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1 “My golden section ‘theory’ burst into bloom from my conductor’s baton. During repeated performances of Bartók’s Divertimento I recognized (to be more precise,
I ‘perceived’) that in the openingmovement there existed a ‘harmony’ between exposition, development and recapitulation. I counted howmany times the baton swung
in my hand. […] It turned out that the proportion between the whole movement (543 beats of my baton) and the part up to the recapitulation corresponded to the
proportion between the parts preceding and following recapitulation. In addition, exposition and development displayed a similar proportion. I had never yet heard
about ‘golden section’; thus, my discovery was the result of a direct living experience.” (Ernő Lendvai, Remarks on Roy Howat’s ‘Principles of Proportional Analysis’,
“Music Analysis” Vol. 3 No. 3, October 1984, s. 255).
2 Anglojęzyczna wersja tejże rozprawy ukazała się niemal pół wieku później (Ernő Lendvai, Bartók’s Style, Akkord Music Publishers, Budapest 1999).
3 “According to Bartók, ‘the musical garment in which we dress music’ must be derived from the peculiarities inherent in the basic idea. He also mentions the impor-
tance of the fact that ‘melody and every addition should create the impression of an inseparable unity’.” (Ernő Lendvai, Remarks on Roy Howat’s…, op. cit, s. 257).
4 M.in. Ernő Lendvai, Einführung in die Formen- und Harmoniewelt Bartóks, w: Béla Bartók. Weg undWerk, Schriften und Briefe, red. Bence Szabolcsi, Leipzig 1957,
s. 91–137; idem, Über die Formkonzeption Bartóks, w: „Studia Musicologica“ t. 11, red. Bence Szabolcsi, Akadémiai Kiadó, Budapest 1969, s. 271–280; idem, Bartók
dramaturgiája, Zeneműkiadó Vállalat, Budapest 1964.

W drugiej połowie ubiegłego wieku z szerokim oddźwiękiem spotkała się oryginalna teoria Ernő Lendvaia
(1925–1993). Dyrygując wykonaniami Divertimenta Béli Bartóka dość przypadkowo (jak deklaruje) wy-

chwycił on geometryczną prawidłowość, która (w jego przekonaniu) stanowiła klucz do zrozumienia in-
dywidualnego systemu kompozytorskiego1. Zaskakujące wnioski z pogłębionych badań muzykologicznych
Lendvai ogłosił po raz pierwszy w 1955 roku w pracy Bartók stílusa (Styl bartókowski)2, w której poddał
analizie Sonatę na dwa fortepiany i perkusję oraz Muzykę na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę. Za
pomocą diagramów i szczegółowych wyliczeń wykazał występowanie stałej proporcji pomiędzy współczyn-
nikami formy; proporcji znanej już w starożytności, w rzeźbie i architekturze określanej jako „złota reguła” lub
„złote cięcie”. Co więcej, powołując się na upodobanie Bartóka do scalania muzycznych elementów jedną, nad-
rzędną ideą3, podjął próbę szerszej interpretacji, odnajdując przykłady oddziaływania złotej proporcji także
w sferze melodyki i harmoniki. Zasugerował tym samym istnienie kompleksowego systemu kompozytorskiego,
regulującego podstawowe elementy dzieła muzycznego, o którego istnieniu nikt dotąd (włącznie z samym
Bartókiem) nie miał pojęcia. W kolejnych opracowaniach (w języku węgierskim i niemieckim)4 znacznie roz-
szerzył zbiór dzieł kompozytora egzemplifikujących śmiałą tezę.
Niezwykle atrakcyjna propozycja Lendvaia zyskała międzynarodowy rozgłos dopiero w 1971 roku, kiedy

ukazała się anglojęzyczna rozprawa Béla Bartók: An Analysis of His Music (Kahn & Averill, London 1971). Do
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dziś jest to najczęściej cytowana praca węgierskiego muzykologa, a wydawca korzystając z nieprzemĳającej
popularności co kilka lat systematycznie ją wznawia5. Po upływie 12 lat Lendvai jeszcze raz nawiązał do teorii
złotej proporcji w traktacie The Workshop of Bartók and Kodály (Editio Musica, Budapest 1983).
Przedstawiciele polskiego środowiska muzycznego mieli okazję ustosunkować się do teorii Lendvaia już

w 1966 roku podczas warszawskiej sesji naukowej, na której naszkicował on swoją teorię6. Ów stosunek okazał
się dość zdystansowany. Konrad Pałubicki wyraził swoje zastrzeżenia co dometody dokumentowania wywodów
krótkimi fragmentami z wczesnego okresu twórczości Bartóka, co jego zdaniem zdawało się przeczyć
normalnemu rozwojowi i doskonaleniu się warsztatu kompozytora. Z kolei Witold Rudziński i Antoni Po-
szowski byli przeciwni zbytniemu generalizowaniu i traktowaniu złotej proporcji jako podstawowej zasady
warsztatu kompozytorskiego Bartóka7. Bardziej radykalny w swoim sprzeciwie okazał się Tadeusz Andrzej
Zieliński, który we wstępie do obszernej monografii wydanej w 1970 roku całkowicie odciął się od tez
stawianych przez węgierskiego muzykologa twierdząc, że „formułuje on wnioski nie dające się zweryfikować
słuchowo”8.

