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Streszczenie 

Muzyka, matematyka i sztuka – trzy dziedziny pozornie bardzo odległe od siebie. Muzyka należy do tzw. 
„sztuk pięknych”, przemawia do ludzkich uczuć. Matematyka, królowa wszystkich nauk, jest 

sformalizowaną teorią. Filozofia, czyli umiłowanie mądrości poszukuje odpowiedzi na podstawowe 

zagadki ludzkiego bytu. Co mają wspólnego ze sobą te trzy pozornie odrębne światy? Gdzie spotyka się 

świat wrażeń i świat myśli człowieka? Czy matematyczne schematy muszą ograniczać wyrażanie emocji? 

Zapraszam na podróż w głąb czasu w poszukiwaniu odpowiedzi na te oraz inne podobne pytania. 

1 Muzyka w naszym życiu 

Muzyka, sztuka wyjątkowa, była nieodłączną towarzyszką człowieka w każdym okresie jego 

dziejów. Idealizowana, poruszała serca starożytnych Chińczyków, wielbiona w dawnej Grecji 

odgrywała ważną rolę w każdej nieomal dziedzinie ich życia.  Wywierała ogromny wpływ na ludzi.  

Chociaż zamilkła już muzyka świata starożytnego, chociaż nie usłyszymy rytualnych brzmień wielu 

ceremonii i obrzędów - prawdą jest, że historia muzyki jest tak długa jak losy człowieka. Przez 

wieki była istotnym składnikiem życia i kultury, a jej znajomość była podstawą ogólnego 

wykształcenia.    

Muzyka - niewysłowiona mowa, uniwersalnym językiem wyraża to, czego nie można 

wypowiedzieć słowami. Nazywana bywa językiem duszy i serca człowieka. Fascynuje każdego, 

chociaż odbieramy ją różnie, słuchając jej przez pryzmat ducha epoki oraz naszych ludzkich 

doświadczeń i wrażliwości.  

Z czego zatem bierze się taka siła wyrazu i magiczna moc najpiękniejszej ze sztuk? Czy muzyka na 
pewno przemawia tylko językiem uczuć?  

„Nie wystarczy słyszeć muzykę. Trzeba ją uczynić zrozumiałą” – Diderot. 

2 Czy muzykę można „zmierzyć”? 

Niezwykłą podróż w świat matematyki, muzyki i filozofii zaczniemy od 

starożytnych Chin. Muzyka chińska uważana jest za najstarszą, najbardziej 

osobliwą i hermetyczną kulturę muzyczną.  Muzyka wg Chińczyków rodzi się w 

sercu człowieka. Cała mądrość ludzkiego serca ujawnia się w dźwiękach. 

Człowiekowi Zachodu trudno zrozumieć wyczarowane piękno cytry guqin, czy 

guzheng. Pozostanie głuchy na dźwięk kamiennej płyty, ulubionego instrumentu 

Konfucjusza. Siła wyrazu chińskiej muzyki tkwi bowiem w poszczególnych 

dźwiękach, a nie w ich powiązaniu muzycznym, do czego jesteśmy współcześnie 

przyzwyczajeni. Pojedyncze dźwięki płynące z serca, delikatnie różnicowane 

poruszały głęboko. Pojedynczy dźwięk potrafił wyrazić więcej, aniżeli cała 

melodia.  

Rys.1 Guqin - tradycyjny starożytny instrument chiński liczący ponad 3 tys. lat, instrument  mędrców 

i literatów.  
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Muzyka w Chinach  była ściśle powiązana z filozofią i religią. „Sięgała korzeniami do Wielkiej 

Jedni, do uniwersalnej idei, której nikt nie może sobie wyobrazić, ani nawet określić pojęciowo”  - 

Lü Pu-wei [2]. Poszczególnym dźwiękom i barwie nadawano znaczenie kosmologiczne. Silne 

powiązania muzyki z wierzeniami tkwiącymi głęboko w kulturze musiały narzucić muzyce pewne 

normy i miary, których należało rygorystycznie przestrzegać. Chińczycy potrzebowali ścisłej, 

wzorcowej miary dźwięku, która pozwoliłaby włączyć muzykę do „Wielkiej Jedni”. Miara dźwięku 

jako stosunek długości dwóch piszczałek, czy strun instrumentów okazała się niewystarczająca. 

