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Panująca w rozwaŜaniach o stylu muzycznym pewna dowolność w określaniu zakresu 
tego pojęcia oraz pojęć pokrewnych skłania do poczynienia na wstępie kilku uwag ogólnych. 
Przyjęta definicja stylu jako sposobu muzycznej wypowiedzi zakłada istnienie indywidu-
alnego piętna artysty, którego źródłem są środki techniki kompozytorskiej. W tym znaczeniu 
blisko sytuują się zarówno pojęcia estetyki danego twórcy, jak i charakteryzującego się 
szerszym zakresem pojęcia kierunek, nurt. Za Leonardem B. Meyerem przyjęliśmy rozróŜ-
nienie między dialektem, odnoszącym się do zbioru konwencji wspólnych dla danej epoki 
(styl historyczny), danej grupy społecznej, czy obszaru geograficznego (np. style narodowe) 
oraz idiomem, rozumianym jako styl indywidualnego twórcy. Ponadto istnieją w obiegu 
takŜe inne warianty tego pojęcia, jak np.: język czy poetyka twórcy X (głównie w literaturo-
znawstwie), a nawet styl idiomatyczny – to znów w znaczeniu: indywidualny – jako odróŜ-
nienie od stylu uniwersalnego dla pewnego obszaru czasowo-geograficznego. Jednak 
w przypadku stylu idiomatycznego mamy do czynienia z oczywistym dwojeniem desygnatu, 
konstrukcją sztuczną, tautologią. Pojęcie idiomu, wywodzące się z językoznawstwa (= zwrot 
właściwy tylko danemu językowi, nieprzetłumaczalny dosłownie w innym języku), przenie-
sione do rozwaŜań o stylu, wydaje się obejmować zakres znacznie węŜszy, niŜ pojęcie stylu, 
zwłaszcza wtedy, gdy to ostatnie jest definiowane jako zespół cech właściwych danej epoce, 
regionowi, a niekoniecznie twórcy. Zatem, idiom stylistyczny jest konstrukcją bardzo 
uŜyteczną, porządkującą, szczególnie w odniesieniu do muzyki XX wieku, w którym trudno 
wyodrębnić style ogólne w znaczeniu dialektu (moŜe poza neoklasycyzmem), a którego 
historia jawi nam się właśnie jako historia pojedynczych idiomów. 

Warto przez chwilę zatrzymać się nad bliskością zakresów przypisywanych pojęciom: 
styl, język, poetyka, idiom. Kategoria języka muzycznego (dźwiękowego) jest najczęściej za-
węŜana do sumy środków ekspresji i techniki, do form i gatunków, jakimi posługuje się 
kompozytor w podejmowanym akcie artystycznego przekazu. Język jego wypowiedzi jest 
uwarunkowany nie tylko tendencjami estetycznymi epoki, ale i indywidualnymi 
upodobaniami kompozytora. W tym sensie język na poziomie strukturalnym moŜe ulegać 
zasadniczym zmianom, ale zarazem decyduje o specyfice i niepowtarzalności stylu. Choć 
bywa i tak, Ŝe styl indywidualny jest przeciwstawiony językowi w sensie ogólnym (np. Igor 
Strawiński). Z kolei poetyka – za Arystotelesem – jest rozumiana jako sztuka 
komponowania, jako zbiór “nadrzędnych, ponad-technicznych  zasad kształtowania dzieła” 
[M. Tomaszewski, s. 56], jako niezbędny dla interpretacji dzieła pośrednik między dziełem 
a odbiorcą. Ta interpretacja polega na “kulturowej kontekstualizacji obiektu” [S. Balbus, 
s. 15], czyli pojedynczego dzieła, całej twórczości danego kompozytora czy danej epoki. 

  W rozwaŜaniach nad stylami muzycznymi na ogół rozróŜnia się: 

1. Zakres historyczny (styl barokowy, romantyczny itp.) 

2. Zakres geograficzny (styl włoski, francuski, itp.) 

3. Zakres socjologiczny (styl wysoki, niski, styl grupy artystycznej, szkoły itp.) 

4. Zakres estetyczny (styl zapoŜyczony, własny, wyrobiony itp. Tu równieŜ mieści się 
zaczerpnięte z literaturoznawstwa rozróŜnienie na styl wzniosły, średni i prosty.) 



5. Zakres gatunkowy, rozumiany jako określona forma artystyczna w skonkretyzo-
wanym historycznie wariancie (styl religijny, operowy, toccatowy itp.) 

6. Zakres krytyki artystycznej (styl wymuszony, swobodny, oryginalny, wytworny, 
zwięzły, obrazowy, kwiecisty, dosadny itd.) 