Pomimo tych i wielu kolejnych coraz to bardziej krytycznych opinii autorytetów naukowych koncepcja złotej
proporcji wniosła ożywczy ferment do ustalonych już i powszechnie akceptowanych sądów o muzyce Bartóka.
Przemówiła do wyobraźni wielu osób związanych profesjonalnie z muzyką i zdołała zadomowić się na gruncie
teorii muzyki.

5 W ostatnim ćwierćwieczu edycja brytyjskiej oficyny Kahn & Averill była dodrukowywana w latach 2000, 2007, 2009, 2011 i 2015.
6 Ernő Lendvai, Bartók a natura (Muzyka a słoneczniki), w: Sesja Bartókowska, „Zeszyty Naukowe” t. 2, PaństwowaWyższa SzkołaMuzyczna wWarszawie,Warszawa
1967, s. 11–24.
7 Sesja Bartókowska, op. cit., s. 136–139, 152.
8 „Wierny jednak poglądowi, że celem analizy jest ujawnienie i wytłumaczenie tych cech muzycznych, które są nam dane w doświadczeniu słuchowym, usiłowałem
uchronić się od wszelkich pomysłów spekulatywnych, odcinając się również od głośnych teorii Ernő Lendvaia, opisujących muzykę Bartóka na podstawie samej analizy
nut i formułujących wnioski nie dające się zweryfikować słuchowo” (Tadeusz Andrzej Zieliński, Bartók, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1980, s. 8).
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Niewątpliwie dużym osiągnięciem Lendvaia było to, że zaproponowana przez niego metoda analizy
zainicjowała przebadanie z nowej perspektywy dobrze już (jak się zdawało) rozpoznanych utworów i pozwoliła
wychwycić zależności ukryte dotąd przed oczami muzykologów, a nawet zainspirowała niektórych współ-
czesnych kompozytorów do świadomego wykorzystywania złotej proporcji w procesie twórczym. Spośród
utworów opartych na ciągu Fibonacciego lub złotym cięciu warto wymienić: Fibonaciana na flet i orkiestrę
(1969) Cristóbala Halfftera oraz Trio klarnetowe (1998) i VII Kwartet smyczkowy (1985) Krzysztofa Meyera9.
Nie negując zatem inspirującego i kulturotwórczego znaczenia pism Lendvaia chciałbym zwrócić uwagę na kilka
pułapek, na jakie może natknąć się nieprzygotowany i nastawiony afirmatywnie czytelnik10.

Na wstępie przypomnĳmy w skrócie genezę tej koncepcji estetycznej. Kanon proporcji klasycznych budowli
i rzeźb greckich, sformułowany przez Polikleta, był wyrazem przeświadczenia starożytnych o doskonałości
i pięknie ukrytym w liczbach. W określonych stosunkach liczbowych, wykoncypowanych drogą obserwacji przy-
rody, a zwłaszcza budowy ciała ludzkiego, zawierała się harmonia i nieodparty urok otaczającego świata. Sztuka
klasycznej Grecji, hołdująca idei naśladownictwa (μίμησις), nie mogła pozostać obojętna na estetyczną siłę od-
działywania liczb zakodowanych w tworach natury; cechowało ją „upodobanie do naturalnych proporcji, do
kształtowania rzeczy na miarę ludzką”11. Poliklet pisał: „Piękno […] tkwi w proporcji nie żywiołów, lecz części
ciała, to jest w proporcji palca do palca, palca do przegubu, jego do dłoni, jej do łokcia, łokcia do ramienia
i wszystkich tych części jedna do drugich”12. Najdoskonalsza z proporcji — tzw. złota reguła — odpowiadała

9 „W rozczłonkowaniu formy w muzyce Meyera nader często znajduje zastosowanie zasada złotej proporcji, przy czym wyznaczone nią punkty przypadają na ważne
momenty rozwoju (np. główna kulminacja czy cezury przed wejściem nowych myśli tematycznych)” (Zofia Helman, [hasło:]Meyer Krzysztof, w: Encyklopedia Muzy-
czna PWM, t. M, red. Elżbieta Dziębowska, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2000, s. 226).
10 Przed bezrefleksyjnym aprobowaniem niektórych tez przestrzegał także jeden z recenzentów: “In conclusion, Lendvai’s The Workshop of Bartók and Kodály is dan-
gerous reading, especially if undertaken casually. Its distortions can be identified fairly easily, but only with the relevant scores in hand and a generous allocation of
time. Academic honesty suffers, and doubt should be cast on his credibility in the music analytical world.” (Jean-Bernard Condat, Review of ‘The Workshop of Bartók
and Kodály’ by Ernő Lendvai, “Leonardo” 1988 Vol. 21 No. 2, s. 217–218).
11 Władysław Tatarkiewicz,Historia estetyki, t. 1, Arkady, Warszawa 1985, s. 81.
12 Ibidem.
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takiemu podziałowi odcinka, w którym stosunek części mniejszej do większej był równy stosunkowi części
większej do całości. Można ją opisać przy pomocy matematycznej formuły, która po wyliczeniu daje iloraz 0,618
(tzw. liczba Φ13). Przykłady praktycznego zastosowania złotej reguły znajdziemy w szczegółach konstrukcyjnych
świątyń, budowli o charakterze reprezentacyjnym, a także posągów uznanych za arcydzieła rzeźby starogreckiej:

