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Recenzowana rozprawa jest pracą szczególną z dwóch co najmniej względów. 

Po pierwsze ze względu na wprowadzenie do polskiego dyskursu muzykologicznego nowej 

problematyki i nowego materiału badawczego, o czym jeszcze będzie mowa, a po drugie 

ze względu na działalność zawodową mgr Moniki Pasiecznik i jej związek z tematyką rozprawy. 

Doktorantka posiada bowiem znaczne doświadczenie nie tylko w roli krytyczki muzycznej, ale 

też kuratorki1. Z tej pozycji – jak czytamy we Wstępie – traktuje refleksję teoretyczną jako 

integralną część własnej pracy artystycznej, natomiast praca artystyczna stanowi dla niej 

„laboratorium pracy badawczej” (s. 19). Jednocześnie jednym z celów swej dysertacji czyni 

„przybliżenie problematyki związanej z kuratorstwem muzycznym i dowartościowanie 

niematerialnej pracy kuratora” (s. 18), zatem przedstawia się jako adwokat we własnej sprawie. 

Taka wewnętrzna perspektywa pozwala Doktorantce na bardzo wnikliwe rozpoznanie 

podjętego tematu, niemniej stanowić może także pewną rafę utrudniającą obiektywizm. 

Całościowa lektura recenzowanej rozprawy, z której kart przebija głębokie osobiste 

zaangażowanie w badany świat eksperymentalnych praktyk kuratorskich, pozwala jednak 

stwierdzić, że problematyka ta została w niej zanalizowana i zinterpretowana w sumienny 

i rzetelny naukowo sposób.  

Rozprawa zbudowana jest z dwóch części: pierwszej o charakterze historyczno-

teoretycznym i drugiej – o charakterze analitycznym, znacznie obszerniejszej od poprzedniej 

i opartej na badaniach własnych Doktorantki. Część pierwsza została podzielona na dwa 

rozdziały obejmujące 56 stron, a część druga to trzy kolejne rozdziały umieszczone na 242 

1 Zob. Monika Pasiecznik, new & experimental music author and curator, https://pasiecznik.wordpress.com/pl/ [dostęp: 
23.09.2022]. 
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stronach. Łącznie praca liczy 372 strony, na których znalazły się także Wstęp i Zakończenie oraz 

Bibliografia. Struktura rozprawy jest zatem klarowna i logiczna (z ustawieniem punktu ciężkości 

na aspekt analityczny), choć można by było wziąć pod uwagę nadanie obydwu jej częściom 

adekwatnych do niesionych treści tytułów. 

Wstęp do pracy mgr Moniki Pasiecznik jest bardzo ważny z punktu widzenia osadzenia 

pomysłu badawczego w muzykologii i sformułowania problemu, który będzie rozpatrywany. 

Dotyczy on – jak czytamy – eksperymentów powstałych „w ciągu dwóch pierwszych dekad 

XXI wieku, które odnoszą się krytycznie do warunków wykonywania muzyki w publicznym 

koncercie” (s. 4). Jedno z kluczowych słów tytułu rozprawy, jakim jest „koncert”, Doktorantka 

definiuje tamże jako „sytuację bardzo złożoną, historycznie uwarunkowaną i zwrotnie 

sprzężoną z przemianami w samej muzyce”, która „jest estetyczno-instytucjonalnym 

urządzeniem [kursywa Doktorantki] muzyki”, natomiast praktyki mające podlegać analizie 

nazywa próbą „wyzwolenia się z koncertu rozumianego jako «muzeum dzieł muzycznych», 

w którym (re)produkuje się kanon”. 

Pod względem metodologicznym Doktorantka zapowiada z jednej strony odniesienie 

do inter- i multidyscyplinarnych badań nad koncertem (tzw. concert studies), a z drugiej do tzw. 

curatorial studies związanych z badaniem różnych dziedzin i obszarów sztuki i kultury. Przy tym 

kuratorstwo (curating) Doktorantka rozumie – za Brandonem Farnsworthem 2  – jako 

„autonomiczną praktykę ponaddziedzinową, będącą zbiorem uniwersalnych metodologii, 

które pozwalają się zastosować do rozmaitych dziedzin sztuki, wiedzy czy kultury” (s. 6). 

