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Dr  Andrzej Wolański 

 

Autoreferat. Życiorys naukowy 
 

Między historią a teorią muzyki 
 

 

      Studia muzykologiczne w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego ukończyłem w 1982 r. pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego 
Morawskiego [z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie] na podstawie 
pracy magisterskiej Dramat liturgiczny średniowiecza – początki teatru muzycznego. 
Stopień naukowy doktora otrzymałem natomiast w 1996 r. uchwałą Rady Wydziału 
Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie dysertacji Dramat 
liturgiczny w średniowieczu, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego 
Woronczaka, a opublikowanej w formie książki w 2005 r. Prof. Jerzy Morawski i prof. 
Jerzy Woronczak stali się moimi, co chciałbym podkreślić z ogromną wdzięcznością - 
Mistrzami w nauce.  
 

       Oprócz średniowiecznego dramatu liturgicznego, traktowanego jako 

„graniczna” forma chorału gregoriańskiego, moje zainteresowania naukowe od wielu 
już lat skupiają się na temacie prawdopodobnie operis vitae meæ – rozprawy 
filologiczno-muzykologicznej Minnesang i meistergesang na Śląsku, przygotowywanej 
obecnie do druku. W 1998 r. skorzystałem w związku z tą rozprawą z półrocznego 
stypendium Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften, dzięki któremu 
miałem możliwość poszukiwania źródeł, materiałów itd. – sporządzenia stanu badań i 
podstawy źródłowej - w wielu niemieckich bibliotekach (w Dreźnie, Weimarze, 
Berlinie, Norymberdze, Würzburgu, Monachium), jak również wykładania na 
Uniwersytetach w Chemnitz, Rostocku i Monachium. Wyjątkowym przeżyciem było 
dla mnie szczególnie spotkanie z prof. drem hab. Horstem Brunnerem, niewątpliwie 
jednym z najwybitniejszych na świecie znawców minnesangu  
i meistergesangu, u którego – jako tzw. Gastdozent – pracowałem przez miesiąc  
w Institut für Deutsche Philologie – Ältere Abteilung na Uniwersytecie Juliusa-
Maximiliana w Würzburgu. Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften 
sfinansowała mi również, trwającą miesiąc, pracę naukową w Staatsbibliothek  
w Berlinie w 1999 r.     
     

       Związany od 1982 r. z Akademią Muzyczną im. Karola J. Lipińskiego  

we Wrocławiu, pracowałem w tej Uczelni u boku prof. dr Marii Zduniak, z której 
inicjatywy powstał w 1996 r. Zakład Historii Śląskiej Kultury Muzycznej. Prof. Maria 
Zduniak uświadomiła mi, jak istotna dla muzykologa-mediewisty z Wrocławia jest 
historia śląskiej kultury muzycznej, a nade wszystko jej sprawiedliwe, czyli 
nietendencyjne(!) – w kontekście jej ówczesnej wielonarodowości – naukowe 
„widzenie”. Bardzo cenna była dla mnie współpraca z prof. Marią Zduniak zwłaszcza 
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przy rewizji i korekcie hasła Breslau Fritza Feldmanna z pierwszego wydania Die 
Musik in der Geschichte und Gegenwart, przygotowywanego do drugiego wydania tej 
sławnej encyklopedii. Dzięki prof. Marii Zduniak stałem się niewątpliwie człowiekiem 
bardzo wrażliwym na skomplikowaną problematykę średniowiecznego Śląska.  
Za sprawą prof. Marii Zduniak wstąpiłem w 1997 r. do „Arbeitsgemeinschaft für die 
Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa”, zespołu badawczego działającego 
początkowo na Technische Universität w Chemnitz, obecnie zaś – na Uniwersytecie  
w Lipsku, kierowanego przez prof. dra hab. Helmuta Loosa, a skupiającego 
muzykologów z Czech, Słowacji, Polski, krajów byłego Związku Radzieckiego  
i Niemiec. 
 