1. Złota proporcja w rzeźbie antycznej (Apollo Belwederski i Wenus z Milo)

13 Pierwsza litera imienia Fidiasza — greckiego rzeźbiarza uważanego za najwybitniejszego przedstawiciela okresu klasycznego.
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Złoty kanon przejęli od starożytnych artyści renesansowi, choć nie traktowali go już tak purystycznie. Co
prawda, istniała opcja estetyczna, wedle której plan i proporcje kościoła podłużnego winny odpowiadać
kształtom i proporcjom ludzkiego ciała (Francesco di Giorgio, Filarete), a proporcje dobrze zbudowanego
człowieka prostym figurom geometrycznym — kołu i kwadratowi. Jednakże sam Leonardo da Vinci, twórca
Homo quadratus, wyraził swój sceptycyzm wobec uznawania z góry pewnych proporcji jako doskonałe.WTrat-
tato della Pittura pisał:

„Malarz winien się starać być wszechstronnym; […] źle czynią ci, którzy studiują tylko akt pomierzony i podzielony wedle (z góry
założonych) proporcji, a nie szukają jego różnorodności. Albowiem człowiek może być proporcjonalny, choć jest krótki i gruby
lub też długi i cienki albo też średni”14.

W XIII wieku włoski przyrodnik i malarz Fibonacci (znany także jako Leonardo z Pizy) odkrył interesujący
szereg liczbowy15, w którym każdy kolejny element tworzy suma dwóch poprzednich liczb (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,
34, 55, 89, 144…), a iloraz dwóch sąsiednich liczb szeregu zbliża się stopniowo do liczby Φ, by począwszy od
ósmego elementu wykazywać niemal idealną zgodność ze złotą proporcją (13÷21=0,61905; 21÷34=0,61765;
34÷55=0,61818; 55÷89=0,61798, 89÷144=0,61805…).
Do tego właśnie faktu nawiązał Ernő Lendvai w swojej teorii i posłużył się szeregiem Fibonacciego do opisu

zjawisk melodycznych i harmonicznych. Zafascynowany dziełem Bartóka zapragnął myśleć o jego muzyce jako
o czymś więcej niźli zwykłym zjawisku dźwiękowym. Wzorem pitagorejczyków próbował ustalić związek po-
między prawami natury, liczbami i dźwiękami — związek, który dodatkowo nobilitowałby twórczość genialnego
rodaka. W tym jakże szlachetnym dążeniu popełnił jednak kilka istotnych błędów metodologicznych, które
stawiają pod znakiem zapytania wiarygodność rezultatów tych badań. Oczywiście, nie zmienia to naszego
uznania dla dorobku twórczego Bartóka — wspaniałej, interesującej, angażującej emocje muzyki, która
znakomicie broni się bez tej estetyzującej nadbudowy.
14 Cyt. za: Władysław Tatarkiewicz,Historia estetyki, t. 3, Arkady, Warszawa 1991, s. 138.
15 Ów ciąg stanowi rozwiązanie problematu o rozmnażaniu się królików i został zaprezentowany w traktacie matematycznym Liber abaci (Księga liczydła) z 1202 roku.
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Jednym z podstawowych zastrzeżeń podnoszonych przez recenzentów było dostosowywanie metod ob-
liczeniowych tak, by uzyskane wyniki potwierdzały założoną tezę:

„Lendvai różnicuje swoje metody; czasem koncentruje się na pojedynczym zdarzeniu, gdzie indziej zagłębia się w zawikłane
szczegóły; czasami wykorzystuje takt jako jednostkę obliczeniową nie zważając na zmianymetrum, innym razem zlicza jednostki
rytmiczne uwzględniając zmienną długość taktów”16.