A ponadto czyni – za Marią Lind i in. autorami 3  – pojęciowe rozróżnienie między 

kuratorstwem (curating) i kuratorskością (the curatorial) odpowiadające – jak czytamy –

przesunięciu „akcentu z profesjonalnych technik wytwarzania i zarządzania dziełami sztuki na 

eksperymentalne metody, których wynikiem jest przede wszystkim intelektualny ferment”. 

Przedmiotem rozprawy są zatem projekty wynikające z działań na skalę mniejszą niż te, które 

łączą się z dużymi festiwalami muzycznymi i ich polityką programową a jednocześnie takie, 

w których kurator jest nie tyle opiekunem danego wydarzenia muzycznego, ile osobą mającą 

do spełnienia bardziej kreatywną i aktywną rolę w produkcji samej sztuki muzycznej.  

Do realizacji celów swojej pracy Doktorantka zaproponowała posłużenie się wieloma 

różnorodnymi terminami. Większość z nich przedstawiona została po raz pierwszy we Wstępie, 

niekiedy jednak w zbyt skrótowy sposób, co – zważywszy na fakt, że jak dotąd ich wykorzystanie 

2 Curating Contemporary Music Festivals. A New Perspective on Music’s Mediation, Transcript Verlag, Bielefeld 2020. 
3 Np. Cultures of the Curatorial, red. Beatrice von Bismarck, Jörn Schafaff, Thomas Weski, Sternberg Press, Berlin 
2012. 
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nie tylko w muzykologii polskiej, ale też światowej jest dość ograniczone – wprowadza pewne 

zakłopotanie. Nie wiemy na przykład początkowo skąd wzięło się pojęcie „urządzenia” wpisane 

w cytowaną powyżej definicję koncertu. Na domysł, że chodzi o termin Foucaultowski, 

potwierdzenie znaleźć można dopiero w pierwszym rozdziale części pierwszej rozprawy (s. 48), 

gdzie wyjaśniane jest jako zapożyczone przez Harry’ego Lehmanna i użyteczne 

do „zrekonstruowania układu władzy na polu Nowej Muzyki”. Oryginalną definicję 

znajdujemy zaś dopiero w rozdziale drugim tej części (s. 84), przy czym przekład pochodzi 

z polskiego tłumaczenia eseju Giorgio Agambena, w którym jest cytowany fragment 

najbardziej znanej wypowiedzi samego Foucaulta o „dyspozytywie” (dispositif). Nie wspomina 

jednak Doktorantka, że tłumaczenie tego terminu jako „urządzenia” nie jest bezdyskusyjne, tak 

jak i sposób jego rozumienia, a sam termin bywa przenoszony na szersze pole znaczeniowe, 

także w zakresie muzykologii 4 . Podobnie rzecz ma się z pojęciem „eurologicznej muzyki 

artystycznej”, zapowiedzianym w przypisie na s. 21, które powraca w pierwszym rozdziale 

części pierwszej przy okazji krytycznej dyskusji terminu „Nowa Muzyka”. Trudno bowiem 

z miejsca zgodzić się ze stwierdzeniem, że używane przez Sandeepa Bhagwatiego i George’a 

Lewisa użyte zostało dla podkreślenia „[…] ograniczonego zasięgu nowej muzyki” czy też 

w celu odejścia od jego „wykluczającego charakteru” (s. 58), wiedząc skądinąd, że służy ono 

raczej bardziej precyzyjnemu ujęciu wszystkich praktyk muzycznych, które „są świadomie 

osadzone w kulturowej logice Europy”5, a narodziło się w kontekście rozróżnienia między 

„eurologicznymi” a „afrologicznymi” podejściami do muzyki swobodnie improwizowanej6. 

