którym do tej pory tylko zdawkowo mówiono 
o konceptach w nowej muzyce.25 W rzadkich przypadkach, gdy kompozytorzy wypowiadaj# si" na 
temat konceptów muzycznych, padaj# sformu!owania, które tylko cz"%ciowo maj# co% wspólnego 
ze (ród!ami konceptualno%ci w sztukach plastycznych. I tak z jednej strony Mathias Spahlinger 
pisze, $e dla konceptualizmu charakterystyczne jest to, $e „jeden pomys!, znaleziony w kilka 
sekund, naszkicowany w kilka minut, daje wiele minut muzyki o du$ym stopniu z!o$ono%ci” 
i przytacza jako przyk!ad Poème symphonique Ligetiego na 100 metronomów.26 Definicja ta 
jest zbyt w#ska, skoro wyklucza takie utwory, jak 4’33’’ Cage’a czy Charts Music Kreidlera27, 
które przynale$# do muzyki konceptualnej, ale nie maj# „du$ego stopnia z!o$ono%ci”. Z drugiej 
strony mo$na przytoczy& uwag" Petera Ablingera: „W pewnym sensie europejska muzyka 
komponowana zawsze by!a sztuk# konceptualn#”. Ró$nica mi"dzy zapisem i wykonaniem 
„ju$ zak!ada, $e sztuk# mo$e by& nie produkt ko'cowy w postaci obiektu, lecz sama my%l”.28 
Takie uj"cie, w którym ju$ sama partytura mo$e by& swego rodzaj konceptem, jest z kolei zbyt 
szerokie i nie tworzy analogii do radykalnego zerwania z tradycj#, jakie w sztukach plastycznych 
wyznaczy!y ready-mades Duchampa. Czym zatem jest „muzyka konceptualna” (Konzeptmusik)?

Gdyby chcie& odpowiedzie& na to pytanie, odnosz#c si" do pewnej klasy przyk!adów, 
okaza!oby si" to bezcelowe, gdy$ „muzyka konceptualna” nie stworzy!a jak dot#d ani 
samodzielnego gatunku, ani tradycyjnego kanonu. Samo poj"cie „muzyka konceptualna” 
zdaje si" nie istnie&; w maju 2013 roku nie da!o si" go wygooglowa&, to znaczy nie pojawi! si" 
$aden wynik, który !#czy!by si" z now# muzyk#.29 Tym bardziej „muzyka konceptualna” nie 
zosta!a wprowadzona jako fachowy termin przez muzykologi". Po angielsku na utwory takie, 
jak Pendulum Music Steve’a Reicha, mówi si" Process Music, a na Music of Changes Johna 
Cage’a – Chance Music. Zarówno „muzyka procesu”, jak i „muzyka przypadku” to okre%lenia, które 
charakteryzuj# sposób komponowania, ale w!a%nie nie podkre%laj# niemuzycznego momentu 
refleksji w tych utworach. Przy budowaniu teorii dysponuj" wi"c stosunkowo du$# swobod#, 
z której te$ zamierzam skorzysta&. Pierwszy, oczywisty krok to wprowadzi& poj"cie „muzyki 
konceptualnej” analogicznie do „sztuki konceptualnej” w sztukach plastycznych. Drugim, 
teoretycznym krokiem by!oby zdefiniowa& „muzyk" konceptualn#” w odniesieniu do modelu 
teorii, który przedstawi!em w tek%cie Avantgarde heute30. Ten drugi krok jest kompatybilny 
z pierwszym, jako $e model dzia!a ponadgatunkowo i pozwala si" zrekonstruowa& jako 
konceptualizm odpowiednio w ró$nych gatunkach sztuk plastycznych, literatury i muzyki. 

W modelu tym zak!adam, $e w komunikacji artystycznej istniej# trzy decyduj#ce 
momenty: po pierwsze dzie!o sztuki jako kombinacja form; po drugie medium danej 
sztuki, które przygotowuje powstanie formy dzie!a sztuki; i po trzecie moment refleksji, 
który towarzyszy ka$dej produkcji i recepcji sztuki, a który w sztuce przednowoczesnej 
nie by! wyra(nie artyku!owany. Dzie!o, medium i refleksja w muzyce by!y zgodnie 
z powszechnym przekonaniem a$ do XX wieku mocno ze sob# sprz"$one – przekonaniem, 
które definiowa!o a priori, co jest muzyk#, obrazem lub poezj#. Pytanie, „czym jest 
medium?”, by!o w muzyce klasycznej równie nieistotne, jak pytanie, „czym jest koncept?”.

Wraz z powstaniem „nowej muzyki” tak$e muzyka artystyczna sta!a si" w sposób 
emfatyczny nowoczesna, to znaczy zacz"!a sk!ania& si" w stron" „nowo%ci”. Ten krok 
w kierunku „klasycznej moderny” nast#pi! w momencie, gdy kompozytorzy tacy, jak 
Schöneberg, zacz"li wyczerpywa& zdobyt# spo!eczn# autonomie ich kultury muzycznej 
tak, $e nie tylko rozszerzyli konstytutywne zasady muzyki klasycznej, ale i uniewa$nili je. 
System tonalny europejskiej muzyki artystycznej zosta! zniesiony. Pierwsze swobodnie 
atonalne utwory, które powsta!y na pocz#tku XX wieku, oznacza!y ni mniej ni wi"cej, jak 
tylko negacj" przekazanego medium muzyki. Nadal dominowa!o wyobra$enie kompozycji 
jako dzie!a, trzeba by!o jednak czym% zrekompensowa& odrzucone medium tonalne, które 
mia!o za zadanie odró$nia& harmoni" od dysharmonii, i szybko pojawi!y si" wskazówki, jakie 
elementy muzyczne – to znaczy, jakie akordy, rytmy i d(wi"k – pasuj# do siebie, a jakie nie. 

Rol" „wspó!komponuj#cego” systemu tonalnego przej"!y teraz programy (tzn. przepisy) 
takie, jak dodekafonia lub serializm, które zawiera!y instrukcje okre%laj#ce, jak !#czy& ró$ne 
formy muzyczne. W zasadzie wszelkie „-izmy” bazuj# na tego typu przepisach, niezale$nie 
czy chodzi o z!o$ono%&, minimalizm lub spektralizm. W tym sensie tak$e „instrumentalna 
muzyka konkretna” by!aby „-izmem”, nawet je%li nie ma odpowiedniej ko'cówki w nazwie. 
„-Izmy” pe!ni!y dawniej funkcj" „programów rekompensuj#cych tonalno%&”. Znaczenie 
ma to, $e tak$e tu moment refleksji pozostaje ukryty i nie wyst"puje w utworze jako 
informacja uzupe!niaj#ca. Tylko ten, kto zosta! socjalizowany przez scen" nowej muzyki 
albo jest oczytany, zna i rozpoznaje moment reflektywny muzycznych „-izmów”.

Do wyzwolenia si" momentu refleksji dochodzi w nowej muzyce dopiero 
w antydzie!ach awangardy, w których zanegowane zostaje nie tylko medium, ale 
i wyobra$enie muzyki jako dzie!a. Najlepszym przyk!adem jest 4’33’’ Johna Cage’a, 
w którym s!ucha si" „ciszy”. Ca!y utwór sprowadza si" do aktu odrzucenia muzyki. O muzyce 
konceptualnej mo$na zatem mówi& na ogó! wtedy, gdy w utworze muzycznym dochodzi do 
specyficznej negacji medium i dzie!a. Poprzez %wiadom# rezygnacj" ze zg!"biania medium 
muzyki, wyzwalania go lub wykorzystywania zwi#zków form w sensie organizowania 
elementów dzie!a, tak$e w muzyce dosz!o do oddzielenia idei od wykonania.31

Podwójnej negacji medium i dzie!a nie mo$na jednak rozumie& dos!ownie, jako 
ca!kowitego wymazania medium i dzie!a w utworze muzycznym – w przeciwnym razie muzyka 
konceptualna da!aby si" zredukowa& do Cage’owskiego utworu-zera. Warunkiem jest, by 
obie negacje mo$na by!o w utworach do%wiadczy& i us!ysze&. Nawet w 4’33’’ mo$na jeszcze 
rozpozna& abstrakcyjn# form" czasow# kompozycji muzycznej z pocz#tkiem, trzycz"%ciowym 
przebiegiem i zako'czeniem. Dodatkowo o muzyce konceptualnej mo$e by& mowa tylko 
wtedy, gdy nieobecno%& medium i dzie!a dotyczy utworu muzycznego, a nie pracy z dziedziny 

25 Wi$cej o muzyce 
konceptualnej por.: Harry 
Lehmann, Die digitale Revolution…, 
dz. cyt, s. 106–115.

26 Mathias Spahlinger: 
doppelt bejaht, www.swr.de/
swr2/festivals/donaueschingen/
programme/2009/werke.

27 Por. esej tego 
kompozytora Muzyka z muzyki 
kilka stron dalej [przyp. red.].

28 Peter Ablinger, 12 
Töne im Exil. Hauer und die 
Konzeptkunst, w: Conceptualisms, 
red. Christoph Metzger, PFAU, 
Saarbrücken 2003, s. 217. 29 Krótka 
definicja muzyki konceptualnej 
na: www.harrylehmann.net/
begri'e/#konzeptmusik.