Przyznając słuszność tej krytyce chciałbym ją jednak pogłębić. Otóż w moim przekonaniu największym
błędem Lendvaia było nieuwzględnienie w obliczeniach czynnika agogicznego. Przeanalizujmy pod tym kątem
jeden ze sztandarowych przykładów — ulokowanie głównej kulminacji w pierwszej części Sonaty na dwa for-
tepiany i perkusję. W swojej analizie Lendvai za podstawową jednostkę obliczeniową obrał takt, dzięki czemu
punkt kulminacyjny wypada rzeczywiście w miejscu złotego cięcia, czyli w takcie 274 (443×0,618=273,77)17.
Uwzględnienie dwukrotnej zmiany metrum z 9/8 na 6/8 w tym przypadku nie ma większego wpływu na wynik,
gdyż powstała różnica dotyczy zaledwie 15 ósemek (niecałe dwa takty). W jaki jednak sposób zmieni się rezultat,
jeśli uwzględnimy w obliczeniach aż 33 lokalne zmiany tempa w zakresie od Assai lento do Vivacissimo? Dzięki
temu, że kompozytor doprecyzował włoskie terminy oznaczeniami metronomicznymi można wyliczyć czas
trwania pojedynczej ósemki w poszczególnych odcinkach utworu (we fragmentach opartych na stopniowym
przyspieszaniu lub zwalnianiu tempa czas trwania ósemki uśredniono w zależności od kontekstu).Wyniki owych
obliczeń zostały zebrane w tabeli nr 1. Po uwzględnieniu zmian agogicznych moment rozpoczęcia głównej
kulminacji jest „spóźniony” o minutę i 8 sekund (sic!) w stosunku do taktowej lokalizacji złotego cięcia (zob.
tabela nr 2).

16 “Lendvai’s own methods vary, sometimes concentrating on a single event, elsewhere going into intricate detail; sometimes using the bar as the unit of measurement
despite varying bar lengths, elsewhere counting by beats specifically to take account of changing bar lengths.” (Roy Howat, Bartók, Lendvai and the Principles of
Proportional Analysis, “Music Analysis” 1983 Vol. 2 No. 1, s. 70).
17 “As an example, let us take the first movement of the Sonata for Two Pianos and Percussion. The movement comprises 443 bars, so its GS — following the above
formula — is 443 x 0,618, i.e. 274, which indicates the centre of gravity in the movement: the recapitulation starts precisely at the 274th bar.” (Ernő Lendvai, Béla
Bartók: An Analysis…, op. cit., s. 18).
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* liczba ósemek uwzględnia zmiany metrum z 9/8 na 6/8

zmiana tempa numery taktów liczba taktów liczba ósemek tempo czas trwania ósemki (s) przybliżona liczba sekund

1 1–12 12 102* ósemka = c. 70 0,857 87,4
2 13–17 5 45 accelerando ≈ 0,750 33,8
3 18–20 3 27 ósemka = c. 92 0,652 17,6
4 21–31 11 99 accelerando ≈ 0,400 39,6
5 32–83 52 468 ćwierćnuta z kropką = 132 0,152 71,1
6 84–90 7 63 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 12,1
7 91–94 4 36 ćwierćnuta z kropką = 132 0,152 5,5
8 95–100 6 54 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 10,4
9 101–102 2 18 ćwierćnuta z kropką = 132 0,152 2,7
10 103–104 2 18 rallentando ≈ 0,170 3,1
11 105 1 9 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 1,7
12 106–114 9 81 stringendo ≈ 0,150 12,2
13 115–132 18 162 ćwierćnuta z kropką = 176 0,114 18,5
14 133–160 28 252 półnuta z kropką + ćwierćnuta z kropką = 63 0,106 26,7
15 161–173 13 117 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 22,5
16 174 1 9 ritardando ≈ 0,210 1,9
17 175–194 20 180 ćwierćnuta z kropką = 144 0,139 25,0
18 195–216 22 198 ćwierćnuta z kropką = 126 0,159 31,5
19 217–261 45 405 ćwierćnuta z kropką = 120 0,167 67,6
20 262–272 11 99 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 19,0
21 273 1 9 allargando ≈ 0,200 1,8

» Φ «
22 274–291 18 162 ćwierćnuta z kropką = 112 0,179 29,0
23 292–308 18 162 ćwierćnuta z kropką = 104 0,192 31,1
24 309–326 18 162 ćwierćnuta z kropką = 123 0,163 26,4
25 327–331 5 45 rallentando ≈ 0,180 8,1
26 332–380 49 441 półnuta z kropką + ćwierćnuta z kropką = 67 0,100 44,1
27 381–382 2 18 rallentando ≈ 0,150 2,7
28 383–385 3 27 accelerando ≈ 0,120 3,2
29 386–405 20 180 półnuta z kropką + ćwierćnuta z kropką = c. 69 0,097 17,5
30 406–412 7 63 allargando ≈ 0,105 6,6
31 413–416 4 36 ćwierćnuta z kropką = 176 0,114 4,1
32 417–432 16 144 ćwierćnuta z kropką = 164 0,122 17,6
33 433–443 11 99 ćwierćnuta z kropką = 132 0,152 15,1