Problemów tego rodzaju można by uniknąć, gdyby Doktorantka konsekwentnie trzymała się 

zasady podawania pojęć, które wykorzystuje w narracji w ich oryginalnym brzmieniu oraz 

podawała oryginalne wersje wykorzystywanych cytatów. Tymczasem, domyślając się, 

że Doktorantka jest autorką (jeśli inaczej nie zaznaczono) wszystkich cytowanych przekładów 

z języków obcych, mamy do czynienia z pewnym ukierunkowaniem ich znaczenia, 

dopasowanym do pojęć znanych jej jako tłumaczce. To kwestia bardzo ważna, gdyż 

filozoficzny fundament dla recenzowanej rozprawy w odniesieniu przemian zachodzących 

4 Zob. Magdalena Nowicka, ‘Urządzenie’, ‘zastosowanie’, ‘układ’ – kategoria dispositif u Michela Foucaulta, jej tłumaczenia 
i ich implikacje dla postfoucaultowskich analiz władzy, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2011, nr 2, s. 94–110; Brian 
Holmes, The artistic Device, or, the Articulation of Collective Speech, “Ephemera” 2006, nr 6, s. 411–432; Valentin Ris, 
Discursive Power: On Canon, Language, and Music as Dispositif. “Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 2019, nr 
2(41), s. 5–22. 
5 Sandeep Bhagwati, Listen back, please!, https://www.van-outernational.com/bhagwati-en/ [dostęp: 
23.09.2022]. 
6 George E. Lewis, Improvised music after 1950: Afro- and Eurological perspectives. “Black Music Research 
Journal” 1996, nr 16/1, s. 91–122. 
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w nowej muzyce dwóch ostatnich dekad stanowi Harry’ego Lehmanna Rewolucja cyfrowa 

w muzyce. Filozofia muzyki – książka, którą sama Doktorantka przełożyła na język polski. 

Kilka słów komentarza należy się podstawie źródłowej recenzowanej dysertacji. 

Imponująca jest bowiem obfitość i różnorodność zebranych na potrzeby rozprawy materiałów 

(są to m.in. audiowizualne rejestracje i reportaże, zapisy dyskusji, wywiady, zdjęcia, zapowiedzi 

i omówienia projektów, relacje i recenzje, partytury, nagrania dźwiękowe, a nawet plany 

architektoniczne). Zrąb tej bazy tworzą przede wszystkim multimedialne źródła internetowe, 

a Doktorantka sporo miejsca poświęca scharakteryzowaniu specyfiki (Wstęp, podrozdział 2, 

s. 12–16) tych dokumentów współczesnej twórczości muzycznej. Słusznie zwraca uwagę nie

tylko na kwestię ich wiarygodności, ale też trwałości, archiwizacji i zabezpieczenia, także

w kontekście prawnym. Jednakże rozprawa nie jest ilustrowana jakimikolwiek materiałami

wizualnymi, a zawiera jedynie odnośniki do tego typu obiektów, komentowane przez „opis

i transkrypcję”. Taka forma ich utrwalenia z nadzieją, że gdyby przestały istnieć „praca sama

stanie się źródłem” (s. 14), wydaje się jednak niewystarczająca. Zwłaszcza w odniesieniu do

projektów, których kluczowym elementem jest rozplanowanie przestrzeni, bardzo

wzbogacające byłoby zaprezentowanie poglądowych ilustracji/zdjęć – są one przecież zwykle

dostępne na odpowiednich stronach internetowych i możliwe do pozyskania dla celów

badawczych. Tymczasem już w momencie powstawania niniejszej recenzji kilka podanych

internetowych linków jest nieaktywnych lub przenoszą one czytelnika do nieaktualnych

informacji7, a z drugiej strony – w czeluściach Internetu pojawiły się źródła nowe, jak choćby

kompletna, zsynchronizowana z nagraniem partytura Sonaty erotica Erwina Schulhoffa8.