       Jak najcieplej chciałbym w tym miejscu pozwolić sobie na wspomnienie postaci 

prof. dra hab. Jana Mozrzymasa, z którym miałem tę doprawdy zupełnie wyjątkową 
przyjemność i zaszczyt współpracy w ramach Studium Generale Uniwersytetu 
Wrocławskiego już od 1992 r. W wyniku tej współpracy doszło m. in. do wspólnego 
odczytu Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych symetrii, opublikowanego 
w 1993 r. w formie książkowej. Prof. Mozrzymas podjął się próby uwrażliwienia mnie 
na fizyczną ‘teorię grup’ i ukazał mi zupełnie nieograniczone perspektywy jej 
zastosowania w humanistyce, także w muzykologii. Wydaje mi się nawet, że ciąży na 
mnie wręcz moralny obowiązek, by nie rzec: misja, by teraz już z własnej inicjatywy 
rozpocząć starania o zastosowanie teorii grup zwłaszcza w muzykologicznej analizie  
i interpretacji. W 2007 roku, na uprzejme zaproszenie prof. dra hab. Adama 
Jezierskiego – obecnego kierownika Studium Generale – swój odczyt Harmonia sfer 
niebieskich i muzyka doskonałych proporcji dedykowałem właśnie pamięci prof. Jana 
Mozrzymasa. Obecnie, wspólnie z rodziną prof. Mozrzymasa,  
przygotowujemy drugie wydanie Harmonii sfer niebieskich i muzyki abstrakcyjnych 
symetrii. 
 

       Od 2006 roku współpracuję z Pracownią Literatury Średniowiecza Instytutu 

Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, kierowaną do 2007 roku 
przez prof. dr hab. Teresę Michałowską, przede wszystkim zaś z prof. drem hab. 
Andrzejem Dąbrówką z tej Pracowni, od 2007 roku jej kierownikiem. Połączyła nas 
wspólna, wieloletnia pasja: teatr średniowiecza oraz muzyka  
i literatura w epoce średniowiecza. Z inicjatywy i na prośbę prof. Dąbrówki wstąpiłem 
do Sieci polskich badaczy teatru i dramatu średniowiecznego, podjąłem się zadania 
stworzenia Sieci polskich muzykologów-mediewistów, jestem – jako jedyny 
muzykolog - w PAN-owskim zespole badawczym „Pogranicza teatru w epoce 
średniowiecza” (grant Ministerstwa Edukacji Narodowej; temat mojej rozprawy 
brzmi: Śpiewacze turnieje w świecie minnesangu i meistergesangu w epoce 
średniowiecza i renesansu na Śląsku w aspekcie teatralności), zorganizowałem 5 
marca 2008 roku w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie: XVII Spotkania Mediewistyczne na temat „Muzyka i literatura” (na które 
zaprosiłem: prof. dra hab. Jerzego Pikulika, prof. dra hab. Jerzego Morawskiego, 
prof. dr hab. Elżbietę Witkowską-Zarembę, prof. dra hab. Mirosława Perza  
i prof. dr hab. Zofię Dobrzańską-Fabiańską), od kwietnia 2007 roku stałem się 
członkiem elitarnego „Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiévale” 
(SITM), działającego przy Uniwersytecie Lille 3, jak również 2 lipca 2007 roku 
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wygłosiłem referat The Liturgical Drama in the Middle Ages as the Music-Drama 
podczas XIIe Colloque [Congrès] de la SITM na Uniwersytecie w Lille. Chciałbym 
zaznaczyć, że tekst niniejszego referatu od początku kwietnia 2007 roku jest 
opublikowany na stronie internetowej Kongresu [sitm2007.vjf.cnrs.fr/pdf/s2-
wolanski.pdf], a sam Kongres organizował także Uniwersytet Sorbonne w Paryżu.  
 