30 Harry Lehmann, Avantgarde 
heute – Ein Theoriemodell 
der ästhetischen Moderne, 
„Musik&Ästhetik“ nr 38 (2006), s. 
5–41 i na: www.harrylehmann.net/
neu/wp-content/uploads/2011/04/
Harry-Lehmann_Avantgarde-
heute.-Ein-Theoriemodell-der-
%C3%A4sthetischen-Moderne.pdf.

31 Johannes Kreidler, 
Mit Leitbild?! Zur Rezeption 
konzeptueller Musik, „Positionen“ 
nr 95 (2013), s. 29.
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sztuk plastycznych czy literatury. Muzyk" konceptualn# rozpoznaje si" prawie zawsze po 
szcz#tkowych odniesieniach do komponowania, historii muzyki, instytucji muzycznych, zapisu 
nutowego, sali koncertowej, instrumentów muzycznych itd. Taki otwarty katalog znaków 
z regu!y wystarczy, by odró$ni& muzyk" konceptualn# od sztuki konceptualnej, nie wy!#czaj#c 
sztuki d(wi"ku. Na tej podstawie da si" tak$e dyskutowa& o przypadkach granicznych.

Wyró$niaj#c# cech# muzyki konceptualnej jest nie tylko jej koncentracja na momencie 
refleksji, lecz generalnie to, $e jej utwory podlegaj# anestetyce. Duchamp widzia! w estetycznej 
neutralno%ci decyduj#ce kryterium wyboru swoich ready mades: wyniesione do rangi 
sztuki obiekty nie mia!y si" ani podoba&, ani nie podoba&, by& ani pi"kne, ani brzydkie. 
W zwi#zku z tym mówi! te$ o sztuce „nie-retinalnej”, czyli takiej, której urok nie polega na 
podra$nianiu siatkówki oka, jak czyni malarstwo, lecz na idei. Je%li przeniesiemy t" intencj" 
z konceptualnej sztuki na konceptualn# muzyk", to mo$emy j# scharakteryzowa& jako muzyk" 
„nie-myrynganln#”, która nie oddzia!uje przez podra$nianie b!ony b"benkowej, czyli myringi. 
Ostatecznie $adna sztuka nie mo$e ca!kowicie zrezygnowa& z oddzia!ywania zmys!owego, 
w skrajnym przypadku trzeba jeszcze przeczyta& koncept. Kiedy mowa jest o sztuce nie-
retinalnej albo o muzyce nie-myryngalnej, to stwierdzenie to odnosi si" w pierwszej kolejno%ci 
do prze$ycia estetycznego konserwowanego przez klasyczn# sztuk" i klasyczn# muzyk".32

Zrozumienie anestetycznego charakteru muzyki konceptualnej decyduje o jej odbiorze. 
Naturalnie mo$na Fontann# (1917) Duchampa postrzega& jako „pi"kny przedmiot”, jak w swojej 
recenzji Budda of the Bathroom zaleca czytelnikowi Loise Norton, traktuj#c ceramik" sanitarn# 
jako dzie!a sztuki: „Jak przyjemna dla »niewinnego« oka jest niepozorna prostota jej linii 
i kolorów! Kto% powiedzia!, jak »dostojny Budda«..”..33 Autorka nawi#zuje do cienia we wn"trzu 
stoj#cego pionowo pisuaru, który przy odpowiednio wpadaj#cym %wietle rysuje kszta!t 
siedz#cej figurki Buddy. Na solidnie o%wietlonej czarno-bia!ej fotografii Alfreda Stieglitza 
kontrast zosta! specjalnie zainscenizowany. Poniewa$ esej Norton ukaza! si" razem ze zdj"ciem 
Stieglitza w czasopi%mie, którego wspó!wydawc# by! Duchamp, mo$na za!o$y&, $e estetyczny 
punkt widzenia na Fontann" zasugerowa! sam artysta i zrobi! to ironicznie. Komentarz do 
tego ready-made wyznacza p"kni"cie w estetycznej sztuce retinalnej i dodatkowo inscenizuje 
zaprogramowane nieporozumienie. Dzisiaj jest mniej lub bardziej ewidentne, $e postrzegaj#c 
ready-mades i sztuk" konceptualn# w sposób estetyczny, rozmijamy si" z ich sensem.

Ta sama argumentacja pozwala si" przenie%& na grunt muzyki konceptualnej i dlatego 
zupe!nie bezsensowne czy te$, dok!adniej mówi#c, anachroniczne jest „estetyczne” s!uchanie 
4’33’’ jak normalnego utworu koncertowego i zwa$anie ze szczególn# czujno%ci# na chrz#kni"cia 
s#siada nerwowo wierc#cego si" na swoim miejscu. U podstaw skupionego nas!uchiwania 
„ciszy” Cage’a w sali koncertowej le$y ten sam b!#d, który prowadzi do podziwiania w muzeum 
estetycznego uroku pisuaru Duchampa. +e tego rodzaju konceptualne odczytywanie 4’33’’ 
nie jest po prostu en vogue, %wiadczy równie$ komentarz samego Cage’a: „Chcia!em, $eby 
moja praca by!a niezale$na od moich w!asnych upodoba' i antypatii, poniewa$ s#dz", $e 
muzyka powinna by& wolna od uczu& i idei kompozytora. Mia!em poczucie i nadzieje, $e 
przekaza!em innym ludziom takie doznanie, w których szumy ich otoczenia tworz# muzyk" 
ciekawsz# ni$ muzyka, któr# us!yszeliby, gdyby poszli na koncert do sali koncertowej”.34

W pierwszym zdaniu Cage’a rozpoznajemy to samo antysubiektywne nastawienie 
wobec muzyki, jakie motywowa!o Duchampa przy wybieraniu ready-made’ów. Ten odnosi! 
swój antysubiektywizm nie tylko do prywatnych upodoba' i awersji, lecz szuka! przede 
wszystkim neutralnego, ani negatywnego, ani pozytywnego nastawienia w odbiorze 
obiektów sztuki. Cage natomiast twierdzi w drugim zdaniu, $e w 4’33’’ wyst"puje faktyczne 
prze$ycie estetyczne, które w sali koncertowej nie jest mo$liwe. To ju$ ironia historii: Cage 
koncypuje z pe!n# %wiadomo%ci# dzie!o jako punkt zerowy – gdy$ 4’33’’ ze swoimi 273 
sekundami trwania jest aluzj# do temperatury zera bezwzgl"dnego -273 ºC – i zachowuje 
przy tym estetyczn# postaw" „s!uchania”! Taka interpretacja nosi znamiona duchowego 
%wiatopogl#du Cage’a, ma ona jednak racj" bytu jedynie pod warunkiem, $e muzyka jest „muzyk# 
absolutn#”. Dla dzisiejszego „s!uchacza” 4’33’’ nie jest ju$ najbardziej radykalnym dzie!em 
„muzyki absolutnej”, lecz jaskrawym przyk!adem anestetycznej muzyki konceptualnej. 