We Wstępie znajdziemy ponadto niezbędne omówienie stanu badań (podrozdział 4., 

s. 22–28) w zakresie muzycznych curatorial studies oraz historii i teorii koncertu wraz

ze wskazaniem „najbardziej pomocnej literatury”. Należy uznać, że dokonany wybór jest trafny

i dotyczy prac rzeczywiście najistotniejszych. W uzupełnieniu warto jednak odnotować, że

w 2021 roku ukazała się angielska wersja pracy zbiorowej pod redakcją Martina Tröndle’a Das

Konzert (I i II). Neue Auffu ̈rungskonzepte fu ̈r eine klassische Form, w przekładzie Erika Dorseta

(pt. Classical Concert Studies: A Companion to Contemporary Research and Performance), z wyborem

nowych rozdziałów napisanych specjalnie dla tego wydania.

7 Przykłady: https://lawofquality.com/en/score/; https://www.nfm.wroclaw.pl/bilety; https://berlin-
atonal.com; https://www.swr.de/swrclassic/ 
donaueschinger-musiktage/programme/videoblog-musiktage-sonntag-neuemusik- 
verkopft-und-beklatscht/- 
/id=2136962/did=20507994/nid=2136962/14mxy7y/index.html [dostęp: 23.09.2022]. 
8 https://www.youtube.com/watch?v=bTiy38bWOLY [dostęp: 23.09.2022]. 
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Jak już wspomniano, w pierwszej części swojej rozprawy Doktorantka buduje dla 

swoich rozważań tło historyczne. W początkowym rozdziale (Od rewolucji cyfrowej do zwrotu 

kuratorskiego. Przemiany w nowej muzyce w pierwszych dekadach XXI wieku, s. 29–69) nawiguje 

po najnowszej historii muzyki od „rewolucji cyfrowej” poprzez koncepcje „zwrotu treściowo-

estetycznego i konceptualnego”, „nowej dyscypliny” oraz problematykę kryzysu instytucji 

i pojęcia nowej muzyki do „zwrotu kuratorskiego”, w celu wyjaśnienia podłoża dla jego 

narodzin. Kluczem do rozpoznania i charakterystyki opisywanych przemian są nade wszystko 

tezy Harry’ego Lehmanna. Znajdujemy tu zarówno wyczerpującą eksplikację sposobu 

myślenia tego filozofa, jak i wskazania priorytetów, którymi kierują się „cyfrowi tubylcy 

muzyki” wraz z przywołaniem nazwisk twórców i przykładów dzieł. W nawiązaniu do 

manifestu Jennifer Walshe – „nową dyscyplinę” traktuje jako kategorię będącą „skutkiem 

ubocznym” rewolucji cyfrowej i zwrotu treściowo-estetycznego, lecz najznaczniejszą część swej 

uwagi kieruje w stronę krytyki pojęcia nowej muzyki, której jest orędowniczką (znów 

z perspektywy wewnętrznej, jako osoba zaangażowana w rozwój i badanie jej dyskursu). 

Szkoda jednak, że chociaż erozję pojęcia naświetla z różnych stron i perspektyw (sugerujących 

zarówno jego redefinicję, jak i likwidację) nie zajmuje się bliżej kwestią jego relacji do pojęcia 

awangardy muzycznej, którą Sandeep Bhagwati podczas sympozjum „Curating Diversity in 

Europe – Decolonizing Contemporary Music” zorganizowanego w 2020 roku przez berlińską 

Akademie der Künste wskazał jako jedno z założeń krytykowanej „dominującej praktyki 

muzycznej” 9 . Kulminacją rozdziału jest przedstawienie przykładów wyłaniania się 

„świadomości kuratorskiej” w muzyce poprzez utwory ufundowane na krytyce instytucjonalnej, 

użycie jako materiału zasobów archiwalnych oraz projekty oparte na działaniach 

artystycznych. Typologia ta, a właściwie jej ostatni segment, stanowi punkt wyjścia dla selekcji 

analizowanych w drugiej części rozprawy eksperymentów. 