       W swojej pracy naukowo-badawczej zajmuję się ponadto analizą  

i interpretacją utworu muzycznego w tzw. historycznej perspektywie, retoryką 
muzyczną, teorią i historią opery i dramatu muzycznego oraz estetyką pięknego 
śpiewu, czyli bel canta. Do owego „widzenia” utworu muzycznego w historycznej 
perspektywie zainspirowała mnie teoria formy prof. dra hab. Józefa  
M. Chomińskiego. W 1991 r., z okazji rocznicy dwustu lat od śmierci Wolfganga 
Amadeusa Mozarta, wygłosiłem referat Mozarts „Lacrimosa” in der 
Geschichtsperspektive podczas „Mozart-Kongress 1991” w Zentralinstitut für Mozart-
Forschung [Mozarteum] w Salzburgu, opublikowany w Mozart-Jahrbuch 1991. Z kolei 
muzyczną retoryką, czy raczej retoryką w muzyce, interesuję się zwłaszcza w swojej 
pracy dydaktycznej, odnajdując w niej bardzo przydatną metodę analizy związków 
słowno-dźwiękowych w muzyce, szczególnie w muzyce dawnej. W 1997 r. miałem 
możliwość popularyzacji tej metody na Kursie dla nauczycieli historii muzyki i form 
muzycznych w Białymstoku, zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej  
w Warszawie. Wreszcie opera i dramat muzyczny, a nade wszystko bel canto, są już 
od blisko czterdziestu lat może nawet największą pasją (miłością)  
mojego życia. 
 

Mój dorobek naukowy zawiera ponad siedemdziesiąt publikacji, w tym dwie 

książki – trzecia, śląskoznawcza, w przygotowaniu. Blisko sto razy wygłaszałem 
referaty podczas naukowych konferencji muzykologicznych – nie tylko poświęconych 
mediewistyce - w Polsce i za granicą, m. in. w Dreźnie (1988), Salzburgu (1991), 
Padeborn (1991), Chemnitz (1997), Lille (2007), Giessen (2010). Wykładałem na 
Freie Universität w Berlinie (1989), Uniwersytetach: w Chemnitz (1998), Rostocku 
(1998) i Monachium (1998), Hochschule für Musik  
w Dreźnie (2001). Od trzydziestu czterech lat wygłaszam rocznie około dziesięciu 
odczytów naukowych lub popularno-naukowych na różne tematy muzyczne.  
Od trzydziestu jeden już lat prowadzę średnio w tygodniu od dziesięciu do piętnastu 
godzin wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i seminariów w Akademii Muzycznej  
im. Karola J. Lipińskiego we Wrocławiu, a w latach 2005-07 także w Zakładzie 
Muzykologii Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Trzykrotnie 
miałem wykłady inaugurujące rok akademicki w Akademii Muzycznej im. Karola  
J. Lipińskiego we Wrocławiu (w latach: 1983, 1992 i 1995). W latach 1992 i 1993 
współpracowałem z ówczesną Katedrą Kulturoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego, prowadząc przez dwa kolejne semestry zajęcia z przedmiotu „Wiedza 
o muzyce”. Od 1994 roku współpracuję z Centrum Edukacji Artystycznej w 
Warszawie, prowadząc zajęcia na kursach dla nauczycieli średnich szkół muzycznych 
(w latach: 1994, 1995, 1997, 1999 i 2000). W latach 1996-99 byłem członkiem Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego, reprezentując w niej adiunktów polskich uczelni 
artystycznych. W tych samych latach, jako przedstawiciel Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, byłem członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W Radzie 
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Głównej Szkolnictwa Wyższego pracowałem m. in. nad tzw. minimami programowymi 
dla kierunku „muzykologia”, konsultując propozycje w tym zakresie ze wszystkimi   
ośrodkami muzykologicznymi w Polsce. Za swoją pracę w Akademii Muzycznej  
im. Karola J. Lipińskiego we Wrocławiu otrzymałem trzykrotnie Nagrodę Rektora (III 
st. – 1983, I st. – 1991, II st. – 1995). W 1996 roku uzyskałem Nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pracę doktorską. W 2011 roku, z okazji 
Jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymałem Medal Jubileuszowy: 
„za zasługi dla Uniwersytetu Wrocławskiego”. 