Jak powiedzia!em, anestetyczna jako%& muzyki konceptualnej pozwala si" zdefiniowa& 
tylko wzgl"dnie wed!ug estetycznych kryteriów ustanowionych przez historyczn# 
muzyk" artystyczn#. W sensie bezwzgl"dnym równie$ Charts Music Johannesa Kreidlera 
posiada!aby estetyk". Kursy gie!dowe s# ud(wi"kowione przy pomocy dzieci"cego 
programu do kompozycji Songsmith, i brzmi# jak muzyka jarmarczna pod diabelskim 
m!ynem. Tani d(wi"k posiada wprawdzie warto%& wyrazow# funkcjonaln# wobec tre%ci 

utworu, ostatecznie chodzi tu jednak o muzyk" z p!yty, któr# si" znalaz!o i u$y!o, a nie 
napisa!o, korzystaj#c z subtelnego s!uchu i wyuczonego rzemios!a kompozytorskiego.

Natomiast Patrick Frank do swojego konceptualnego utworu The Law of Quality napisa! 
muzyk" na fortepian i g!os w manierze romantycznej tak, jak u$ywa si" jej w komercyjnych 
spotach reklamowych. Nawet je%li mamy do czynienia z napisan# odr"cznie kompozycj#, to 
jest ona przecie$ celow# podróbk# podwa$aj#c# wszelkie estetyczne standardy nowej muzyki. 
Równie$ ten utwór posiada estetyczn# powierzchni", która stanowi jednak tylko %rodek, a nie cel 
kompozycji, konceptualnie pozbawionej wszelkiej warto%ci estetycznej. Frank wykorzystuje sw# 
pseudokompozycj" w wielce zabawnym spocie reklamowym The Law of Quality – Commercial 1, 
w którym zachwala wystawion# na licytacj" partytur" tego utworu, oprawion# w d"bow# ram".

Trzecim przyk!adem anestetycznego charakteru muzyki konceptualnej jest 
Klavierstück i Antona Wassiljewa. W kadrze video czytamy napisany bia!ymi literami nag!ówek 
Krise der Liberalen: FDP-Wähler dringend gesucht” (spiegel.de) – Kryzys libera%ow: pilnie 
poszukiwani wyborcy FDP” (spiegel.de) – któremu przez trzy minuty towarzyszy atonalna 
muzyka fortepianowa. Materia! muzyczny to znalezione przy pomocy generatora przypadku, 
przetworzone i spermutowane sample z utworów fortepianowych XX wieku. Rozproszone 
nast"pstwo d(wi"ków z jednej strony wspaniale pasuje do ci#g!ego spadku popularno%ci 
Wolnych Demokratów; ch"tnie przeczyta si" nag!ówek z jego smutnym wyd(wi"kiem jeszcze 
drugi i trzeci raz. Z drugiej strony utwór ten czyni rys" na powa$nym wizerunku muzyki 
dodekafonicznej. Si!a tego utworu muzyki konceptualnej le$y w $arcie – lustrzanym odbiciu, 
w którym przez muzyk" o%miesza si" FDP, a przez FDP – muzyk". Klavierstück i nie wykorzystuje 
muzyki dla dzieci, jak utwór Kreidlera, ani klasycznej muzyki filmowej, jak utwór Franka, lecz 
now# muzyk" cytuje z V-efektem. Oddzia!ywanie estetyczne jest w utworze Wassiljewa mo$e 
najsilniejsze, z perspektywy muzyki artystycznej jest to jednak znaleziony %mie& d(wi"kowy, 
z którym kompozytor si" nie identyfikuje. Poniewa$ na stronie internetowej otrzymujemy 
informacje dodatkowe o koncepcie, estetyczne nieporozumienie jest w zasadzie niemo$liwe – 
przedstawiona jest perspektywa s!uchania, chodzi o nie-myryngaln# muzyk# konceptualn#.

Anestetyczna czy nie-myryngalna cecha muzyki konceptualnej odsy!a wprost do pytania 
wyj%ciowego: o relacj" mi"dzy „zwrotem tre%ciowo-estetycznym” i „muzyk# konceptualn#”. 
Gdyby anestetyczny utwór konceptualny poda& jako przyk!ad muzyki tre%ciowo-estetycznej, 
by!oby to semantycznie sprzeczne. Tak jak dawniej Duchmap, wynajduj#c anestetyczne 
ready-mades, zwróci! si" przeciwko estetycznemu malarstwu kubistycznemu, tak te$ muzyce 
konceptualnej przypisany jest resentyment anestetyczny. To, o co chodzi w trzech wymienionych 
utworach, to z pewno%ci# „tre%&”, która dotyczy ponurej kondycji liberalizmu, zast"powania 
kryteriów jako%ciowych ilo%ciowymi oraz kryzysu finansowego. Wyra$ona „tre%&” w kontek%cie 
muzyki artystycznej nie jest jednak „tre%ci# estetyczn#”. Dok!adniej nale$a!oby powiedzie&: muzyka 
konceptualna reprezentuje w tym przypadku estetyk" tre%ci (Gehaltsästhetik) z przekre%lonym 
pierwszym cz!onem, czyli estetyk" tre%ci (Gehaltsästhetik). Wed!ug tego samego schematu 
argumentacyjnego istnieje te$ naturalnie muzyka konceptualna materia!owo-estetyczna 
(materialästhetische), czego przyk!adem wiele utworów historycznej sztuki konceptualnej, 
jak Pendulum Music Steve’a Reicha. W Stück für Solovioline z Kinect Studies Kreidlera jest ju$ 
jednak zauwa$alna intencja tre%ciowo-estetyczna (gehaltsästhetische Intention) – groteskowy 
performans jest „krytyk# skrzypiec” i wy%miewa standardowy instrument muzyki artystycznej.

Oczywiste unikanie estetyki przez muzyk" konceptualn# nie oznacza jednak, $e 
stoi ona w sprzeczno%ci ze zwrotem tre%ciowo-estetycznym w nowej muzyce. Dzisiejsza 
muzyka konceptualna jest o wiele bardziej, mówi#c staromodnie, „awangard#” zwrotu 
tre%ciowo-estetycznego. Poniewa$ historyczne ruchy awangardowe ju$ prawie pó! wieku 
temu zast#pi! postmodernizm, w XXI wieku taka charakterystyka brzmi anachronicznie. 
Ale w nowej muzyce zegary tykaj# wolniej, muzyczna awangarda wyst"powa!a 
w europejskiej muzyce artystycznej tylko epizodycznie, tzn. nie wykszta!ci!a w!asnego 
gatunku, pow"drowa!a do sztuk plastycznych, w spo!ecznym systemie muzyki pozosta!a 
natomiast bez oddzia!ywania i nie zmieni!a trwale ani jej instytucji, ani jej zasadniczej 
idei. W tym sensie cyfrowa muzyka konceptualna nadrabia dzi% zaleg!o%ci awangardy. 

Najbardziej radykalne przyk!ady muzyki konceptualnej mo$na znale(& we Fluxusie, który 
przynajmniej na scenie muzycznej USA by! o wiele bardziej wp!ywowy ni$ w europejskiej nowej 
muzyce, gdzie pozostawi! tylko nieliczne %lady35. ,atwo zrekonstruowa& tego przyczyny, je%li 
obejrzy si" FluxusPerformanceWorkbook. W przedmowie jest napisane: „Pierwsze przyk!ady 
fluxusowych event scores odnosz# nas do s!ynnej klasy Johna Cage’a w New School, gdzie 
arty%ci tacy, jak George Brecht, Al Hansen, Allan Kaprow i Alison Knowles zaczynali tworzy& 

32 Seth Kim-Cohen mówi 
w swojej ksi%!ce In the blink of an 
ear (Continuum, New York 2009) 
o „non-coclear sonic art”. Znajdziemy 
w niej wiele podobie(stw do 
rozwini$tego przeze mnie poj$cia 
muzyki nie-myryngalnej, ale równie! 
wiele ró!nic. Dla Kim-Cohnen muzyka 
artystyczna przekracza swe granice 
w konceptualnej sztuki d&wi$ku, która 
jest „non-coclear”. Moim zdaniem nie-
myryngalna muzyka jest gatunkiem 
pomini$tym w nowej muzyce.