Najpierw jednak następuje drugi rozdział pierwszej części (Od muzeum muzyki 

do wydarzenia dyskursywnego. Historyczny rozwój koncertu, jego krytyka i współczesne perspektywy, s. 69–

88), w którym Doktorantka zajmuje się definicją i historią koncertu. Podstawą są dla niej 

niemieckojęzyczne kompendia wiedzy o koncercie oraz słynna książka Lydii Goehr, The 

Imaginary Museum of Musical Works. An Essay in the Philosophy of Music. Rozważania Doktorantki, 

naznaczone komentarzami na temat współczesnej trwałości „znormalizowanej” formy 

koncertu, prowadzą ku próbie odpowiedzi na pytanie, jakie warunki muszą być spełnione, 

9 Zob. Curating Musicking as a Mode of Wakefulness in Interesting Times, do pobrania z 
https://www.academia.edu/44780941/Curating_Musicking_as_a_Mode_of_Wakefulness_in_Interesting_Tim
es [dostęp: 23.09.2022]. 
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by koncert zmienił się „z maszyny do (re)produkcji kanonu i poszukiwania arcydzieł 

w przestrzeń, w której możliwe jest nowe doświadczenie, a także nowa wiedza” (s. 86), innymi 

słowy w wydarzenie dyskursywne. 

W ten sposób mgr Monika Pasiecznik wprowadza czytelnika w część drugą swej 

rozprawy, w której posługuje się narzędziami właściwymi analizie „estetyczno-muzycznej, 

socjologicznej, historyczno-kulturowej, performatywnej, jak i (auto)etnograficznej” (s. 9). 

Wprawdzie w odniesieniu do tej ostatniej Doktorantka nie ujawnia explicite, że jest świadoma 

ryzyka, jakie niesie ze sobą próba jednoczesnego spojrzenia na problem od środka i z zewnątrz, 

podkreślając raczej walory podejścia autoetnograficznego (s. 9–10), to trzeba w tym miejscu 

powtórzyć, że udało jej się wyjść z tych trudności obronną ręką. Cel analiz sformułowany jest 

jasno – Doktorantka bada „jak w konkretnych realizacjach artyści rozbrajają urządzenie 

koncertu” (s. 88). Uwadze podlegają wyróżnione elementy owego „urządzenia”, czyli 

1) (arcy)dzieło, 2) konstrukcja programu, 3) hierarchiczna współpraca, 4) sposób słuchania

i rytuał koncertowy, 5) przestrzeń wykonania 6) czas trwania i pora koncertu oraz 7) charakter

koncertu jako wydarzenia publicznego. Do nich właśnie przyporządkowane są analizowane

projekty, przy czym w strukturze pracy rozłożone są one w trzech rozdziałach, dotyczących

eksperymentów z muzyką, publicznością oraz przestrzenią i czasem. Każdy z rozdziałów

poprzedza zaś rodzaj „wprowadzenia” dotyczącego „historycznych, estetycznych i kulturowych

uwarunkowań” wyróżnionych elementów (s. 88).

Kategoria „eksperymentów z muzyką” została podzielona na dwa podrozdziały. 

W pierwszym z nich ((Arcy)dzieło, s. 89–122) Doktorantka przygląda się rozwojowi „konceptu 

dzieła muzycznego jako estetycznego obiektu” (s. 89) zmierzając od niekoncertowych praktyk 

muzycznych wobec dzieła ku omówieniu, jak na romantyczną koncepcję dzieła wpłynęła 

rewolucja cyfrowa. Następnie analizuje projekt Torso Marino Formentiego jako przykład 

„studium nad fragmentarycznością, niedoskonałością, niekompletnością muzyki” (s. 105) oraz 

Minor Music Michała Libery składający się z solowych minirecitali, których celem jest 

„nadinterpretacja” trzech arcydzieł muzyki niemieckiej: Wariacji Goldbergowskich Bacha, Tristana 

i Izoldy Wagnera oraz cyklu operowego Licht Stockhausena.  