7. Zakres indywidualnego twórcy (styl Chopina, Mozarta, Ravela itd.), z podzakresem 
porządkującym: styl wczesny, późny, dojrzały, schyłkowy itd. 

8. Zakres indywidualnego dzieła (styl V Symfonii, styl Święta wiosny itp.). 

Ten ostatni zakres, stosunkowo rzadko przywoływany, jest jednak dyskusyjny. Tade-
usz Pawłowski przyjmuje, Ŝe styl jest własnością charakteryzującą pewien zbiór dzieł, a nie 
dzieło pojedyncze, poniewaŜ istota pojęcia stylu buduje się na uogólnieniu pewnego quan-
tum, na analizie porównawczej określonych “własności i funkcji semantycznych pewnego 
zbioru dzieł sztuki noszących ten sam styl” [s. 115]. Natomiast w przypadku pojedynczego 
dzieła brak dwóch zasadniczych cech definicyjnych stylu: złoŜoności i powtarzalności (po-
dobne stanowisko zajmują równieŜ M. Shapiro, L. B. Meyer i M. Baroni). Styl nie jest więc 
zindywidualizowanym aspektem pojedynczej wypowiedzi artystycznej, lecz rodzajem 
systemu. NaleŜałoby zatem mówić raczej o jednostkowych cechach V Symfonii, czy Święta 
wiosny, które dopiero jeśli ulegają powieleniu (powtórzeniu) w innych dziełach innych 
kompozytorów w sposób umoŜliwiający odczytanie ich funkcji, implikują zasadniczo 
przyjmowane pojęcie stylu. 

Inną istotną właściwością stylu jest stałość określonego zbioru cech [L. B. Meyer, 
M. Baroni]; jego opis w przypadku dzieła muzycznego opiera się na rozróŜnieniu kategorii 
strukturalnych (harmonika, typ melodyki, technika dźwiękowa, rytm, forma), emocjonal-
nych (ekspresja) i ideologicznych (odczytywane znaczenia). W zakresie wyodrębnionego 
stylu narodowego znaczące są równieŜ właściwości akcentacji języka narodowego, które ma-
ją wpływ na cechy melodyki i rytmiki oraz “jakości wyrazowe podkreślające specyfikę 
temperamentu narodowego” [A. Czekanowska, s. 9]. Cecha stałości moŜe, rzecz jasna, do-
tyczyć jednej lub kilku z kategorii techniki, materiału, czy funkcji. MoŜna zatem, za literatu-
roznawcą Stanisławem Balbusem, przyjąć, Ŝe styl to “kaŜdy koherentny, funkcjonalny, 
mający kwalifikacje semiotyczne zespół środków artystycznych pozwalający (...) ujmować 
się jako względnie wyodrębnialny (do kogoś lub gdzieś “przynaleŜny”) system” [s. 16]. 
Autor podkreśla, Ŝe zawsze styl odnosi się do “całościującej semiotycznej normy, nie zaś do 
odchylenia od normy” [tamŜe]. RównieŜ L. B. Meyer widzi styl w kategoriach systemu reguł, 
złoŜonego prawdopodobieństwa “systemów”, w których twórca wybiera pomiędzy 
moŜliwościami określonych połączeń dźwięków, schematów formalno-konstrukcyjnych, 
relacji napięciowych itd. [L. B. Meyer 2000].  

Postrzeganie stałości, złoŜoności i powtarzalności – owej triady desygnatów stylu – 
opiera się na umiejętności analizy; wszystko zaleŜy od naszej percepcji, styl w muzyce nie 
jest bowiem zjawiskiem akustycznym, lecz czysto mentalnym [M. Baroni]. Analiza stylu 
zaczyna się od zidentyfikowania, opisania i sklasyfikowania cech wspólnych pewnej liczbie 
dzieł, cechy te mogą dotyczyć składni, formy, genre’u lub tematyki. Co więcej, jak zauwaŜa 
T. Pawłowski, “nie jest moŜliwe ułoŜenie katalogu cech charakteryzujących jakiś styl. 
Sprawdzian trafności uchwycenia istoty jakiegoś stylu polega na pewności i subtelności, 
z jaką potrafimy odróŜniać od siebie dzieła sztuki (...)” [s. 118]. Obok cech wymienionej 
powyŜej triady styl powinien odznaczać się wewnętrzną integralnością; podkreślają to za-
równo autorzy badający styl w zakresie reprezentacji danej zbiorowości (A. Czekanowska, 
s. 16: “styl jest instynktownie odczuwany przez reprezentantów kultury rodzimej jako kate-
goria zintegrowana i uchwytna intuicyjnie”), jak i ci, którzy badają styl indywidualnego 
twórcy. Np. Steven Stucky rozwaŜa styl Lutosławskiego jako “jakości constans”, które okreś-
lają toŜsamość kompozytora ponad przemianami, jakie dokonywały się w jego twórczości 