33 Louise Norton, Buddha 
of the Bathroom, „From The 
Blind Man“ nr 2 (1917). 

34 Richard Kostelanetz, 
Conversing with Cage, Routledge, 
New York 2003, s. 70.

35 Por. tekst Antoniego Michnika, 
Fluxnoise. O podej#ciu do d&wi$ków 
niektórych artystów Fluxusu w tym 
numerze magazynu [przyp. red.].

36 Ken Friedman, Owen 
Smith i Lauren Sawchyn, The 
FluxusPerformanceWorkbook, 
Performance Reseach e-publication 
2002, s. 1 i na: www.deluxxe.
com/beat/fluxusworkbook.pdf.

99



glissando #22/2013

100

Harry LehmannMuzyka konceptualnaZwrot tre!ciowo-estetyczny

sztuk" i performance w formie muzycznej. Jedn# z takich form by! event. Takie eventy by!y 
zazwyczaj zapisywane pod postaci# krótkich notatek s!ownych. Te notatki nazywano event 
scores”.36 Je%li pojmiemy koncepty muzyczne jako historyczn# podwójn# negacj" medium i dzie!a 
muzycznego, to w owej Workbook mamy najobszerniejsz# kolekcj" konceptów muzycznych. 

Oto kilka przet!umaczonych przyk!adów z lat 60. Genpei Akasegawa, Kompo: „Dyrygent 
owija swoj# batut" papierem i sznurkiem. Muzycy owijaj# swoje instrumenty”. Bob Lens, 
#257: „Zjedz soczyste jab!ko podczas koncertu”. Joe Jones, Dog Symphony: „S!uchacze 
mog# przyprowadzi& psy. Orkiestra jest wyposa$ona w gwizdki na psy. Na znak dyrygenta 
dmucha w gwizdki i na nich gra, podczas gdy psy szczekaj#”. Alison Knowles, Piece for Any Number 
of Vocalists: „Ka$dy my%li o jakiej% piosence i na znak dyrygenta %piewa j# od pocz#tku do ko'ca”. 
George Brecht, For a Drummer, Fluxusversion 7: „Perkusista gra miote!k# w naczyniu pe!nym bitej 
%mietany, a$ bita %mietana si" ubije”. Meiko Shiomi, Wind Music No. 2, Fluxusversion I: „Wielu 
performerów kieruje wentylatory na wisz#ce instrumenty muzyczne, takie jak dzwony, gongi 
itp., tak $eby wibrowa!y i brzmia!y”. Tristan Tzara, Vaseline Symphonique, 1921 Fluxusversion: 
„mikrofon, r"ce, wazelina”. Davi Det Hompson: There’s Music in My Shoes: „Po!ó$ mokre myd!o 
na %rodku pomieszczenia. S!uchaj, jak si" kto% po%lizgnie”. Dick Higgins, Danger Music Number 
Twelve: „Napisz tysi#c symfonii”. Jed Curtis, Music for Wise Man: „Pope!nij samobójstwo”.

Dziesi"& powy$szych przyk!adów pokazuje, $e ruch Fluxus musia! zrodzi& 
muzyk" konceptualn#, która do tego posiada w pe!ni okre%lone nastawienie, a w!a%ciwie 
w pe!ni okre%lony cel ataku. Owijanie batuty i instrumentów jest gestem, który ko'czy 
wykonywanie muzyki. Ten, kto je jab!ko, bojkotuje koncert. W psiej symfonii i utworze 
chóralnym, w którym ka$dy %piewa swoj# piosenk", chodzi o rozmycie granic dwóch 
istniej#cych gatunków muzycznych. W przypadku perkusisty ubijaj#cego %mietan" i muzyki 
na wiatr mamy u$ycie instrumentów niezgodne z ich przeznaczeniem. Symfoniczna wazelina 
tworzy sytuacj" koncertow# bez instrumentów muzycznych i %piewaków, dla której nie 
ma gatunku. Muzyka w butach opuszcza sal" koncertow#. Z wykonania Niebezpiecznej 
muzyki… i Muzyki dla m$drego cz%owieka lepiej zupe!nie zrezygnowa&. 

Koncepty Fluxusu daj# si" jednoznacznie rozpozna& jako koncepty muzyczne, poniewa$ 
odnosz# si" wprost do muzyków, instrumentów muzycznych, gatunków muzycznych, 
skomponowanych „utworów”, sali koncertowej, „muzyki” i jej wykonania. Jednocze%nie koncepty 
te formu!uj# ka$dorazowo specyficzn# instrukcj", w której przy pomocy tego b#d( innego 
elementu dochodzi do zanegowania fenomenu „muzyki”. Najcz"%ciej mamy wi"c do czynienia 
z pewnego rodzaju antymuzyk#, co zapewne spowodowa!o, $e pokrewny termin „muzyki 
konceptualnej” na okre%lenie takich utworów dot#d si" nie przyj#!. W potocznym rozumieniu 
od „muzyki konceptualnej” oczekuje si" takiego rodzaju muzyki, która bazuje na konceptach, 
niemniej jednak odbierana jest jako muzyk#. Je%li jednak pojmiemy muzyk" konceptualn# jako 
negacj" medium i dzie!a, wtedy zgodno%& tych poj"& stanie si" przekonuj#ca. 

Historyczna muzyka konceptualna

Istniej# niew#tpliwe instytucjonalne przyczyny tego, $e muzyka konceptualna pozostawa!a 
dotychczas w cieniu nowej muzyki i $e termin „muzyka konceptualna” nie móg! si" utrwali&. 
Nawet je%li na pocz#tku sztuka konceptualna, czy raczej conceptual art by!a trudna do 
przekazania publiczno%ci, z biegiem lat uda!o si" ca!kowicie w!#czy& j# jednak w obieg muzealny. 
Na Biennale w Wenecji i na documenta sztuka konceptualna jest praktyk# powszechn#. 
Ten, kto ogólnie interesuje si" sztuk# wspó!czesn#, z pewno%ci# widzia! cho& raz Suszark" 
do butelek Duchampa. Psia symfonia zapewne te$ nie jest z!ym utworem, nie znam jednak 
nikogo, kto by j# s!ysza! na $ywo. Istnieje Animal Music Oswalda Wienera, w której s!yszymy 
„lament” kanadyjskich psów zaprz"gowych, tu mamy jednak zwierz"c# muzyk" w dzikiej 
naturze, a nie w sali koncertowej. Jako $e muzyka artystyczna tradycyjnie zak!ada aparat 
wykonawczy z!o$ony z muzyków, dyrygenta i sal koncertowych, a antymuzyczne utwory 
Fluxusu zmierzaj# do deprecjonowania, likwidacji, kompromitacji lub prowokowania instytucji 
muzycznych – bo tak w!a%nie zosta!y pomy%lane – ci"$ko jest je w ogóle wykona& publicznie. 

 Problem polega w!a%ciwie na tym, $e tego rodzaju muzyka konceptualna nie 
posiada!a dotychczas $adnego sprawnie funkcjonuj#cego medium utrwalania i przenoszenia. 
Funkcj" typowego dla sztuk plastycznych muzeum pe!ni w muzyce artystycznej powtarzaj#ce 
si" wykonanie na $ywo, transmisja radiowa z koncertu, jak i nagranie na LP czy CD – 
muzyka konceptualna nie daje si" w taki sposób odtwarza&. Dopiero w epoce rewolucji 
cyfrowej dosta!a ona do dyspozycji brakuj#ce dot#d media zapisu i kana!y dystrybucji. 

Publikowane online koncepty muzyczne sta!y si" powszechnie dost"pne, a dzi"ki 
platformom online ich realizacje !atwo rozpowszechni& i utrwali&. Nawet je%li pocz#tki 
muzyki konceptualnej si"gaj# co najmniej pó! wieku wstecz, dopiero dzi% ma ona realn# 
szans" sta& si" nowym gatunkiem muzycznym, stworzy& swój w!asny kanon i oddzia!ywa& 
reflektywnie na kultur" muzyczn#, od której w du$ej mierze by!a dot#d odci"ta. W ko'cu 
to z powodu k!opotów z medium zapisu Fluxus wyw"drowa! do sztuk plastycznych. 