Tabela nr 1. Szacunkowe wyliczenie czasu trwania poszczególnych odcinków I części Sonaty na 2 fortepiany i perkusję Béli Bartóka
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Argumentem, który miał sankcjonować teorię Lendvaia było przytoczenie stosunkowo dużej liczby dzieł
Bartóka, w których dostrzeżone proporcje pomiędzy wyznaczonymi odcinkami oscylują wokół liczby Φ.
Jednakże, lokowanie głównej kulminacji lub momentu rekapitulacji głównego tematu nieco za środkiem
utworu (części) wydaje się dość intuicyjnym, skutecznym i pożądanym rozwiązaniem z punktu widzenia
psychologii odbioru dzieła muzycznego. Nie dziwmy się zatem, że podobny sposób rozplanowania dramaturgii
można odnaleźć w utworach innych kompozytorów, np. Mozarta18 czy Debussy’ego19, choć przecież w tym
drugim przypadku ulotna impresja i chirurgiczna precyzja wzajemnie się wykluczają.
Przeciwstawiając „naturalną formę” melodii Bartóka wzorcom klasycznym, opartym na budowie okresowej,

Lendvai przytoczył dwutaktowy fragment tematu pierwszej częściMuzyki na instrumenty strunowe, perkusję
i czelestę, w którym „pięciosylabowemu motywowi odpowiada nie pięć sylab, jak to bywa u Mozarta, lecz
osiem”20. Dlaczego jednak ta zasada, bazująca ponoć na złotej regule (por. szereg liczbowy Fibonacciego) nie
chce się sprawdzić w odniesieniu do całego tematu fugi (co Lendvai skrzętnie zataił przed czytelnikami)?

18 John F. Putz, The Golden Section and the Piano Sonatas of Mozart, “Mathematics Magazine” 1995 Vol. 68 No. 4, s. 275–282.
19 Roy Howat, Debussy in proportion: a musical analysis, Cambridge University Press, Cambridge 198). Na s. 187–193 (appendix 2 — Proportional intrigue in other
composers’ music) autor rozprawy omówił także przykłady występowania „złotego cięcia” w pierwszej części Sonaty fortepianowej A-dur D. 959 Schuberta, pierwszej
części (Oiseau triste) fortepianowej suityMiroirs Ravela oraz drugiej pieśni (Reflets dans l’eau) z cykluMirages Fauré’go.
20 „Melodie klasyczne są rozczłonkowane symetrycznie — 2 taktom odpowiadają dwa, czterem cztery, a ośmiu odpowiada osiem taktów. Stąd klasyczna proporcjonal-
ność, piękno i równowaga tych melodii, każda cząstka posiada swój symetryczny odpowiednik, toteż często logikę tej struktury można określać jako zasadę «wagi».
Tymczasem najbardziej charakterystyczne melodie Bartóka podlegają zupełnie innym prawidłowościom; pięciosylabowemu np. motywowi odpowiada nie pięć sylab,
jak to bywa u Mozarta, tylko osiem sylab. Cóż to za forma? Nasuwa się od razu odpowiedź — forma naturalna!” (Ernő Lendvai, Bartók a natura…, op. cit., s. 11;
zob. także: idem, Béla Bartók: An Analysis…, op. cit., s. 77).

Tabela nr 2. Odchylenie od złotej proporcji w zależności od przyjętej podziałki

liczba jednostek dla całej części położenie kulminacji zgodne ze
„złotym cięciem” faktyczne położenie kulminacji odchylenie od „złotego cięcia”

podziałka taktowa 443 274 274 0 taktów (0%)

podziałka ósemkowa 3990 2466 2451 –15 ósemek (–0,4%)

podziałka sekundowa 718 444 512 +68 sekund (+9,5%)
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Pozostałe frazy tematu (oddzielone podobnie jak dwie pierwsze pauzą ósemkową) są „7–sylabowe”, a nie jak
można by się spodziewać 3-, 5-, 8- lub 13-sylabowe:

Analogiczną wątpliwość wzbudza twierdzenie, iż „pentatonika jest najbardziej podstawowym rezultatem
muzycznym złotego podziału”21. Przy odpowiednio spreparowanym przykładzie skala pentatoniczna oparta np.
na dźwiękach czarnych klawiszy fortepianu i czytana od dźwięku „b” rzeczywiście tworzy szereg interwałów,
których rozpiętości mierzone sumą zawartych półtonów układają się zgodnie z szeregiem Fibonacciego:

Jednak czyż i w tym przypadku, zasugerowani arbitralnym twierdzeniem Lendvaia, nie ulegamy złudzeniu?
Czyż nie dostrzegamy jedynie tego, co spodziewamy się ujrzeć? Przecież, jeśli dźwięki tej samej skali upo-
rządkujemy w inny sposób i zechcemy zauważyć więcej interwałów pomiędzy poszczególnymi stopniami skali,
cała teza o złotej proporcji legnie w gruzach (zob. przykład 4).

3. Pentatonika — rozkład interwałów zgodny z szeregiem Fibonacciego

21 Ibidem, s. 16. Zob. także: “one of the most intrinsic laws of music is demonstrated by pentatony – perhaps the most ancient human sound system – which may be
regarded as a pure musical expression of the GS principle.” (Ernő Lendvai, Béla Bartók: An Analysis…, op. cit., s. 48).