Wprowadzono normatywną miarę – stopę, która była jednocześnie miernikiem długości. 

Powiązanie między muzyką a miarą określoną jako długość było tak silne, że Cesarski Urząd 

Muzyki w starożytnych Chinach dołączono do Urzędu Wag i Miar, w którym ustalano i 

przechowywano poprawną wysokość dźwięku. Tak więc muzyka za pośrednictwem prostych 

elementów matematyki została włączona w ogólną jedność kosmosu. Człowiek za pośrednictwem 
muzyki i liczby brał na siebie odpowiedzialność za równowagę świata.  

3 Śpiewający kosmos 

Podczas, gdy w starych Chinach, za czasów Konfucjusza zaczęto wprowadzać półtony do 

powszechnie stosowanej skali pentatonicznej, w basenie Morza Śródziemnego pojawiła się tajemna 
filozofia pitagorejska. 

Wyobraźmy sobie wyjątkowy wszechświat pełen niezwykłego ładu i harmonii, gdzie wszystko jest 

celowe, wszystko ma sens.  Na Ziemi panuje idealny porządek. Sfery niebieskie krążą wokół środka 

świata wydając swoim regularnym ruchem harmonijne dźwięki. W przestworzach brzmi cudowna 

muzyka – symfonia kosmosu, muzyka sfer. Najmilsza, słodka muzyka wszechświata, której piękna 

nie sposób wyrazić słowami i której ucho ludzkie nie wyłowi z szumu codzienności. Wg 

Arystotelesa nie słyszymy jej tonów, ponieważ „dźwięk jest od naszego urodzenia tuż przy nas, 

wskutek czego nie odróżniamy go od jego przeciwieństwa – milczenia”. Dyrygentem tak  

nieprawdopodobnej orkiestry jest sam Mistrz Pitagoras, posiadający dar słyszenia i rozumienia 
dźwięków ruchu planet. 

Tak niebanalnie zorganizowany wszechświat pitagorejczycy nazwali „kosmosem” (z gr. ”kosmos” 

oznacza porządek). Wszechświat określany jako kosmos jawił się w formie uporządkowanej, 

harmonijnej jedności odznaczającej się niewysłowionym pięknem. Wszystkie pojęcia w całym 

wszechświecie wyrażały się za pomocą liczby. Pitagorejczycy uważali, że „wszystko jest liczbą”, 

liczba była ideą, istotą wszelkiego bytu. Liczby, widziane wszędzie, można było odnaleźć również 

w muzyce. Nie mogło być inaczej,  muzyka zaczęła jawić jako zagadnienie czysto matematyczne.  

Znana legenda opowiada, w jaki sposób Pitagoras dokonał epokowego odkrycia dającego muzyce 

matematyczne podstawy (wersja Jamblicha). Pewnego razu przechodząc obok warsztatu 

kowalskiego Pitagoras usłyszał harmonijne dźwięki  kowadeł wydawane za przyczyną uderzających 

młotów. Rozpoznał w nich znane współbrzmienia oktawy, kwinty i kwarty – wyjątkowo 

harmonijnych interwałów, tzw. interwałów czystych. Zauważył, że są one uzależnione od stosunku 

ciężaru kowalskich młotów. Ciężary w proporcji 1:2 dawały doskonałą oktawę, ciężary pozostające 

w stosunku 2:3 brzmiały w czystej kwincie, a  ciężary mające się do siebie jak 3:4 tworzyły czystą 
kwartę.  