Dla kompozytorów nowej muzyki muzyka konceptualna mia!a zawsze znaczenie 
marginalne. Dotyczy to w równym stopniu Poème symphonique Ligetiego na 100 metronomów, 
jak i Pendulum Music Reicha i Aus den sieben Tagen (Z siedmiu dni) Karheinza Stockkhausena, 
utworu sk!adaj#cego si" z 15 muzycznych konceptów. Dobrym przyk!adem z tego cyklu jest 
Setz die Segel zur Sonne (Postaw &agiel na s%o'ce) na zespó!: „Graj d(wi"k tak d!ugo / a$ 
us!yszysz jego pojedyncze drgania // Trzymaj go / i s!uchaj d(wi"ków reszty – wszystkich 
równocze%nie, nie pojedynczo – i po woli wprawiaj w ruch swój d(wi"k / a$ osi#gniesz ca!kowit# 
harmoni" / i ca!e brzmienie stanie si" z!otem / czystym i !agodnie l%ni#cym p!omieniem”.37

Dzi% pod wieloma wzgl"dami sytuacja si" zmienia. Utwory kiedy% marginalne 
mo$na teraz pobra& wszystkie na YouTube, a staj# si" one wzgl"dnie popularne, poniewa$ 
mog# by& wykonywane przez amatorów i rozumie je publiczno%& zainteresowana sztuk# 
spoza sceny nowej muzyki. To, co w warunkach klasycznego wykonania muzycznego by!o 
oczywi%cie niekorzystne dla rozpowszechniania muzyki konceptualnej, w %wiecie cyfrowym 
przemieni!o si" w korzy%&. Muzyka konceptualna ma wysoki stopie' „wirtugeniczno%ci” 
(Virtugenität)38, tzn. rozprzestrzenia si" w wirtualnym %wiecie szybciej i !atwiej pokonuje 
bariery recepcji ni$ nowa muzyka i jej kompozycje instrumentalne. Konceptualne utwory 
m!odych i jeszcze nieznanych twórców mog# dosta& na YouTube tyle samo klikni"&, co 
klasycy nowej muzyki. Charts Music Kreidlera ma tyle samo wywo!a', co Gesang der 
Jünglinge ((piew m%odzianków) Stockhausena, czyli oko!o pó! miliona – $eby unikn#& 
nieporozumie', nie jest to komentarz do jako%ci kompozytorskiej, lecz do ekonomii uwagi. 

Powstaje teraz realna szansa na zebranie muzyki konceptualnej, która wyemigrowa!a 
do sztuk plastycznych i poezji, ale te$ tej rozsianej w dzie!ach kompozytorów oraz na 
trwa!e ustanowienie niezale$nego gatunku. Jako muzyka konceptualna pozwalaj# si" 
do tego zidentyfikowa& ca!e style muzyczne, które dotychczas znane by!y tylko pod 
pseudonimami w rodzaju Process Music. Ju$ w XIX wieku odnajdziemy prekursorów 
muzyki konceptualnej, jak Erik Satie i jego utwór na fortepian Vexations (Nudno!ci). 
Zgodnie z instrukcj# jeden temat z dwiema wariacjami powinno si" powtórzy& 840 
razy, w mi"dzyczasie na YouTube pojawi!y si" takie nawet 28-godzinne tortury.39

Poza tym zmienia si" nie tylko dost"pno%& i zasi"g historycznej muzyki konceptualnej, 
ale tak$e sposób jej przyswajana. Utwór Stockhausena ma oczywi%cie na celu pozamuzyczne 
do%wiadczenie duchowe. W przypadku innych utworów takie zwi#zki z transcendencj# nie 
s# równie oczywiste. Gdy jednak publiczno%& w sytuacji koncertowej rzeczywi%cie s!ucha od 
pocz#tku do ko'ca takiego utworu, jak Pendulum music lub gotowa jest s!ucha& Composition 
1960#7 Le Monte Younga, czyli dwóch d(wi"ków przez bardzo d!ugi czas, to musz# istnie& ku 
temu powa$ne powody. W kulturze muzycznej lat 60. XX wieku utwory awangardy obiecywa!y 
do%wiadczenie egzystencjalne. Rozumiano je jako swego rodzaju tunel, który prowadzi – je%li 
si" przez niego przejdzie – do innego, duchowego, mistycznego lub metafizycznego %wiata. 
Towarzyszy!o temu paradoksalne przekonanie, $e im bardziej abstrahuje si" od przekazanej formy 
muzycznej, tym bardziej dotyka si" istoty muzyki. W ekstremalnej redukcji szukano esencji. 
W!a%nie wtedy, kiedy nie by!o niczego, co przypomina!o muzyk" w potocznym rozumieniu 
zwyk!ych melomanów, wtajemniczeni upierali si", $e to muzyka w pe!nym tego s!owa znaczeniu. 

Równie$ I Am Sitting in a Room Alvina Luciera nale$y do kanonu muzyki konceptualnej, 
mimo i$ utwór ten w przesz!o%ci cz"sto odbierano inaczej.40 Historyczn# recepcj" obrazuje 
wypowied( Nicolasa Collinsa, ucznia Alvina Luciera, który w tek%cie towarzysz#cym wydaniu p!yty 
CD przez Lovely Music w 1990 roku napisa! o tym utworze: „S!yszymy 32 powtórzenia tekstu 
i z ka$dym powtórzeniem sylaby s# rozci#gane i staj# si" bardziej rezonuj#ce. Na ko'cu nie mo$emy 
ju$ rozró$ni&, gdzie si" ko'czy dane s!owo, a gdzie zaczyna; tekst jest ca!kowicie niezrozumia!y. To, 
co kiedy% by!o dobrze znanym s!owem, sta!o si" %wiszcz#cym trzynutowym motywem; to, co kiedy% 
by!o prostym zdaniem orzekaj#cym, sta!o si" dziwnym tonalnym fragmentem melodycznym; to, 
co kiedy% by!o nieznanym akapitem klarownej prozy, sta!o si" muzyk#. Jako% i gdzie%, w ci#gu 
40 minut, znaczenie tego, co s!uchali%my przesun"!o si" ze sfery mowy w sfer" harmonii”.41 

Zatem tego si" s!ucha!o: do%wiadczanej zmys!owo przemiany j"zyka w muzyk" – chocia$ 
na ko'cu by! to tylko estetycznie niespektakularny efekt brzmieniowy. Mówienie o „muzyce” 

37 http://de.wikipedia.
org/wiki/Liste_ der_Werke_
von_Karlheinz_Stockhausen.

38 Poj$cie „wirtugeniczno#ci” 
wyja#niam w moim s"owniku poj$) 
na: www.harrylehmann.net/begri'e.

39 Dzi$kuje Stefanowi 
Hetzelowi za t$ wskazówk$.

40 Por. tekst Elizy Orzechowskiej 
o tym utworze w G#16 [przyp. red.].

41 Nicolas Collins: www.
dramonline.org/albums/alvin-lucier-
i-am-sitting-in-a-room/notes.
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i „harmonii”, tak jak robi to Collins, ma sens tylko dlatego, $e historyczna muzyka konceptualna, 
podobnie jak nowa muzyka, by!a komponowana i przyswajana w my%l g!ównej idei odwróconej 
muzyki absolutnej. I tu mo$na wi"c rozpozna& typow# podwójn# tendencj", w której z jednej strony 
rozszerza si" do granic ekstremum znaczenie „muzyki”, a z drugiej strony owo przesuwanie granicy 
interpretuje si" jako ekstremalne do%wiadczenie egzystencjalne. I nawet je%li kompozytor czy 
krytyk muzyczny nie nazwie tego w taki sposób, to utwory te i tak nios# obietnic" do%wiadczenia 
transcendentalnego. Strukturalnie imituj# do%wiadczenie religijne i, aby zrozumie& historyczn# 
muzyk" konceptualn# (i now# muzyk" w ogóle), trzeba wiedzie&, $e w latach 60. i 70. w oczywisty 
sposób zak!adano, $e muzyka artystyczna wspó!gra z owym quasi religijnym zawieszeniem. 