 

Myślę, że jednym z moich największych i najbardziej prestiżowych osiągnięć 

jest artykuł Mozarts „Lacrimosa” in der Geschichtsperspektive, cytowany m.in. przez 
Simona P. Keefe’a: „On Lacrymosa settings both before and after Mozart’s 
Requiem, see Andrzej Wolanski, ‘Mozarts „Lacrimosa” in der 
Geschichtsperspektive’, Mozart-Jahrbuch 1991, pp. 468-474”1. Dumą 
napawa mnie następująca opinia Bohdana Pocieja: „Andrzej Wolański – w 
zapowiedzianym artykule – trafnie porównuje ścisłość systemu reguł 
meistergesangu ze ścisłością systemową renesansowego kontrapunktu – 
polifonii XV-XVI wieku”2. Cieszy mnie, że Krzysztof Rottermund docenił moje 
odkrycie, związane z twórczością Karola Józefa Lipińskiego: „[…] o czym 
dowiedzieliśmy się dopiero teraz, ponad półtora wieku później, dzięki 
Andrzejowi Wolańskiemu”3. Myślę, że za moje największe i najbardziej 
prestiżowe osiągnięcie – pomimo ostrej oraz tendencyjnej polemiki z Lotharem 
Hoffmannem-Erbrechtem na łamach pisma „Schlesien”4 - należy uznać 
współautorstwo, obok m.in. Fritza Feldmanna [sic!], hasła Breslau z drugiego 
wydania MGG. Myślę wreszcie, że moją ulubioną formą wypowiedzi naukowej jest 
wykład, który traktuję, jak wysoce artystyczne dzieło muzyczne – opus oparte o pięć 

                                                 
1
 Simon P. Keefe: Mozart’s Requiem: Reception, Work, Completion. Cambridge University Press 

2012, s. 5. Keefe wymienia też mój artykuł w grupie prac („Select bibliography”), które 

przyczyniły się istotnie do rozwoju badań nad Requiem Mozarta (jw., s. 257). 
2
 Bohdan Pociej: Czy reguły są muzyce potrzebne? Próby utrwalenia. „Ruch Muzyczny” 1991, nr 1-2, s. 

3. Miło mi, że nawet zainspirowałem Bohdana Pocieja: „Niezwykłość sztuki meistergesangu 

uświadomiłem sobie niedawno na nowo, czytając, jeszcze w maszynopisie, nadesłany 
nam artykuł p. Andrzeja Wolańskiego Adam Puschman i jego sztuka meistergesangu. Ten 

bardzo ciekawy szkic historyczny o wrocławskim meistersingerze z XVI wieku drukować 
będziemy w jednym z najbliższych numerów. Autor nie weźmie mi chyba za złe, jeśli 

posłużę się tu fragmentami zaczerpniętymi z jego artykułu. Mamy tam mianowicie 

charakterystykę opracowanej przez rzeczonego Puschmana tabulatury, czyli 
usystematyzowanego, skodyfikowanego zbioru – systemu reguł sztuki meistergesangu, 

sztuki śpiewu mistrzowskiego” (jw.).  
3
 Krzysztof Rottermund: Lipiński – wyjaśnienia. „Ruch Muzyczny” 2012, nr 13, s. 6: „Dziękuję bardzo 