2. Temat pierwszej części Muzyki na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę Béli Bartóka

5 8 7 7
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Podobnego złudzenia doznajemy patrząc poprzez „złoty filtr” na tzw. akord bartókowski22:

4. Pentatonika — rozkład interwałów niezgodny z szeregiem Fibonacciego

7

4
10

7
7

5. Warianty tzw. akordu bartókowskiego — rozkład interwałów zgodny z szeregiem Fibonacciego

β γ δ

β γ δ

6. Warianty tzw. akordu bartókowskiego — rozkład interwałów niezgodny z szeregiem Fibonacciego

8
5

3 3 3 2

8
5

3 3 2 3

8
5

3 2 3 3

9
11

6
11

6

11

6

22 Jest to współbrzmienie łączące tryb majorowy z minorowym, często występujące w muzyce Bartóka, które Lendvai wyprowadził ze sformułowanego przez siebie tzw.
systemu osiowego (the axis system). Poszczególne warianty, oznaczone kolejnymi literami greckiego alfabetu (β, γ, δ, ε), zawierają się w akordzie syntetycznym (α),
powstałym z nałożenia dwóch czterodźwięków zmniejszonych: cis–e–g–b/c–es–fis–a (zob. Ernő Lendvai, Béla Bartók: An Analysis…, op. cit., s. 40–47).
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Jeśli posługując się wybiórczą procedurą Lendvaia odnajdziemy układ interwałów zgodny z szeregiem
Fibonacciego np. w pospolitym akordzie septymowym (zob. przykład 7) możemy na tej podstawie dojść do
wniosku, że cały system tonalny dur-moll przenika idea złotej proporcji (sic!).

Czyż nie neutralizuje to wartościującej tezy Lendvaia, który usiłuje przekonywać, że bartókowską akordykę
„przenika charakterystyczne rozżarzenie i pełne życia napięcie, które płynie stąd, że złoty podział jest wyłączną
cechą żywej, organicznej przyrody...”23?
Należymieć świadomość, że odniesienie złotej proporcji do organizacji wysokościowej dźwięków niesie ze sobą

dużo więcej ograniczeń i przekłamań niż w przypadku przyłożenia jej do osi czasu i omawiania w tym kontekście
formy utworu. Po pierwsze, spekulacja Lendvaia dotycząca melodyki i harmoniki bazuje na logarytmicznym
podziale przestrzeni dźwiękowej (zgodnym zresztą z naszym doświadczeniem słuchowym), a nie na ilościowych
zależnościach pomiędzy częstotliwościami drgań. Bezpośrednie przełożenie reguły złotego cięcia (funkcjonują-
cej w płaszczyźnie liniowej) na podziałkę częstotliwości mogłoby przynieść rezultaty odbiegające od oczekiwań.
Na przykład, w stroju równomiernie temperowanym (sic!) według proporcji liniowej punkt złotego cięcia po-
między dźwiękami e1 (329,63 Hz) a c2 (523,25 Hz) wypadłby na częstotliwości około 449,29 Hz, a nie na
częstotliwości dźwięku a1 (440,00 Hz), wyliczonej na podziałce półtonowej zgodnie z szeregiem Fibonacciego
(5:8). Po drugie, jak już wcześniej wspomniano iloraz dwóch sąsiednich liczb szeregu Fibonacciego dopiero od
23 Ernő Lendvai, Bartók a natura…, op. cit., s. 19.

7. Akord septymowy a szereg Fibonacciego

8
5

3 3 2
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ósmego elementu zbliża się do liczby Φ, podczas gdy Lendvai koncentruje się na interwałach sekundy wielkiej
(2 półtony), tercji małej (3) i kwarty (5), które w istocie tworzą stosunki odpowiednio 0,666 (2:3) i 0,600 (3:5).

* * *
Ze względu na przedstawione powyżej zastrzeżenia pojawiają się uzasadnione wątpliwości: czy liczba Φ

rzeczywiście legła u podstaw koncepcji twórczych Bartóka, stając się dość kuriozalnym aspektem jego techniki
kompozytorskiej, czy też jest to jedynie (efektowna skądinąd) muzykologiczna spekulacja? Czy Bartók dążył do
uzyskania owych proporcji świadomie, czy też wykazane zbieżności mają charakter zupełnie przypadkowy?
Próbując odpowiedzieć na te pytania trzeba uwzględnić fakt, że ani w szkicach, ani w rękopisach partytur nie
odnajdziemy żadnych zapisków kompozytora wskazujących na przeprowadzanie procedur obliczeniowych,
mających na celu dostosowanie proporcji poszczególnych odcinków utworu do złotego cięcia. Nie zachowała się
również żadna wypowiedź twórcy na ten temat24.
Pozostawiając tę kwestię otwartą, choć z negatywnym wskazaniem, spróbujmy teraz bardziej ogólnie za-