Odk#d muzyka konceptualna jest rozpowszechniana przez video w sieci, zmieni! si" te$ 
modus jej postrzegania. Wideo odtwarza si" dopóki, dopóty uchwyci si" ide" i do%wiadczy 
jej zmys!owo: ma!o kto b"dzie jednak chcia! medytowa& nad wszystkimi 32 powtórzeniami 
utworu Luciera. Dost"pne od niedawna medium utrwalania i rozpowszechniana muzyki 
konceptualnej w $adnym wypadku nie prowadzi do zubo$enia czy te$ rozproszenia odbioru 
utworów, lecz pomaga równie$ w zmianie spojrzenia na muzyk", jaka w innych sztukach 
dokona!a si" ju$ dawno temu. Wszystko jedno, jakim has!em opiszemy t" zmian" – czy 
zrozumiemy j# jako odczarowanie, sekularyzacj", profanacj", czy postmodernizacj" – to, 
co si" zmieni!o, to kulturowe uwarunkowania mo$liwo%ci odbioru muzyki artystycznej: 
tak$e w nowej muzyce nie istnieje ju$ wspólny horyzont poznawczy, lecz nale$y liczy& 
si" z odbiorem sztuki radykalnie spluralizowanym i zindywidualizowanym. 

Kompozytor mo$e przebi& si" ze swym skrajnie subiektywnym prze$yciem przez sfer" 
oboj"tno%ci w kulturze tylko wtedy, je%li dostarczy ram odbioru. Owymi wyra(nymi ramami 
w muzyce artystycznej s# koncepty muzyczne. W tym sensie wyrywkowe przegl#danie utworów 
muzyki konceptualnej jest rzeczywi%cie o wiele bardziej stosown# postaw# odbioru, poniewa$ 
w ten sposób utwory te postrzegane s# jako muzyka konceptualna, a nie jako skrajny przypadek 
muzyki absolutnej. Naturalnie historyczn# muzyk" konceptualn# mo$na te$ wykonywa&, jednak 
z dzisiejszego punktu widzenia forma koncertu, który zmusza s!uchacza do wys!uchania go, 
wydaje si" mniej stosowna ni$ forma muzeum, w której zgodnie z w!asnym poczuciem czasu 
mo$na odwiedza& odseparowane „boksy muzyczne”, równocze%nie odtwarzaj#ce utwory. 42

Cyfrowa muzyka konceptualna

Ten, kto zajmuje si" histori# muzyki konceptualnej, nie pójdzie odkurza& muzycznych 
archiwów, poniewa$ wirtualnie dost"pna, muzyka ta dopiero pisze swoj# histori". Poza 
tym od lat 60. gatunek ten nie rozwin#! si", szybko wyczerpa!y si" bowiem mo$liwo%ci 
radykalnej negacji wszelkich parametrów muzycznych i w kontek%cie postmodernistycznym 
na pocz#tku lat 70. utwory ostentacyjnie radykalne zacz"!y by& odbierane jako staromodne. 
Dzisiaj od$y!o zainteresowanie historyczn# muzyk# konceptualn#, jako $e do analogowej 
muzyki konceptualnej do!#czy!a cyfrowa muzyka konceptualna z niewyczerpanym polem 
mo$liwo%ci. Internet nie tylko rozwi#za! kwesti" braku adekwatnego medium utrwalania 
i rozpowszechniania muzyki konceptualnej, lecz wraz z wideo w sieci oraz o wiele !atwiej 
dost"pnymi i prostszymi do opanowania cyfrowymi mo$liwo%ci manipulowania d(wi"kiem, 
tekstem i ruchem stworzy! dla tego gatunku nowe, specyficznie muzyczne medium „kompozycji”. 
Inaczej ni$ historyczna muzyka konceptualna, której utwory tworzone by!y z regu!y jako 
muzyczne abstrakcje, aktualna muzyka konceptualna wyró$nia si" tym, ze integruje dodatkowe 
wymiary odbioru. Mo$e by& komponowana jako muzyka relacyjna w formie wideo, w którym 
koncept muzyczny pozwala si" jednocze%nie zobaczy&, us!ysze&, zsymbolizowa& i sprawdzi&.

Niedawnymi pracami takimi, jak Charts Music, Kinect Studies czy Split Screen 
Studies, Johannes Kreidler otworzy! drzwi owej odmiennej, bazuj#cej na technologii muzyce 
konceptualnej i wprowadzi! gatunek „cyfrowej muzyki konceptualnej”. Godne uwagi jest 
to, jak i po co u$y! on tutaj techniki cyfrowej. W utworze House Music, w którym codzienne 
czynno%ci, jak mycie okien, prasowanie i jedzenie zupy przerabiane zostaj# przy pomocy 
sensorów ruchu bezpo%rednio na d(wi"k, pojawia si" zaskakuj#cy efekt humorystyczny. 
Zabawa z najnowsz# technik# inscenizuje „ironiczny post"p materia!owy” (a wi"c taki, który 
w sensie tradycyjnym nie jest $adnym post"pem). W Kinect Studies wykonuje si" te$ Choice 6 
Roberta Bozzi z FluxusPerformanceWorkbook: „Z rozbiegu i z kaskiem ochronnym na g!owie 
wskoczy& do fortepianu”. Oczywista zaleta cyfrowej muzyki konceptualnej polega tu na tym, 
$e Kreidler nie ryzykuje z!amania karku, kiedy z plastikowym wiadrem na g!owie skacze na 
swoje pianino z namalowanych kresek (Bravissimo!). Przes!anie: Fluxus, który jeszcze pó! 

wieku temu interpretowano jako radykaln# krytyk" kultury i instytucji, to dzi% tylko $art.
Zorientowanie na tre%& powoduje, $e cyfrowa muzyka konceptualna prawie zawsze 

realizuje si" pod postaci# muzyki relacyjnej. Przyk!adem mog# by& Charts Music Kreidlera lub 
realizacje konceptów nr 11 i nr 15 Antona Wassiljewa Krise der Liberalen (patrz wy$ej) i Neue 
russische Nationalhymne – serialistyczne (serialistisch) opracowanie muzyczne rosyjskiej 
konstytucji, w którym cz"stotliwo%& s!ów „prezydent” i „naród” wynika z wylicze' akustycznych. 
Historycznej muzyce konceptualnej pod patronatem idei muzyki absolutnej chodzi!o 
te$ zawsze o „tre%& absolutn#”, która objawia!a si" w do%wiadczaniu transcendencji 
i która nie poddawa!a si" werbalizacji. Tre%ci utworów cyfrowej muzyki konceptualnej s# 
natomiast bardzo konkretne i daj# si" natychmiast uj#& w s!owa. +e mo$na je sprowadzi& do 
jednego pomys!u, idei czy $artu i $e s# raczej proste ni$ z!o$one, wynika z formatu muzyki 
konceptualnej. Zamys! jest !atwo uchwytny nawet wtedy, gdy muzyka konceptualna odnosi 
si" do muzyki, a nie %wiata zewn"trznego, jak w przypadku wartego zreszt# wys!uchania 
utworu „das rheingolf” 2: Kadenzklang (Golf Renu: kadencja) Antona Wassiljewa.43

Je%li z powy$szej analizy wynika, $e cyfrowa muzyka konceptualna z jednej strony wyra$a 
tylko takie idee, które s# przenikliwe, dowcipne, inteligentne i prowokacyjne, ale tak$e ma!ego 
formatu, z drugiej strony muzyka konceptualna dzia!a anestetycznie, to nie manifestuje si" 
w niej w zasadzie $adna „muzyka tre%ciowo-estetyczna”. Tre%ci te maj# ograniczony zakres 
i zarazem nie s# „estetyczne” we w!a%ciwym sensie tego s!owa. Tu wracamy do pytania 
wyj%ciowego: co muzyka konceptualna ma wspólnego ze zwrotem tre%ciowo-estetycznym?