Andrzejowi Wolańskiemu za zwrócenie uwagi na fakt, że […] tytuł jednego z utworów 
[Lipińskiego – przyp. A.W.], bazujący rzekomo na melodiach z opery Parisina Belliniego, 

jest mylący, gdyż operę La Parisina w rzeczywistości napisał Donizetti. […] Czy była to 

pomyłka samego Lipińskiego, czy też, jak przypuszcza Andrzej Wolański, pierwszego 
wydawcy utworu – jak dotąd nie udało się do końca wyjaśnić”. 
4
 Lothar Hoffmann-Erbrecht: Breslauer Musikgeschichte aus polnischer Sicht. „Schlesien” 1994, Heft 1, 

s. 53-54: „Andrzej Wolański, zuständig für die Kapitel «Breslau im Mittelalter« und «Unter 

Habsburger Oberhoheit (1526-1741)«, nennt beispielsweise einige polnisch klingende 
Namen von Domkantoren […]. Er vergißt aber tunlichst, die nationalitätsneutralen 

Vornamen […]. Was soll es?” (itp.). 
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kanonów retoryki (zob.: przyp. 18 i 19)5. Ewa Sonnenberg, czołowa wrocławska 
poetka, napisała o mnie nawet wiersz: Chimera6. 

 

Moje opera omnia w kontekście teorii muzyki (wybór tez) 

 
1. Dramat liturgiczny. 1.1. Dramat liturgiczny jako dramat muzyczny. 1.2. 

Lament Racheli jako pierwszy recytatyw dramatyczny7. 1.3. 
Centonizacja – podstawowa technika tworzenia (kompozycji)8. 1.4. 
Tonus – istota tonalności9. 

2. Minnesang i meistergesang. 2.1. Muzyka słowa poetyckiego10. 2.2. 
Najwyższa sztuka pieśni w teorii śląskiego meistergesangu. 2.3. 
Związki twórczości Richarda Wagnera z teorią meistergesangu 
Adama Puschmana. 2.4. Muzyka pamięci11. 

                                                 
5
 Zofia Wawrzyńska, kierownik Kursu Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, pisze o moich 

wykładach z „Historii muzyki” w liście (opinii) do Prof. dr Marii Zduniak, Prorektora do spraw Nauki w 

Akademii Muzycznej im. Karola J. Lipińskiego we Wrocławiu: „Szanowna Pani Profesor! Na Pani 

ręce pragnę złożyć podziękowanie za udział Pana mgr Andrzeja Wolańskiego, 
wykładowcy Historii Muzyki Uczelni wrocławskiej, w kursie wakacyjnym tego przedmiotu, 

zorganizowanym przez Centrum Edukacji Artystycznej w Olsztynie, w lipcu br. [1994 – 
przyp. AW]./ Wykłady Pana Andrzeja Wolańskiego dotyczyły przede wszystkim korekty 

materiału historycznego po epokę klasyczną, korekty opartej o najnowsze badania 

muzykologiczne, rzutujące na rozumienie i wykonawstwo muzyki [podkr. A.W.]. 
Prezentacja wykonań utworów muzycznych zawsze najwyższej klasy potwierdzała 

konieczność sprzężenia poszukiwań naukowych i wykonawczych./ Korekta materiału 
dotyczyła także procesu ukazywania historii muzyki jako ewolucji twórczości muzycznej 

[…]./ Te dwa aspekty zajęć przeprowadzonych na kursie przez Pana Andrzeja 
Wolańskiego były uzupełnione Jego ‘pedagogicznymi’ przemyśleniami nad czynnikami 

powodzenia pracy nauczyciela. Wśród nich dominowała cecha kompetencji naukowej 

nauczyciela, również etyki jego pracy i osobistego, emocjonalnego stosunku nie tylko do 
wykładanego przedmiotu, ale przede wszystkim do podmiotu historycznego, jakim jest 

dzieło muzyczne [podkr. A.W.]./ Podkreślając te właśnie cechy Wykładowca określił 
niejako swoją sylwetkę – pedagoga kompetentnego, o ogromnej wrażliwości muzycznej, 

poszukującego i jakże chętnie dzielącego się swoją niezmiernie bogatą osobowością 

naukowca i artysty [podkr. A.W.]. Tak został odebrany przez słuchaczy” (z listu o nr.: L. dz. 
3130/94). Zob. też: Opinia doc. dra Wojciecha Jankowskiego. W: Dokumentacja. Nr 3, s. 1-2.   
6
 Ewa Sonnenberg: Hazard. Poeci przyszłości. Wydawnictwo „Astrum”, Wrocław 1995, s. 70-71. Ewa 

Sonnenberg, także pianistka, uczęszczała na moje zajęcia z „Analizy dzieła muzycznego”. 
7
 Zob.: Załącznik nr 1 do Autoreferatu. 