W odniesieniu do eksperymentów programowych (Programy, s.122–166) Doktorantka 

daje wprowadzenie na temat historycznie zmiennego kształtu owych „scenariuszy” 

koncertowych. Natomiast analityczne przykłady dotyczą recitali fortepianowych Marina 

Formentiego zatytułowanych Kurtág’s Ghosts i Liszt Inspections, które tworzą przemyślany kontekst 

dla postaci obydwu kompozytorów, a także własnego projektu Doktorantki pn. Série Rose, który 
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czytelnik ma okazję poznać „od podszewki”, wraz z całą złożonością zastosowanej optyki 

kuratorskiej. 

„Eksperymenty z publicznością” to w pracy mgr Moniki Pasiecznik przestrzeń 

zbudowana z trzech podrozdziałów, z których pierwszy (Interakcja, partycypacja, współdziałanie 

profesjonalistów i amatorów, s. 167–172) dotyczy kształtowania relacji między uczestnikami 

koncertu. Analizowane przykłady współczesnych strategii w tym zakresie to z jednej strony Time 

to Gather Marino Tormentiego, z drugiej – Maszyna koncertowa Rafała Zapały. W pierwszym 

wypadku chodzi o formułę swoistego spotkania towarzyskiego ze słuchaczami wyzwolonymi 

z tradycyjnie biernej roli i „na żywo” kształtowanym programem recitalu w specjalnie 

zaaranżowanej przestrzeni. Z kolei „pandemiczny” projekt Zapały dotyczy wykorzystania 

technologii (strony internetowej) jako „interfejsu do budowania wspólnoty wykonawców 

i odbiorców” (s. 177).  

W drugim podrozdziale (Koncerty domowe, prywatne, półprywatne i publiczne, s. 193–223) 

Doktorantka najpierw śledzi, na licznych przykładach, historię prywatnego lub półprywatnego 

obiegu muzyki, a zwłaszcza koncertów domowych, a następnie analizuje trzy projekty 

kuratorskie (HouseMusik. Musik fu ̈r Wohnungen, Bu ̈ros & Läden jako inicjatywaThomasa Brunsa 

oraz Kammerensemble Neue Musik Berlin, OurEars przygotowany przez belgijski Nadar 

Ensemble i One to One Marina Formentiego) mające na celu wyprowadzenie nowej muzyki z sali 

koncertowej do przestrzeni o ograniczonej dostępności, modelujące sposoby słuchania oraz 

relację między słuchaczem a kuratorem.  

W trzecim podrozdziale (Sposoby słuchania i rytuał koncertowy,  s. 223–269) Doktorantka 

analizuje tytułową problematykę na przykładach tzw. koncertów do spania, ze szczególnym 

uwzględnieniem projektów Roberta Richa (Sleep Concerts) i Maxa Richtera (utwór Sleep) 

bazujących na wiedzy na temat fizjologii snu oraz „afirmacji powolności”, a także na podstawie 

L’école de la claque – prowokacyjnego performansu Billa Dietza, przygotowanego w formie 

warsztatów w ramach Donaueschinger Musiktage, który wykorzystuje zjawisko klaki.  

Problematyka „eksperymentów z przestrzenią i czasem” rozważana jest w dwóch 

podrozdziałach. W pierwszym (Miejsca koncertów i aranżacja przestrzeni, s. 269–303) Doktorantka 

prezentuje analizy dwóch projektów: Liquid Room (Ictus Ensemble), który jest „poszukiwaniem 

najlepszej formy prezentacji twórczości muzycznej o niejednorodnej proweniencji” (s. 282) oraz 

Kunsthalle for Music Ariego Benjamina Meyersa, który tworzy przestrzeń „dla muzyki 

wykluczonej bądź wypartej ze względu na swoje niedopasowanie do koncertowych 

standardów” (s. 296). Drugi podrozdział (Czas trwania i pora koncertów, s. 303–311) odnosi się 

do temporalnego wymiaru koncertu poprzez analizy wiosenno-letniego cyklu pt. W Brzask, 
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który wykorzystuje specyfikę słuchania muzyki o świcie oraz maratonu muzycznego The Long 

Now stanowiącego próbę wykreowania poczucia przebywania w „bańce czasowej” poprzez 

bardzo staranne opracowanie dramaturgii wydarzenia. 

Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że decyzje dotyczące przyporządkowania danego 

projektu określonej kategorii Doktorantka traktuje jako wyjście kompromisowe wobec ich 

złożoności problemowej, będące następstwem określonego rozłożenia akcentów (s. 88). O tym, 

że uporządkowanie tego materiału w trakcie pisania pracy nie było zadaniem łatwym, świadczą 

pozostałości po przebudowywaniu jej wewnętrznej struktury w postaci błędnej numeracji 

wewnętrznych sekcji (w tekście głównym mamy dwukrotnie rozdział 5.1., a po sekcji 5.2.1. 

następuje sekcja 5.2.3). Lektura drugiej części rozprawy pozwala jednak stwierdzić, że przyjęta 

strategia jest słuszna, gdyż chociaż do ustrukturowania materiału analitycznego można odnieść 

się polemicznie, to przedstawiona w pracy propozycja jest przekonująca. Podkreślić też trzeba, 

że każdorazowo też mamy do czynienia nie tylko z zarysowaniem „tła” dla postawionych 

na pierwszym planie elementów „urządzenia” koncertu, ale też z bardzo wnikliwym 

analitycznym ujęciem wybranych projektów, ukazującym je od genezy do recepcji oraz 

krytyczną interpretacją ich założeń, znaczenia i wartości w dyskursie nowej muzyki. 

Niemniej, wielowątkowość narracji sprawia, że w pracy zdarzają się niepotrzebne 

powtórzenia pewnych faktów czy spostrzeżeń, albo też nieścisłości będące konsekwencją 

cytowania pośredniego. Na przykład w przypisie 205 na s. 97 Doktorantka cytuje fragment 

książki Lydii Goehr odnoszący się do terminu próba (rehearsal), a ten sam cytat pojawia się 

później na s. 298 wpleciony w tekst główny. Odnosząc się na s. 99–100 do koncepcji muzyki-

mebla Erika Satiego (na marginesie: tym razem także nie podaje oryginalnego brzmienia tego 

terminu – musique d’ameublement) Doktorantka parafrazuje jego znaczenie, po czym na s. 230 

pośrednio cytuje słowa jakimi Satie „definiował warunki akustyczne” dla swej koncepcji. Nie 

wspomina jednak, że są to słowa rzekome, wzięte ze sporządzonej 30 lat później relacji 

Fernanda Légera10, którymi kompozytor miał skomentować sytuację zagłuszania wszelkich 

prób rozmowy w restauracji poprzez zbyt głośno grającą orkiestrę. 

 Przykład ten pociąga za sobą konieczność zwrócenia uwagi na pewien mankament 

sposobu pisania Doktorantki, skądinąd bardzo sugestywnego i atrakcyjnego dla czytelnika. 

Otóż, choć Monika Pasiecznik, konsekwentnie i poprawnie posługuje się przypisami 

w odniesieniu do cytatów, nie zawsze wiadomo czy, w erudycyjnym kontekście rozprawy, dane, 

niewzięte w cudzysłów, spostrzeżenia pochodzą od niej, czy też są omówieniem poglądów 