stanowić się nad możliwościami sensownego stosowania reguły złotego cięcia w muzyce. Moim zdaniem, od-
powiedź twierdząca byłaby sprzeczna z istotą percepcji audytywnej. Zasadniczym powodem, dla którego złota
proporcja nie ma przełożenia na formę muzyczną jest oczywisty fakt, iż zjawisko muzyczne przebiega w osi
czasu. Zatem w danym momencie nie jesteśmy w stanie objąć całości dzieła, którego ostateczny kształt (forma)
przy pierwszym słuchaniu ujawnia nam się sukcesywnie, w miarę upływu czasu. Jesteśmy tym samym po-
zbawieni możliwości oceny, w jakim stadium rozwoju formy znajdujemy się w danym momencie i w jakich
proporcjach czasowych przedstawia się dany współczynnik formalny w stosunku do całości dzieła. W rzeźbie
lub architekturze zastosowanie odpowiednich proporcji w wyobrażeniach postaci ludzkich czy modułach

24 “The strongest argument for the view that Bartók’s proportional system were subconsciously produced is that no definite proof is known of a conscious application.
Surviving manuscripts of the works discussed here show no signs of numerical calculation, and Bartók is not known to have spoken to anyone on the subject.” (Roy
Howat, Bartók, Lendvai…, op. cit., s. 84).
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konstrukcyjnych budowli ma bezpośredni wpływ na ich wyraz estetyczny. W czasie oglądu jesteśmy w stanie
wychwycić większość zależności pomiędzy poszczególnymi elementami. Nawet niewielkie odchylenia od
proporcji narzuconych przez ideały estetyczne epoki mogą spowodować, że dana sylwetka stanie się w naszych
oczach niezgrabna, nieproporcjonalna i taka różnica jest natychmiast wyczuwalna. Natomiast w utworze
muzycznym samo położenie punktu kulminacyjnego nie jest dla nas tak istotne jak kontekst, w którym wy-
stępuje. Większy wpływ na naszą percepcję ma sposób dochodzenia do kulminacji i rozładowywania powstałych
napięć niż jej czasowa lokalizacja.
Jeślibyśmy nawet przyjęli sensowność modelu formy dzieła muzycznego opartego o zasadę złotego cięcia,

pozostaje nam do rozstrzygnięcia jeszcze inny problem. Rzeźba czy obraz są udostępnione odbiorcom
w skończonej postaci. Natomiast utwór muzyczny ma nieskończoną liczbę pojedynczych realizacji, które łączy
co prawda wspólny (mniej lub bardziej doprecyzowany) scenariusz zapisany przez kompozytora w postaci
partytury, lecz które różnią się między sobą detalami wykonawczymi. Jeśli przyjmiemy, że w zakresie formy
zasada złotego cięcia dotyczyłaby proporcji czasowych pomiędzy ważniejszymi odcinkami, musimy wziąć pod
uwagę dość duże niekiedy rozbieżności w ustalaniu tempa przez różnych dyrygentów i to pomimo dokładnych
oznaczeńmetronomicznych. Porównajmy dla przykładu cztery wykonania Sonaty na dwa fortepiany i perkusję
Bartóka, dokonane przez artystów o uznanej renomie (zob. tabela nr 3). Jedną z wersji orkiestrowych tego
dzieła poprowadził Pierre Boulez, kompozytor–dyrygent znany z niezwykłej pieczołowitości we wdrażaniu
wszelkich wskazówek zawartych w partyturach.
Czas realizacji pierwszej części różni się w skrajnych przypadkach o 35 sekund, a we wszystkich inter-

pretacjach główna kulminacja pojawia się z blisko minutowym opóźnieniem w stosunku do momentu wy-
znaczonego złotym cięciem (czas trwania części w sekundach × 0,618). Jak to się ma do spekulatywnych wy-
liczeń Lendvaia nieuwzględniających zmian tempa w partyturze, ani dodatkowych fluktuacji wprowadzanych
przez wykonawców???
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Ponadto, obiektywny, fizykalny, absolutny czas różni się od czasu subiektywnego, czyli tego, który odbieramy
za pośrednictwem zmysłów. Jak pokazuje doświadczenie, wrażenie upływu czasu zależy w dużym stopniu od
liczby bodźców, jakie docierają do naszej świadomości. W sytuacji, kiedy trudno jest sprawić, aby dany utwór
był jednakowo interesujący w całej swojej rozciągłości, musimy się liczyć z istnieniem miejsc mniej i bardziej
pochłaniających naszą uwagę, mniej i bardziej istotnych dla rozwoju dramaturgii, miejsc kulminacyjnych
(angażujących emocjonalnie) oraz momentów odprężenia (tj. spowolnienia procesu percepcji i rozrzedzenia
liczby bodźców). Można zatem przyjąć, że czas psychologiczny ma charakter wariabilny. Co istotne, czas
psychologiczny jest różny dla każdego słuchacza, gdyż do każdej osoby dociera inna liczba bodźców. Zależy to
od wielu czynników, np. od zasobu wiedzy na temat muzyki, nastawienia analitycznego (śledzenie partytury
podczas słuchania) bądź czysto emocjonalnego, a nawet od aktualnego nastroju czy samopoczucia. W takim
kontekście, wyznaczanie w partyturze ścisłych, bardzo precyzyjnych proporcji czasowych pomiędzy współczyn-
nikami formy nie ma chyba większego sensu.
Podstawowym błędem Lendvaia było to, że analizę oparł jedynie na zapisie partyturowym, nie weryfikując