Tyle mówi legenda. Ile wiary można dać podobnym historiom? Trudno określić, jednak nie ulega 

wątpliwości, że Pitagoras odkrył istnienie arytmetycznej zależności między dźwiękami, które 

współbrzmią harmonijnie. 
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Odkrycie to zostało potwierdzone przez eksperymenty ze strunami oraz przez doświadczenia z  

jednostrunowym instrumentem – monochordem. Można to zaobserwować, gdy skrócimy strunę 

przy stałym napięciu. Jeśli skrócimy ją w połowie zabrzmi oktawę wyżej, jeśli w 1/3 długości – 
kwintę wyżej, a jeśli w 1/4 - kwartę wyżej.  

 

 

Rys. 3 Interwały Pitagorasa [9] 

Jednocześnie pitagorejczycy zauważyli, że suma kwinty i kwart daje oktawę, zaś różnica kwinty i 

kwarty cały ton. Aby dojść do tego na drodze czysto matematycznej, należałoby pomnożyć lub 

podzielić liczbowe stosunki, jak niżej: 
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Znalezienie dźwięku „w połowie drogi” wymagało obliczenia pierwiastka kwadratowego z  

iloczynu ilorazów. 

Po takim niebywałym rozpoznaniu Pitagoras doszedł do wniosku, że matematyczne prawa 

współbrzmień muzycznych muszą odnosić się do całego wszechświata. Odległości muzyczne 

między dźwiękami mierzone w tonach i półtonach posłużyły mu do opisu odległości planet. 

Kosmos, w którym odległości opierały się na tych samych stosunkach liczbowych co strój 

muzyczny, musiał rozbrzmiewać nieustanną harmonią. Współbrzmienia muzyczne oparte na 

matematycznych zasadach wpisywały się w strukturę wszechświata. 

Utożsamienie interwałów muzycznych z proporcjami liczbowymi dało początek teorii muzyki. 

Pitagoras stworzył dokładne podstawy teoretycznego wyznaczania wysokości dźwięków. Co 

prawda interwały muzyczne opisane przez Pitagorasa okazały się problematyczne ze względu na ich 

arytmetyczne „sumowanie”(12 kwint czystych i 7 oktaw w dół nie daje dźwięku wyjściowego, jak 

należało oczekiwać: 
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      centa - komat pitagorejski), jednak zaproponowany przez niego 

kwintowy system strojenia, przetrwał aż do końca XV wieku. Muzyka stała się nauką, ponieważ jej 

prawdy zostały wyjaśnione przy pomocy eksperymentu i opisane przy użyciu matematycznych 

pojęć.  

Przedstawiona teoria „grającego” wszechświata może wydawać się naiwna współczesnemu 

człowiekowi. Czy jednak zupełnie pozbawiona jest prawdy? Okazało się, że na wpół mistyczne 
wyobrażenia Pitagorasa były ważnym  krokiem w dochodzeniu do prawdy.  

4 Wielki Temat w nauce i kulturze 

Pitagorejska wizja muzycznego kosmosu opartego na matematycznych zasadach przetrwała przez 

dwa tysiące lat. Zasadniczy opis tego tematu pochodzi z filozoficznego traktatu Arystotelesa „O 

niebie”. Arystoteles powiadał, że wg pitagorejczyków ciała niebieskie poruszające się z olbrzymią 

szybkością muszą wywoływać dźwięki głośniejsze od wszelkich innych ciał fizycznych o znacznie 

mniejszych rozmiarach. Jeżeli „prędkość gwiazd, która jest zależna od ich odległości, jest 
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proporcjonalna do akordów muzycznych, twierdzą, że dźwięk wydawany przez ruch kołowy gwiazd 

jest harmonijny”[1].  Poglądy te przeniknęły do filozofii platońskiej, która wywarła olbrzymi  

wpływ na zachodnią kulturę. Platon w pełni podpisywał się pod pitagorejską koncepcją 

muzycznego wszechświata, co znalazło odzwierciedlenie w pełnym tajemnic dialogu „Timajos”. 