8
 Nowe badania Rudolfa Flotzingera wykazały, że i melodia Bogurodzicy powstała w wyniku 

centonizacji (Rudolf Flotzinger: Jeszcze o kwestii „Bogurodzicy”. „Pamiętnik Literacki” 2005 (XCVI), z. 
2, s. 7-10). 
9
 Wskazana wydaje się próba rewizji definiowania takich pojęć, jak: tonus, modus, trop – skala, 

tonacja. Zob.: Załącznik nr 2 do Autoreferatu. 
10

 Dwa zachowane teksty poetyckie Henryka IV Probusa, pomimo braku melodii i hipotezy, 

że nie były śpiewane, są rozumiane w teorii minnesangu jako pieśni. Wiersz nie 

potrzebuje muzyki, sam bowiem jest muzyką - pieśnią. 
11

 Pamięć – ludzka pamięć! – stanowiła najczęstszy sposób ‘notacji’ średniowiecznego 

‘utworu’ monodycznego. Często bardzo długie teksty poetyckie minnesingerów były – 
tzw. ustną tradycją, dzięki pamięci – przekazywane przez ponad dwa wieki(!), by 

wreszcie u progu XVI stulecia zapisał je [m.in.] sam Hans Sachs. 
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3. Symetria w muzyce. 3.1. Symetria, proporcje doskonałe i liczba – 
istotą muzyki12. 3.2. ‘Teoria grup’ w Harmonii teoretycznej Macieja  
Zalewskiego (Warszawa 1972) [współautor: prof. dr hab. Jan 
Mozrzymas]13. 3.3. Symetria i proporcje doskonałe w Vorspielu do 
pierwszego aktu opery Lohengrin, WWV 75, Richarda Wagnera14. 3.4. 
Fraktale w muzyce [współautor: dr hab. Iwona Lindstedt]15. 

4. Analiza i interpretacja utworu muzycznego. 4.1. Utwór muzyczny w 
perspektywie historycznej16. 4.2. Tożsamość Requiem, KV 626, 
Wolfganga Amadeusa Mozarta17. 4.3. Operowe fascynacje Karola Józefa 
Lipińskiego – próba stworzenia podstaw metodologii badań 
„muzyki w muzyce”. 4.4. Serializm punktualistyczny Antona 
Weberna w kontekście izorytmii kompletnej Guilleaume’a de 
Machaut18. 

5. Retoryka w muzyce. 5.1. Kanony retoryki w muzyce19. 5.2. 
Pronuntiatio w muzyce20. 5.3. Retoryka jako metoda analizy i 

                                                 
12

 „Przed laty […] miałem […] odwagę powiedzieć: „Jeżeli muzyczne uniwersum w 

metafizycznym czasie przed kreacją systemu reguł warunkującego dany historycznie styl 

potraktuje się jako  c h a o s  (potencjał środków), to pojęcie stylu można w tym 
kontekście zdefiniować jako systemowe uporządkowanie chaosu. Muzykę poszczególnych 

epok różni styl, system, inny porządek. O muzyce decyduje zatem porządek. Ale czy o 

porządku w muzyce decyduje symetria? O porządku w muzyce decyduje liczba, ściślej – 
wynikające ze stosunków pierwszych czterech liczb (1:2:3:4) proporcje doskonałe. Jeżeli 

o symetrii decydowałyby proporcje doskonałe, to czy muzyka byłaby tożsama z 
symetrią?” [Andrzej Wolański: O symetrii w muzyce XX wieku. W: Symetrie w przyrodzie, sztuce i 
naukach humanistycznych. Red. Adam Nobis. T. 4. Wrocław 1994, s. 45]. Dzisiaj już nie miałbym 

tamtej odwagi” (Andrzej Wolański: Wprowadzenie do dyskusji. W: Człowiek, kultura, historia. Red. 
Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski. T. 15. Wrocław 2011, s. 212-213). 
13