wniosków w zetknięciu z doświadczeniem słuchowym. Niestety, w gronie jego naśladowców znaleźli się

numer
interpretacji * czas trwania pierwszej części (s) położenie kulminacji (t. 274)

zgodne ze złotą proporcją (s) faktyczne położenie kulminacji (s) odchylenie od złotej proporcji

1 771 476 528 +53 sekundy (+6,8%)

2 768 475 531 +56 sekund (+7,3%)

3 760 470 524 +54 sekundy (+7,1%)

4 795 491 537 +46 sekund (+5,8%)

Tabela nr 3. Odchylenie od złotej proporcji w wybranych nagraniach Sonaty (Koncertu) na 2 fortepiany i perkusję Beli Bartóka

* Interpretacja nr 1— Katia & Marielle Labèque (fortepian), Sylvio Gualda & Jean-Pierre Drouet (perkusja), EMI 1987; Interpretacja nr 2— Jean-François Heisser & Georges Pledermacher
(fortepian), Guy-Joël Cipriani & Gérard Perotin (perkusja), Erato 1992; Interpretacja nr 3 (wersja symfoniczna) — Tamara Stefanovich & Pierre-Laurent Aimard (fortepian), Nigel Thomas
& Neil Percy (perkusja), London Symphony Orchestra, Pierre Boulez (dyrygent), Deutsche Grammophon 2008; Interpretacja nr 4 (wersja symfoniczna) — Martha Argerich & Nelson
Freire (fortepian), Jan Pustjens & Jan Labordus (perkusja), Royal Concertgebouw Orchestra, David Zinman (dyrygent), Philips 1985.
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muzykolodzy, którzy ulegli neofickiemu zaślepieniu i w swoich poszukiwaniach „świętego Graala” zapędzali się
dużo dalej, doprowadzając analizę proporcjonalną do granicy absurdu. Na przykład Derek Locke25, poddał
takiej analizie IV Kwartet smyczkowy Bartóka. Najpierw w każdej z pięciu części ustalił liczbę jednostek
metrycznych (część I — 638; II — 500; III — 284; IV — 372: V — 770), nie przejmując się przy tym znaczącymi
różnicami agogicznymi ani tym, że raz jednostką metryczną jest ćwierćnuta, a innym razem ćwierćnuta
z kropką. Następnie, zaczął swobodnie manipulować tymi danymi w oderwaniu od jakichkolwiek muzycznych
przesłanek, dochodząc m.in. do „spektakularnego” odkrycia, że jeśli pomĳając część środkową pomnożymy
liczbę jednostek metrycznych w częściach pierwszej i czwartej oraz drugiej i piątej, po czym owe iloczyny po-
dzielimy przez siebie, otrzymamy iloraz zbliżony do liczby Φ:

(638 × 372) ÷ (500 × 770) = 237336 ÷ 385000 = 0,61646

Muzyka Béli Bartóka jest atrakcyjna nie dzięki ukrytemu, czy też domniemanemu „złotemu porządkowi” za-
kodowanemu w partyturze, lecz m.in. ze względu na znakomite rozplanowanie formy w kategoriach psychologii
odbioru dzieła muzycznego. Tworzenie muzyki w oderwaniu od prawideł percepcji może doprowadzić do po-
wstania dzieła doskonałego w bycie intencjonalnym, lecz zupełnie nieprzyswajalnego przez potencjalnego
słuchacza ze względu na zbyt duży stopień abstrakcyjności, przekraczający możliwości poznawcze. Bezpieczniej
zatem będzie stosować się do przestrogi Leonarda da Vinci26 zawartej w Codex Atlanticus:

„Reguł należy używać jedynie dla kontroli figur. Gdybyś chciał je stosować przy kompozycji, nie osiągnąłbyś celu i tylko
wprowadził zamieszanie”27.�

25 Derek Locke, Numerical Aspects of Bartók’s String Quartets, “The Musical Times” 1987 Vol. 128 No. 1732, s. 322–325.
26 „Wśród entuzjastów doskonałej proporcji (a od V do XVII w. n.e. nie było innych estetyków) Leonardo był najbardziej umiarkowanym i najwięcej mającym przeciw
niej zastrzeżeń” (Władysław Tatarkiewicz,Historia estetyki, t. 3, op. cit., s. 132).
27 Ibidem.
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