Przedstawiona w nim wizja powstania świata to mistyczne połączenie matematyki, muzyki i 

kosmosu. Misterny opis  narodzin świata przez Platona to jednak dość zawiłe ćwiczenia z logiki, 
trudne do zrozumienia dla współczesnego czytelnika [1].  

Podjęta przez Arystotelesa i Platona matematyczna filozofia muzyki stała się częścią nauki i kultury 

średniowiecza oraz renesansu. Za sprawą Boecjusza Pitagoras stał się ojcem muzyki dla 

średniowiecza, a muzyka tego okresu kojarzyła się z nauką o matematycznych prawach muzyki. 

Wieki średnie z bogatą spuścizną platońską stworzyły wiele teorii na temat muzycznego piękna 

świata. Honariusz z Autun opisywał kosmos zbudowany na podobieństwo cytry, której struny 

brzmią harmonijnie. A średniowieczne chóry anielskie grały i śpiewały swojemu Stwórcy. Wielki 

koncert trwał nadal. Powoli jednak nadchodziła era intelektu i przy pulpicie dyrygentów muzyki 

sfer pojawił się słynny astronom i matematyk, Johannes Kepler – człowiek o niezaprzeczalnym 

geniuszu. Kepler, zakorzeniony głęboko w myśleniu swoich duchowych poprzedników stworzył 

własną, polifoniczną wizję muzycznego świata. „Ruchy ciał niebieskich – pisał Kepler - są niczym 

innym jak pewną wieczystą polifonią, która dociera do nas nie przez słuch , lecz przez rozum.” 

Powstała „matematyczna Pieśń nad pieśniami”, jak Arthur Koestler (ang. dziennikarz XX wieku) 

nazywa jego dzieło - „Harmonię świata”. Rozprawa  zawiera ważne przemyślenia Keplera 
poświęcone muzycznemu wyobrażeniu kosmosu.  

Kepler również wiązał interwały muzyczne z ruchami planet, jednak koncentryczne sfery 

dotychczasowych modeli kosmologicznych zastąpił orbitami eliptycznymi. Trzy podstawowe 

prawa sformułowane przez Keplera obowiązują do dzisiaj. A mianowicie, planety krążą wokół 

Słońca po elipsach w taki sposób, że promień wodzący planety poprowadzony od Słońca zakreśla w 

równych odstępach czasu jednakowe pola.  

 

Rys. 4 Graficzna interpretacja drugiego prawa Keplera [8] 

Jeśli planeta porusza się po łuku bliższym Słońcu, musi poruszać się szybciej aniżeli po fragmencie 

elipsy bardziej oddalonym od niego. Stosunki tych dwóch prędkości dla różnych planet – 

najszybszej w peryhelium i najwolniejszej w aphelium - nieomal dokładnie pokrywają się z 

proporcjami interwałów muzycznych. Czy można zatem matematyczną muzykę kosmosu 

odtworzyć na fortepianie? 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Kepler_2_a.jpg


 Teksty Konferencji Mathpad 2012, UMK, Toruń, 22-25 Sierpnia 2012   

 

 

5 

 

Rys. 5  Planety na klawiaturze fortepianu [7] 

Położenie planety na klawiaturze zależy od prędkości orbitalnej (liczba obiegów w jednostce czasu) 

wokół Słońca. Słońce wokół którego krążą planety należy umieścić z prawej strony klawiatury. 

Merkury znajduje się najbliżej Słońca, porusza się najszybciej (około 1,6 razy szybciej od Ziemi) i 

wydaje dźwięki najwyższe. Saturn, najbardziej oddalony od Słońca porusza się około 30 razy 

wolniej od Ziemi i wydaje dźwięki najniższe. Zakres dźwięków obejmowanych przez planetę 

zależy od różnicy prędkości w położeniu najbliższym i najdalszym Słońcu. I tak elipsa Wenus jest 

podobna do okręgu, jej obszar na klawiaturze to tylko jeden dźwięk, który odpowiada odpowiednio 

przeskalowanej prędkości orbitalnej tej planety. Dla Saturna otrzymujemy wielką tercję, ponieważ 

stosunek prędkości wyrażony w sekundach wynosi 135:106, czyli prawie dokładnie 5:4.  Im 
bardziej spłaszczona jest elipsa orbity, tym szczerszy zakres dźwięków odpowiadający planecie.  