 Zob.: Jan Mozrzymas, Andrzej Wolański: Harmonia sfer niebieskich i muzyka abstrakcyjnych 
symetrii. Wrocław 1993, s. 139-144 [Część III. Poziomy symetrii muzyki. Rozdział 11. 

Algebraiczne i geometryczne aspekty teorii struktur Macieja Zalewskiego]. „[…] trzecia 
część ma na celu ukazanie […] nowych poziomów symetrii muzyki” (jw., s. 7). 
14

 Za fenomen należy uznać to intuicyjne, transcendentne wyczucie przez kompozytorów 

proporcjonalnej, symetrycznej formy. Twórcy nie liczą taktów, nie liczą nut/dźwięków. 

Niestety, problemem jest zaistnienie proporcji i symetrii formy w wykonaniu, o czym wiadomo dzięki 
metodom informatycznym. 
15

 Iwona Lindstedt jest pierwszym muzykologiem polskim, który podjął się badań nad fraktalami w 

muzyce/utworze muzycznym (zob. m.in.: Iwona Lindstedt: Fraktale w muzyce. W: Człowiek…, op. cit., 

s. 189-209). Już formalne właściwości [np.] fraktala Cantora występują powszechnie 

nawet w muzyce tonalnej o budowie okresowej. 
16

 Każde arcydzieło muzyczne wykazuje związek z przeszłością, teraźniejszością i… 

‘zapowiada’ przyszłość. Celem analizy, oraz interpretacji, powinno być zatem także stwierdzenie tej 
perspektywy historycznej. 
17

 Moim marzeniem jest usłyszeć aż/tylko TO, CO skomponował MOZART. 
18

 Związek (podobieństwo) dwóch tak odległych w czasie nowych [?] technik 

komponowania wydaje się wysoce zastanawiający. Cóż, nie po raz pierwszy przychodzi 
nam dostrzec, że współczesności jest bliskie średniowiecze. 
19

 Pięć kanonów łacińskiej retoryki starożytnej (1. Inventio  2. Dispositio  3. Elocutio  4. 

Memoria i 5. Pronuntiatio) powinno stanowić podstawę muzycznej teorii retoryki jako 

systemu, rozumianego zgodnie z ‘ogólną teorią systemów’. 
20

 Pronuntiatio pozwala zwrócić uwagę na doniosłość praktyki wykonawczej i figury 

związane z czasem, które wzmagają intensywność relacji, umożliwiają słuchaczowi 
„wystawić sobie” temat, zobaczyć go „oczyma duszy”, czemu bardzo sprzyja usłyszenie 

żywej muzyki. Problem ten uzyskał nowe znaczenie od czasów, gdy pragmatyka językoznawcza 
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interpretacji utworu muzycznego21. 5.4. Retoryka – uniwersalny język 
muzyczny22. 

6. Opera i dramat muzyczny. 6.1. Opera i dramat muzyczny w kontekście 
‘ogólnej teorii dramatu’. 6.2. Dialog – podstawowa kategoria 
rozwoju dramatyczności opery i dramatu muzycznego. 6.3. 
„Gesamtkunstwerk” Richarda Wagnera – mit czy rzeczywistość? 6.4. 
Czy opera potrzebuje sceny?23 

7. Estetyka i technika bel canto. 7.1. Giulio Caccini – odkrywca tzw. krycia 
dźwięku. 7.2. Bel canto najpiękniejszą muzyką człowieka. 7.3. 
Klasyczna i romantyczna odmiana bel canta. 7.4. Śpiew 
dramatyczny – próba typologii. 