Odpowied( na to pytanie okazuje si" z!o$ona. Przyk!ady aktualnej muzyki 
konceptualnej pokazuj#, jak !atwo mo$na zrealizowa& muzyczne aspiracje do nowo%ci 
poprzez pewne tre%ci. Ponadto na gruncie muzyki konceptualnej dokonuje si" najbardziej 
radykalna zmiana wyobra$enia na temat muzyki, przej%cie od idei muzyki absolutnej 
w stron" ide" muzyki relacyjnej, która odwo!uje si" do niemuzycznych wymiarów 
percepcji i która ma konkretne odniesienia do rzeczywisto%ci. O tyle mo$na powiedzie&, 
$e: cyfrowa muzyka konceptualna jest katalizatorem zwrotu tre%ciowo estetycznego.

Na stosunek mi"dzy muzyk# konceptualn# i estetyk# tre%ci nak!ada si" dodatkowo 
efekt akcydentalny. To wyj#tkowy przypadek w porównaniu z innymi sztukami, $e gatunek 
muzyki konceptualnej konstytuuje si" w tym samym czasie, w którym nowa muzyka zaczyna 
realizowa& swoje aspiracje do nowo%ci przez estetyczne tre%ci. Dok!adnie w tym znaczeniu 
historycznej koincydencji zosta!o u$yte owe pó! zdania, które Schick wskaza! na dowód tego, 
$e zwrot tre%ciowo-estetyczny w mojej filozofii muzyki mo$na po cichu zredukowa& do muzyki 
konceptualnej. Sformu!owanie jest niew#tpliwie precyzyjne: „Zasadniczo w idei zwrotu tre%ciowo-
estetycznego i tezie o »wyzwoleniu konceptów muzycznych« chodzi o jedn# i t" sam# diagnoz" 
naszych czasów, która z dwóch ró$nych perspektyw teoretycznych wygl#da tak samo”.44 Chodzi 
o „diagnoz" czasów”, nie za% wypowied( teoretyczn#, która stwierdza!aby to$samo%& w tej 
sprawie. Przyczyna koincydencji konceptualizmu i prze!omu tre%ciowo-estetycznego wynika ze 
szczególnej „pomini"tej historii” (übersprungene Geschichte) nowej muzyki, której g!ówny nurt 
funkcjonowa! dotychczas w modusie klasycznej moderny i w której tylko marginalnie dawa!y 
o sobie zna& awangarda i postmoderna, jakie znamy ze sztuk plastycznych czy literatury.45

Podam kilka przyk!adów z ostatnich lat dla potwierdzenia, $e rzeczywi%cie obserwujemy 
zwrot tre%ciowo-estetyczny w nowej muzyce. Najbardziej reprezentatywne to: Fremdarbeit 
(Obca praca) Johannesa Kreidlera, Falsche Freizeit (Fa%szywa wolno!") Hannesa Seidela 
i Daniela Köttera, Von Sodom und Gomorra nach Berlin Leah Muir czy Generation Kill Stefana 
Prinsa46, Wir sind außergewöhnlich (Jeste!my wyj$tkowi) Patricka Franka. Nie mamy tu 
do czynienia z muzyka konceptualn# (Konzeptmusik), lecz z muzyk# opart# na koncepcie 
(konceptuelle Musik), która jest mniej lub bardziej zakomponowana, posiada cechy dzie!a i ma 
o wiele bardziej z!o$one konteksty muzyczne i intelektualne ni$ utwór muzyki konceptualnej. 
Ponadto we wszystkich przypadkach jest to muzyka relacyjna, co – jak ju$ powiedzia!em 
– warunkuje mo$liwo%& przekazania w utworze bogatych w tre%& konceptów muzycznych. 
Muzyka relacyjna nie jest jednak automatycznie konceptualna, gdy$ istnieje mnóstwo muzyki 
multimedialnej pozbawionej konceptualnych za!o$e'. W wy$ej wspomnianych przyk!adach 
znajdziemy natomiast jasno wyra$ony koncept muzyczny, który jest skierowany na %wiat 
zewn"trzny i tematyzuje tre%ci polityczne, filozoficzne, spo!eczne albo dotycz#ce $ycia. 

Utwory te !#czy ponadto nastawienie „anestetyczne”, s# prze!adowane tekstem (Muir, 
Frank), pracuj# z akustycznymi odpadami (Seidel) lub dryfuj# w stron" trash popu (Kreidler). 
Co najwy$ej u Prinsa sterylne i dra$ni#ce brzmienia elektroniczne zyskuj# sporadycznie 
jako%& estetyczn#. W modelu teoretycznym zwrot tre%ciowo-estetyczny implikuje jednak, 

42 Na temat „muzyki 
wystawianej“ (Ausgestellte Musik) por. 
Johannes Kreidler, Mit Leitbild?!..., dz. cyt. 

43 Tak!e tu – kiedy rozbrzmiewa 
muzyka – mo!na przeczyta) na wideo 
koncept muzyczny. To znaczy odegra) 
wst$p do Z!ota Renu Richarda Wagnera 
od ko(ca. Pi$kny przyczynek do 
muzyczno-analitycznego o#wiecenia.

44 Harry Lehmann, Die digitale 
Revolution…, dz. cyt., s. 114. Krytyczny 
tekst Tobiasa Eduarda Schicka: 
Autonome Musik…, dz. cyt., s. 58.

45 Por. Harry Lehmann, Die 
digitale Revolution…, dz. cyt, s. 82–87.

46 O tym utworze wi$cej pisze 
w swym tek#cie Tomasz Biernacki 
kilka stron dalej [przyp. red.].
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$e po immanentnym wyodr"bnieniu si" medium, dzie!a i refleksji w muzyce mo$na si"gn#& 
reflektywnie (to znaczy: nie naiwnie) do ca!ego spektrum izmów, technik kompozytorskich, 
a nawet do tonalnego materia!u. Mo$na odrzuci& nawet istniej#ce nadal tabu nowej muzyki 
dotycz#ce „pi"knych” d(wi"ków muzyki klasycznej – je%li mie%ci si" to w koncepcie. Zgodnie 
z teoretycznym wyobra$eniem zwrotu tre%ciowo-estetycznego w przytoczonych przyk!adach 
mamy do czynienia raczej z muzyk# opart# na koncepcie (konzeptuelle Musik) z estetyk# 
uj"t# w nawias, czyli „muzyk# tre%ciowo(estetyczn#)”, gehalts(ästhetische) Musik. 

Przyczyny owej szczególnej orientacji mo$na wywie%& z historycznej sytuacji nowej 
muzyki, która instytucjonalnie wci#$ bardzo silnie nastawiona jest na estetyk" klasycznych 
instrumentów akustycznych. Kompozytorom zainteresowanym tre%ciami chodzi o to, by, zgodnie 
z logik# systemu, mo$liwie jak najbardziej odró$ni& si" od g!ównego nurtu nowej muzyki, która 
poszukuje szczególnego do%wiadczenia estetycznego. Owo anty- b#d( anestetyczne nastawienie 
wi#$e si" przede wszystkim z instytucjonaln# ekonomi# uwagi: im bardziej utwór ró$ni si" od 
mainstreamu, tym wi"ksza obietnica, $e ma do zaoferowania co% nowego w nowej muzyce. T" 
ró$nic" mo$na zmaksymalizowa& nie tylko przez wkomponowanie w utwór konkretnej tre%ci, 
lecz tak$e przez szlifowanie estetycznej powierzchni brzmienia muzyki – przy czym ansamblowe 
brzmienie instrumentów akustycznych okre%la tutaj relatywne kryterium „estetyczno%ci”. 