Kepler otworzył drogę do przeróżnych eksperymentów muzycznych, tym bardziej, że dzisiaj 

dysponujemy dokładnymi instrumentami elektronicznymi. Dwaj  amerykańscy uczeni z 

uniwersytetu Yale – Willie Ruff i John Rodgers nagrali płytę z muzyką kosmosu pod batutą 

Keplera. We Wszechświecie nie ma idealnej ciszy. Sonda Voyager wysłana przez NASA 

dostarczyła nam prawdziwej „kosmicznej listy przebojów”.  

Posłuchajmy  więc chociaż przez chwilę prawdziwej kosmicznej muzyki wszechświata:  

http://www.youtube.com/watch?v=_bnU6K1y468&feature=player_embedded. 

Keplerowska muzyka planet brzmi czysto dla każdej planety z osobna. Rodzą się pewne problemy z 

polifonią, ponieważ w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych ruchów 

pojawiają się zaburzenia oczekiwanego ruchu planet. Tak więc prędkości poszczególnych planet nie 

zawsze pozostają do siebie w harmonijnych stosunkach. Doskonały kosmiczny instrument zaczyna 

„fałszować”. Może jednak pielęgnowana przez wieki harmonia muzyki sfer to tylko ludzka tęsknota 
za ładem i porządkiem?     

5 Muzyczny architekt, muzyczny ład symetrii  

Jak widzieliśmy człowiek nauczył się „mierzyć” muzykę, co było głęboko osadzone w ludzkiej 

kulturze oraz powiązane z kosmologicznym obrazem świata w danej epoce. Pitagoras 

zaproponował naukowe podejście do muzyki oparte na teorii proporcji, które przez wieki utrwaliło 
wiarę w prawa liczbowe niezależne od sytuacji. 

„Muzyka jest nauką, zatem powinna posiadać ściśle określone reguły wyprowadzone z jakiejś 

ewidentnej zasady, a zasada ta może być rozpoznana tylko za pomocą matematyki” – J.Ph.Rameau, 

kompozytor i teoretyk muzyki epoki baroku. 

http://www.youtube.com/watch?v=_bnU6K1y468&feature=player_embedded
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Nie zmienia to jednak faktu, że nie słyszymy „proporcjami”, nie słyszymy w hercach, czy 

decybelach. Muzyka przenika człowieka niezależnie od tego jak bardzo świadomi jesteśmy 

arytmetyki muzycznej. Pitagoras wiedział, że bez matematyki nie ma muzyki, ale jak to wykazać w 
praktyce? Jak skomponować muzyczny ideał Pitagorasa? 

Umysł ludzki znajduje szczególne upodobanie w porządkowaniu świata. Człowiek myśli 

racjonalnie przejawiając porządek w myśleniu. Tworzy naukowe modele rzeczywistości zakładając 

jej regularność. Bo dopiero to co usystematyzowane można zmierzyć. „Żywa nauka nie może 

istnieć bez przekonania o Porządku Rzeczy” napisał A.N.Whitehead, angielski filozof i matematyk. 

Co jest przejawem porządku widzialnego i ukrytego w świecie? „Symetria to idea za pomocą której 

człowiek starał się przez wszystkie czasy ogarniać myślą i tworzyć porządek, piękno, doskonałość” - 

to słowa Harmanna Weyla. Symetria kojarzy się nam jako pojęcie typowo matematyczne, ale w 

szerszym ujęciu jako współmierność, równowaga, matematycznie wyrażony porządek, na dobre 

zagnieździła się w nauce i sztuce. Może to właśnie symetria organizuje ludzkie doznania i dobrze 

odnosi się do ludzkiej percepcji dźwięków wywołujących odczucia i wrażenia? Trudno „usłyszeć” 

muzyczne liczby ukryte w dźwiękach, matematycznego porządku ukrytego w symetrii często 

można „doświadczyć” bez trudu. 