10 Fernand Léger, Satie inconnu „La Revue Musicale” 1952, nr 214, s. 137–138. 
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cytowanego powyżej lub poniżej autora, albo też takowemu omówieniu brakuje odnośnika 

w stosownym miejscu. Nie wiadomo na przykład jakież to „prowokacyjne pytanie” pojawia się 

we wstępie do książki Lydii Goehr (s. 91), bowiem nie ma odnośnika, a sytuację komplikuje 

fakt, że nieco wcześniej cytowany był artykuł, a nie książka, a ponadto brytyjska badaczka 

w tym wstępie stawia pytań wiele. Natomiast gdy na s. 92–93 Doktorantka odnosi się do 

poglądu Goehr na temat zmiany w myśleniu o muzyce i dziele muzycznym, która dokonała się 

na przełomie XVIII i XIX wieku, komentujący przypis na końcu akapitu odsyła – choć Goehr 

także omawia kwestie związane z rozwojem prawa autorskiego – do książki Barbary Literskiej 

o dziewiętnastowiecznych transkrypcjach utworów Chopina.  

Powyższe i pozostałe uwagi formułuję bynajmniej nie dlatego, by zakwestionować 

umiejętności Doktorantki w zakresie pisania pracy naukowej, gdyż daje ona wiele dowodów 

opanowania warsztatu badacza, lecz raczej ze względu na wskazanie możliwości przemyślenia 

jej kształtu i skorygowania usterek przed przewidywaną publikacją. Pozostaję bowiem 

w przekonaniu, że włączenie recenzowanej rozprawy w szerszy obieg naukowy jest bardzo 

potrzebne.  

Nie mam też wątpliwości, że rozprawa posiada wiele walorów. Jest to praca, która 

wyraźnie zdaje sprawę z tego, że w humanistyce, wraz ze zmianami we współczesnym świecie, 

od pewnego czasu dokonują się istotne przeobrażenia zmieniające jej oblicze. Wpisać ją można 

w krąg tzw. muzykologii krytycznej (critical musicology), która już pod koniec lat 80. XX stulecia 

zakwestionowała tendencję do alienowania muzykologii z nauk humanistycznych i społecznych 

w związku z jej pozytywistycznymi i formalistycznymi zobowiązaniami i zachęciła 

do przemyślenia na nowo epistemologicznych podstaw uprawiania badań nad muzyką, a także 

sposobów słuchania i wykonywania muzyki, jej społecznego funkcjonowania czy też związków 

tekstów i praktyk muzycznych z kwestiami tożsamościowymi. Mimo upływu czasu i faktu, że 

tak rozumiana muzykologia, nazywana też „nową” zdążyła się już zestarzeć, niewiele jest na 

rodzimym gruncie przykładów zastosowania owych krytycznych strategii pisania o muzyce. 

Rozprawa mgr Moniki Pasiecznik wypełnia zatem dość dotkliwą lukę w polskim 

piśmiennictwie. Także dlatego, że dotyczy życia muzycznego lat ostatnich, którego 

komentowanie pozostaje zwykle domeną krytyki muzycznej. Podejmuje zatem ważny 

i aktualny temat, którego dynamikę rozwojową i systematycznie wzrastające znaczenie 

odnotowała już krytyka muzyczna, i przenosi go w pole muzykologii. Doktorantka odwołuje się 

przy tym de facto nie tylko do zadeklarowanych we Wstępie obszarów curatorial studies nad muzyką 

i concert studies, lecz także do tendencji takich, jak postkolonializm, teoria muzycznych mediacji 

czy też audience studies. Wprowadza do polskiego piśmiennictwa muzycznego generowane przez 



te metodologie pytania badawcze, a jednocześnie odpowiada na nie poprzez rzetelne analizy 

zebranych materiałów badawczych, wnosząc nową wiedzę do rodzimego dyskursu 

muzykologicznego. 

W konkluzji stwierdzam, że przestawiona do oceny rozprawa stanowi oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, potwierdzając wiedzę oraz umiejętność samodzielnego 

prowadzenia badań naukowych przez Doktorantkę. Tym samym uważam, że rozprawa 

doktorska spełnia ustawowe wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora. Wnioskuję 

zatem o dopuszczenie mgr Moniki Pasiecznik do dalszych etapów postepowania w sprawie 

nadania jej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplinie nauki 

o sztuce.

Warszawa, 29.09.2022 
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