 
 

 
 

Dr  Andrzej Wolański 
 
 

Post scriptum 

 
Istotną rolę w moim życiu odegrał Kraków: krakowska muzykologia i 

krakowska teoria muzyki: muzykologia – z powodu wielce inspirujących studiów na 
Uniwersytecie Jagiellońskim; teoria muzyki – z uwagi na fascynujące początki pracy 
zawodowej w ówczesnej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej, na zaszczytne 
zaproszenie prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego. 

 
Myślę, że tzw. wspólnym mianownikiem mojego dorobku jest realnie 

brzmiące dzieło muzyczne w wielości jego interpretacji, od in abstracto – 
do in concreto, od intencji – do holizmu: „między historią, teorią, a 

                                                                                                                                                         
wprowadziła pojęcie performatywności najpierw do semantyki lingwistycznej, a potem do innych 
dyscyplin (m.in. antropologii muzycznej). Myślę, że nadszedł czas, by pronuntiatio włączyć także do 

teorii muzyki.  
21

 Sześć tzw. stałych części formy pięknej Mowy według łacińskiej retoryki starożytnej (1. 

exordium  2. narratio  3. partitio  4. confirmatio  5. refutatio i 6. peroratio) powinno 

stanowić podstawę muzycznej teorii retoryki jako metody analizy i interpretacji utworu 
muzycznego (w pismach Arystotelesa, Cycerona, Quintiliana i Boethiusa liczba oraz nazwy części 

zmieniają się w zależności od m.in. rodzaju Mowy). 
22

 Szczególnie twórcze są analizy i interpretacje retoryki w utworach instrumentalnych 

(zwłaszcza bez tytułów i pozadźwiękowych treści) oraz współczesnych (modny jest 
pogląd, że żyjemy w silnie retorycznych czasach). Należy przy tym odróżnić 

podświadome, od świadomego, stosowanie retoryki w muzyce. Nie powinno się też 

utożsamiać ilustracyjności z retoryką {zob. tematy prac licencjackich, magisterskich i 
dyplomowych w: Wykaz publikacji i dokumentacja życiorysu naukowego od 1 września 1994 roku. 

Promotorstwa w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, s. 44-45 [1.7., 1.10.-1.13., 
2.2.).  
23

 Jeżeli [np.] śpiew w operze (i dramacie muzycznym) jest dramatyczny, czyli wyraża 

emocje oraz uczucia zawarte w tekście słownym, wówczas opera (i dramat muzyczny) nie 

potrzebuje nawet sceny – działa bowiem tak, jak słuchowisko radiowe. 



 8 

 

 

 

estetyką”24. Interesuje mnie droga, jaką przebywa dzieło od intencji 
twórcy, poprzez heurystyczną pełnię25, po estetyczną oraz terapeutyczną 
percepcję i artystyczną oraz naukową recepcję. Interesuje mnie droga, 
jaką przebywa idea: od iluminacji twórcy – po wzruszenie, katharsis 
odbiorcy. To właśnie dzięki temu wzruszeniu, dzięki katharsis, w akcie 
najwyższej kontemplacji26, wciąż ta sama idea wraca bowiem tam, skąd 
pochodzi, skąd przybyła. Wraca do świata idei, świata absolutu, powraca 
do Boga!27      

                                                 
24

 Maciej Gołąb: Dzieło muzyczne. Między historią, teorią a estetyką muzyki. „Muzyka” 2002, nr 3/4, s. 

91-103.  
25

 W tym również pełnię źródeł fonograficznych (zob.: Maciej Gołąb: jw., s. 94). 
26

 W rozumieniu Artura Schopenhauera. 
27

 W rozumieniu duchowej pra-przyczyny WSZYSTKIEGO. 