Symetrie obecne są w muzyce na różnym poziomie. Odnajdujemy ją bez trudu w utworach 

muzycznych różnych epok i cywilizacji, zarówno te symetrie słyszalne, jak i głęboko ukryte w 

muzycznej materii. Odnoszą się do rytmu, harmonii, dynamiki, formy utworu, tempa, zapisu, 

układów dźwięków zarówno w pionie (wysokość), jak i w poziomie (układ kolejnych dźwięków). 

Każde dzieło muzyczne na podobieństwo dzieła w architekturze powstaje według jakiegoś planu, 
który o dziwo, najłatwiej opisać matematycznym językiem symetrii.  

Wg brytyjskiego pianisty Solomona „symetria  jawi się jako główny determinant kompozycji”. Bez 

trudu słyszymy repetycje, czyli translacje. Muzyczna struktura powtarza się w czasie, muzyczne 

układy dźwięków przesuwają się po pięciolinii. Muzyczny rytm „bije” na podobieństwo rytmu 

geometrycznego ornamentu. Są rytmy proste jak w starożytnej Grecji występujące jako 

dwuwartościowe ciągi dwóch wartości rytmicznych – dłuższych i krótszych, rytmy bardziej 

urozmaicone wyznaczone przez metrum. Często używane przez kompozytorów progresje to rytmy 

pionowe operujące wysokością dźwięku, polegające na przesunięciu melodycznego motywu w górę 

o zadany interwał. No i oczywiście złożenia translacji zarówno w poziomie jak i w pionie. 

Przykładowo, prawie całe Preludium c-moll J.S.Bacha oparte jest na powtarzającym się motywie 

obejmującym szesnaście dźwięków. Figura powtarza się 48 razy. Utwór o doskonałej symetrii, 

nawet palcowanie prawej i lewej ręki jest symetryczne http://www.youtube.com/watch?v=FDdqxj-
jT5w&feature=fvwrel. 

Dopiero jednak misternie konstruowane kompozycje polifoniczne to wyjątkowe geometryczne 

modele struktur dźwiękowych. Pod  dziwnymi nazwami imitacji, raków, inwersji, raków inwersji 

kryją się proste symetryczne przekształcenia odbić i translacji. Tzw. rak to melodia odczytana „od 

tyłu” – odpowiednik odbicia względem prostej pionowej, inwersja - odbicie względem prostej 

poziomej, a ciekawie brzmiący rak inwersji  to złożenie obu przekształceń. Na poniższym rysunku 

mamy kolejno motyw podstawowy, odwrócenie kierunku interwałów, czyli inwersję, melodię od 

tyłu – tzw. rak, złożenie wcześniejszych przekształceń – rak inwersji. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=FDdqxj-jT5w&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=FDdqxj-jT5w&feature=fvwrel
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Rys. 6  Symetryczne przekształcenia melodii [3] 

Ulubiona technika polifonii - imitacja, polega na powtórzeniu melodii w kilku głosach. A więc 

znowu translacja, tylko wyższego rzędu. J.S.Bach te proste geometryczne środki wykorzystywał 

genialnie. Słuchając fugi Bacha doświadczamy niebywałego ładu i harmonii. Muzyka nieskazitelnie 

czysta, jak przesłanie z idealnego świata, daje poczucie obcowania z niewyrażalną doskonałością. 

Zaprasza do podświadomego świata marzeń o Prawdzie, Porządku i  Pięknie. Może uda nam się 

zbliżyć do niebiańskiej muzyki kosmosu?  