Muzyka tre%ciowo-estetyczna by!aby – zgodnie z literalnym znaczeniem tego okre%lenia 
i jego ide# – muzyk#, w której „tre%&” i „estetyka” s# w równowadze wzgl"dem siebie. W zasadzie 
mog!yby istnie& tre%ciowo-estetyczne kwartety smyczkowe lub utwory na flet solo, gdyby 
wspó!gra!y z odpowiednimi konceptami muzycznymi. Nim takie utwory dostan# swoj# szans", 
w nowej muzyce ansamblowej musi si" jednak najpierw prawdopodobnie rozwin#& %wiadomo%& 
tego, $e poszukiwania „nowych brzmie'” si"gn"!y granicy, a uprawianie muzyki w kontek%cie 
muzyki relacyjnej daje now# swobod" dzia!ania. Dzi% wydaje si" jednak, $e najwi"kszy potencja! 
innowacji maj# te utwory, które z jednej strony szukaj# kontaktu z otaczaj#cym %wiatem, 
z drugiej za% odwracaj# si" od zinstytucjonalizowanej estetyki dwudziestowiecznej nowej 
muzyki. Takie utwory tre%ciowo(estetyczne), podobnie jak anestetyczna muzyka konceptualna 
(Konzeptmusik), funkcjonuj# jako katalizator zwrotu tre%ciowo-estetycznego i to po ich stronie 
le$a!aby moja sympatia i argumenty w sporze. Poza tym rozwijaj# one swój w!asny gatunek 
i posiadaj# immanentn# warto%& artystyczn#. Je%li jednak spojrzymy z wi"kszego dystansu na 
uruchomiony przez cyfrow# rewolucj" proces transformacji w nowej muzyce, to dostrze$emy, 
$e raczej wskazuj# one dopiero drog" ku estetyce tre%ci ni$ si" przez ni# w pe!ni manifestuj#. 

Pytanie o estetyczn# tre%& w muzyce nie jest akademickim &wiczeniem, lecz 
prób# nadania kierunku dyskursowi o nowej muzyce i polityce festiwalowej. Michael 
Rebhahn opisuje g!ówny nurt nowej muzyki jako „styl kombinacji i adaptacji, aluzji 
i cytatów. G!adk# mikstur" z serializmu, nowej z!o$ono%ci, spektralizmu, mikropolifonii 
i oczywi%cie instrumentalnej muzyki konkretnej; gdzieniegdzie jaka% tonalna posypka, 
a glazur" brzmienia w razie potrzeby zapewni odrobina elektroniki. Czy opis ten nie 
pasuje w istocie do ca!kiem sporej cz"%ci utworów nowej muzyki?”47 Podzielam t" 
diagnoz", ale co z niej wynika? Rebhahn z nutk# sarkazmu charakteryzuje dok!adnie t" 
immanentystyczn# muzyk" instrumentaln#, której Schick i Mahnkopf przypisuj# estetyczn# tre%&. 

Jak ju$ mówi!em, w kwestii „ko'ca post"pu materia!owego” mi"dzy dyskutantami panuje 
w du$ej mierze konsens, równie$ Klaus-Ste)en Mahnkopf pisze: „Dwa paradygmaty wydaj# si" by& 
wyczerpane: post"p materia!owy i autoreferencyjno%& – post"p materia!owy w sensie prezentacji 
nowych brzmie' jako cel sam w sobie, autoreferencyjno%& jako inscenizacja wybranych aspektów 
egzystencji samej sztuki”.48 Kiedy jednak z jednej strony nowo%&, progresywno%& i innowacyjno%& 
w muzyce artystycznej nie daje si" rozpozna& po estetyce jej materia!u, z drugiej za% strony 
tre%& estetyczna nie mo$e zosta& przekonuj#co przekazana we wspó!czesnych kompozycjach 
instrumentalnych – wtedy taka muzyka traci sw# podstaw" legitymuj#c#, która podtrzymywa!a j# 
przez ca!y XX wiek i wypada ze sfery nowej muzyki z jej wysokimi wymaganiami artystycznymi.

Takiemu procesowi towarzyszy zwykle przemianowanie, na przyk!ad tego rodzaju 
muzyki nie nazywa si" ju$ now# muzyk#, lecz po prostu wspó%czesn$ klasyk$, za ameryka'sk# 
Contemporary Classical Music. Dok!adnie to proponuje Michael Rebhahn: „Czy pomocne nie 
by!oby wprowadzenie rozró$nienia gatunków: wspó%czesna klasyka z jednej strony, z drugiej 
nowa muzyka? Pierwsza jako Eldorado dla tych kompozytorów, którym wystarcza zasób 
przekazanego materia!u... Druga natomiast jako pole dzia!a' dla kompozytorów o ambicjach 
artystycznych, którzy maj# do%& wprawnego realizowania wariacji materia!u... Takie rozró$nienie 
poprawi!oby moim zdaniem atmosfer" pracy... Na nowo okre%li!oby si" zakresy kompetencji. To, 
co szczególnie by mi si" podoba!o, to podwa$enie znaczenia instytucji, które ta sobie przypisuje. 

Kuratorowanie festiwalowi nowej muzyki oznacza!oby wtedy konieczno%& postawienia sobie 
pytania o nowo%&: czy rzeczywi%cie ma to by& nowa muzyka, czy raczej wspó!czesna klasyka?”49

Widzimy wi"c, $e spór o tre%& estetyczn# oddzia!uje bezpo%rednio na polityk" festiwalow#. 
Polityczne rozró$nienie na now# muzyk# i wspó!czesn# klasyk" niesie ze sobie tak$e ryzyko. 
Je%li nowa muzyka b"dzie definiowana jako „inna strona” wspó!czesnej klasyki, mo$e szybko 
doj%& do instytucjonalnej dychotomizacji na Contemporary Classical Music i Experimentalism, 
znanej w USA. Wtedy w nowej muzyce chodzi!oby bardziej o badanie brzmienia ni$ o tre%ci. 
Równie$ z tego powodu – ale i dlatego, by nie zerwa& zwi#zku z europejsk# histori# muzyki i nie 
rezygnowa& z momentu estetycznego w estetyce tre%ci – opowiadam si" za innym podej%ciem, 
lecz nie za zerwaniem z „serializmem, now# z!o$ono%ci#, spektralizmem, mikropolifoni#... 
instrumentaln# muzyk# konkretn#... tonaln# posypk# i... brzmieniow# glazur#”. Wszystkie 
te techniki tworz# skrzynk" z narz"dzi nowej muzyki, z tym, $e teraz otwiera si" j# po to, 
by komponowa& muzyk" relacyjn#, bazuj#c# na koncepcie i tre%ciowo-estetyczn#.

Mamy zatem wyra(ne alternatywy: albo uda si" na nowo okre%li& estetyczn# tre%& 
muzyki czysto instrumentalnej tak, by ow# tre%& mo$na by!o w!#czy& w pluralistyczn# 
kultur" muzyczn# XXI wieku, albo muzyka ta straci swój status nowej muzyki i stanie 
si" wspó!czesna klasyk#. W $adnym razie nie wystarczy, tak jak czyni# to Schick i Mahnkopf, 
polega& na rozstrzygaj#cych sformu!owaniach i argumentach autorytetów, czyli cytowa& 
Adorna i w sposób mglisty powo!ywa& si" na „estetyczne idee“ Kanta50. Potrzebne by!yby 
o wiele bardziej kompleksowe opracowania teoretyczne, które wzi"!yby równie$ pod uwag" 
zmieniaj#ce si" wraz z rewolucj# cyfrow# warunki produkcji, dystrybucji i odbioru muzyki 
artystycznej XXI wieku. Moja w!asna analiza przekona!a mnie, $e zwrotu ku estetycznym 
tre%ciom mo$e dokona& si" tylko w kontek%cie muzyki relacyjnej uj"tej konceptualnie.  �

Tekst pod oryginalnym tytu"em Konzeptmusik 
als Katalysator der gehaltsästhetischen Wende 
in der Neuen Musik nie by" jeszcze publikowany 
w Niemczech – serdecznie dzi#kujemy autorowi 
za wybór „Glissanda“ jako 
miejsca pierwodruku!
 

47 Michael Rebhahn, No problem! 
Approaches towards an artistic 
New Music, transkrypcja wyk"adu 
wyg"oszonego na konferencji New 
Perspectives for New Music in Germany 
w Departamencie Muzycznym na 
Uniwersytecie Harvarda 13 kwietnia 
2013; tekst w ca"o#ci dost$pny 
na: http://hgnm.org/2013/05/13/
documentation-hgnm-conference-
new-perspectives-on-new-music.

48 Claus-Ste'en Mahnkopf, 
Was heißt…, dz. cyt., s. 68.

49 Michael Rebhahn, 
No problem!..., dz. cyt.

50 Claus-Ste'en Mahnkopf, 
Was heißt…, dz. cyt.