Zachęcam do posłuchania dzieła „The Musical Offering”, a szczególnie kanonu 1 a 2 znanego pod 

nazwą „krab kanonu”. Warto obejrzeć matematyczną wizualizację tego kanonu: 

 http://www.youtube.com/watch?v=cwhLDLQLI44nu.  

6  Abstrakcyjne symetrie 

Po boskim kompozytorze baroku muzyka w dalszym ciągu podlegała ewolucji. Stawała się bardziej 

„ziemska” i doczesna. Historia muzyki opowiada jak pierwotne ideały czasów antycznych 

przegrywały stopniowo z praktyką i codziennością. Nadeszła nowożytna era użyteczności, w której 

całkowicie oddzielono duszę od intelektu sugerując, że sztywne reguły narzucają granice 

twórczości i ograniczają wyobraźnię. Nadeszła „uczuciowa” rewolucja romantyzmu, rozsypał się 

cały porządek budowany od czasów Pitagorasa. Zamilkła pitagorejska muzyka sfer, chociaż nadal 

możemy „wytropić” wiele symetrii w dziełach różnych kompozytorów. Czy muzyka przestała już 
odzwierciedlać logiczną strukturę wszechświata?  

Nadszedł jednak wiek XX, który przyniósł nowych muzycznych geniuszy, nowe kierunki w 

muzyce.  Na scenie muzycznej pojawili się miłośnicy dodekafonii - A.Schӧ neberg, A.Berg, 

A.Webern. 12 dźwięków skali dźwiękowej nazwanych przez Schӧ neberga szeregiem lub serią 

uzyskuje samodzielność, wszystkie wykorzystywane dźwięki pozostają jednakowo uprawnione. 

Samodzielność, a więc odstępstwo od wcześniejszego ulubionego ładu i porządku? Nie można 

jednak tworzyć dzieła muzycznego w oderwaniu od jakichkolwiek powiązań między dźwiękami. 

Zależności napięciowe dźwięków w skali dur-moll zajmują więc prawa serii. Ponownie prawa 

symetrii decydująco organizują materię dźwiękową. Wracają raki, inwersje, raki inwersyjne w 

nowej odsłonie, jako prawa serii zamknięte w magicznych kwadratach (rys. 7). Możemy zgłębiać 

logikę piętrowego porządku, w którym wymienione zasady symetrii stosujemy do wcześniej 
utworzonych struktur.   

http://www.youtube.com/watch?v=cwhLDLQLI44nu
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Rys. 7  Kwadraty magiczne serii (P-seria podstawowa, R-rak, I-inwersja, RI-rak inwersyjny)[8] 

Matematyczna struktura  muzyki dodekafonicznej staje się jeszcze pełniejsza ze względu na 

liczbowy sposób kodowania  dźwięków serii, ich wysokości oraz  interwałów pomiędzy nimi. Tak 

czysta matematycznie muzyka dodekafoniczna wywarła duży wpływ na szkołę kompozycji XX 

wieku. Zrodziła techniki serialne, które stosowane do różnych muzycznych struktur na dobre 

zagnieździły się w twórczości muzycznej ubiegłego wieku. Matematyczne piękno kompozycji 
zaczyna dominować nad tradycyjną estetyką muzyczną?  

7 Muzyka matematyczna – powrót do Pitagorasa, czy ślepy zaułek?  

Iannis Xenakis – ponownie Grek o niezwykłej biografii. Inżynier, asystent słynnego architekta Le 

Corbusiera, kompozytor ceniony przez swoich wielbicieli, pomijany milczeniem przez szerokie 

rzesze melomanów, którzy nie rozumieją aż tak awangardowej muzyki. W encyklopedii notowany 

jako postępowy kompozytor stosujący w komponowaniu nowoczesne metody matematyczne, takie 

jak rachunek stochastyczny, teorię gier, rachunek zbiorów, logikę matematyczną.  Muzyka 

Xenakisa do głębi przeniknięta matematyką jest tak odmienna, że trudna do zaakceptowania przez 

wielu. Dla jednych oznacza powrót do matematycznego porządku muzyki antycznej, dla innych 

całkowite odejście od tego co stanowi o istocie muzyki. Zdaniem Alberta Einsteina muzyka 

„oczarowuje tajemnicą”, wspomaga refleksję nad doskonałą strukturą wszechświata, której 

człowiek nie jest w stanie rozpoznać ostatecznie. Czy jednak komputerowa analiza dźwięku 

Xenakisa, która formuje materię muzyczną kompozytora zbliża nas do wyobrażeń Einsteina?  

Można zapytać jaka jest zasadność muzyki Xenakisa. Czy w muzyce w pełni „technicznej”, 

przenikniętej na wskroś abstrakcyjną matematyką pozostaje jeszcze miejsce na indywidualność i 
uczucia? Na takie pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi.  

Muzyka zawsze jest odzwierciedleniem czasów kompozytora. Warto wrócić do przeszłości i 

prześledzić jak filozofia i religia czasów, w których przyszło żyć, kształtowała ludzkie osobowości.  

Czasy współczesne są czasem bez Boga, którego miejsce zajęła nauka. Xenakis wierzył, że tak 

wysublimowana matematyka - doskonałe odzwierciedlenie nauki - najbardziej prawdziwie wyrazi 

racje świata, jego przewidywalność i chaos, losowość wielu zjawisk i procesów.  Powstała muzyka 

piękna niezwykłym urokiem matematyki. Tylko czy można pojąć ją bez wiedzy, bez 
wcześniejszego zachwytu niezwykłością królowej nauk?  
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8 Ważna myśl czy emocje?  

Można snuć rozważania na temat porządku i przypadkowości w muzyce. Muzyka współczesna 

zrodziła entuzjastów analizy fourierowskiej tworzących muzykę spektralną, wydała Stockhausena, 

którego zafascynowały nowoczesne syntezatory, pozwoliła zaistnieć muzyce elektronicznej i wielu 

nurtom, które często miały niewielu swoich fanów.  A odbiorca dzieł muzycznych i tak opiera się 

najczęściej na intuicji i wrażliwości. I coraz częściej zwraca się w stronę przeszłości, odnajdując w 
muzyce dawnej upragnione piękno i harmonię. 

Być może pomyłką jest zbyt dosłowne kierowanie się ideą matematyki w kompozycji. Może 

muzyka powinna być piękna w potocznym znaczeniu tego słowa, powinna się podobać, wzruszać, 

przenosić w czarujące światy wyobraźni? Prawdą jest jednak, że nie byłoby muzyki bez połączenia 

bezgranicznej ludzkiej wyobraźni, wrażliwości i pięknego ludzkiego umysłu. Prawdopodobnie 

najlepszym wyjściem byłaby równowaga pomiędzy pierwiastkiem intelektualnym i duchowym, bo 

równowaga to przecież jedno ze znaczeń szeroko pojętej symetrii. Ludzie często wracają do 

podstawowej prawdy obserwowanej przez tysiąclecia, że symetrie „rządzą” światem. Jeżeli myślą o 

chaosie i przypadku, odnoszą to do braku pewnej regularności. Złamanie pięknej, doskonałej 

symetrii zawsze będzie rodziło niepewność i niepokój. Może właśnie mistrzowskie władanie 

symetrią przez kompozytora, a następnie świadome naruszanie ustalonego wcześniej porządku 

wywołuje najwięcej emocji, od miłego uczucia flirtowania z muzyką, po ekstatyczną miłość ku niej 
włącznie.  

Chociaż ciągle nie wiemy w czym tkwi siła wyrazu muzyki sądzę, że warto być świadomym jej  

obiektywnego piękna niezależnego od naszych upodobań, czy panujących konwencji, piękna 

głęboko zakorzenionego w logicznym porządku świata.  

„Wszyscy jesteśmy pitagorejczykami” – Iannisa Xanakisa.  
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