w przeciągu całego Ŝycia [s. 151]. A zatem, mimo etapów, na których dochodziło u Luto-
sławskiego do zmian techniki kompozytorskiej i przewartościowań natury estetycznej (np. 
wyjście z neoklasycyzmu, zwrot ku dodekafonii, aleatoryzm kontrolowany itp.), daje się 
zauwaŜyć silną emanację elementów niezmiennych, do których zalicza się np. rodzaj har-
moniki i jej rola, typ kształtowania formalnego, czy określone procedury instrumentacyjne. 
Inaczej podchodzi do zagadnienia Jadwiga Paja-Stach, która wprowadza pojęcie stylu jako 
“konstrukcji ewoluującej” o charakterze łańcuchowym, gdzie ogniwa łańcucha stanowią ele-
menty techniki kompozytorskiej [2000, s. 333]. Pojęcia constans i ewolucja są przeciwstawne, 
zachodzi więc pewna rozbieŜność w interpretacjach obojga Autorów. Dodajmy, Ŝe katego-
riami stylu dojrzałego i późnego, jako porządkującymi posłuŜono się w monografiach Luto-
sławskiego pióra Charlesa Bodmana Rae oraz Danuty Gwizdalanki i Krzysztofa Meyera. 

George Crumb jest uwaŜany przez wielu krytyków za jednego z najbardziej orygi-
nalnych współczesnych kompozytorów amerykańskich; twórcę o łatwo rozpoznawalnym 
idiomie kompozytorskim, choć są i tacy, którzy traktują jego muzykę jako przejaw 
eklektyzmu [np. Roman Kowal], niekiedy ocierającego się o kicz (!). Ta charakterystyczna 
polaryzacja przebiega częściowo geograficznie. Krytyka amerykańska podkreśla na ogół 
niezaleŜność Crumba wobec amerykańskiej tradycji akademickiej [E. Borroff], dystans wobec 
intelektualizmu, spekulatywności i eksperymentatorstwa. Natomiast w oczach odbiorców 
europejskich najwaŜniejsza wydaje się oryginalna synteza konsekwentnie budowanej wizji 
sonorystycznej z odwołaniem się do symboliki, archetypów i dialogu z przeszłością (in-
spiracje średniowieczne, barokowe), co czyni go przedstawicielem postmodernizmu [Z. Sko-
wron, s. 412]. Dlatego idiomatyczność muzyki Crumba silniej artykułuje się w kontekście 
twórczości innych kompozytorów amerykańskich, zwłaszcza twórców jego pokolenia, 
Elliota Cartera, Miltona Babbitta, Lucasa Fossa oraz przedstawicieli minimal music (idio-
matyczność “wobec”), niŜ na ogólnym tle muzyki II połowy XX wieku. 

Niezbyt rozległy ilościowo i gatunkowo dorobek kompozytorski Crumba (w sumie 
ok. 40 tytułów, w tym 3 kompozycje orkiestrowe oraz 3 rozbudowane cykle) trudno poddaje 
się systematyzacji. Zwraca uwagę zupełny brak pewnych rodzajów muzyki, np. gatunków 
scenicznych czy chóralnych. Preferencje kompozytora są bardzo zdecydowane: muzyka na 
rozmaite składy kameralne, równieŜ z udziałem głosu, stanowi ok. 58% całego dorobku, mu-
zyka fortepianowa – 26%. I te preferencje obsadowe charakteryzują twórczość Crumba niez-
miennie. Wśród twórców, z którymi wiąŜe go „powinowactwo stylistyczne” sam kompozy-
tor wymienia Charlesa Ivesa, Oliviera Messiaena, Luciano Berio, Belę Bartoka, Claude`a 
Debussy`ego oraz Antona Weberna [por. George Crumb..., s. 3 4]. Poza wczesnym okresem 
kompozytorskiego terminowania, które odbywało się w latach 1950-tych pod okiem Ross’a 
Lee Finneya, jednego z przedstawicieli amerykańskiego serializmu (University of Michi-
gan/Ann Arbor), trudno wyodrębnić w twórczości Crumba jakieś zdecydowane przełomy 
czy fazy. We wczesnym etapie kompozytorskiego rozwoju widać skłonność do łączenia 
punktualizmu, Klangfarbenmelodie ze strukturalizmem rytmicznym i wysokościowym. Począ-
wszy od skomponowanych w 1962 roku Five Pieces for Piano moŜna juŜ mówić o własnym, 
oryginalnym stylu Crumba, którego cechą rozpoznawczą jest przejrzysta faktura, ekonomia 
środków oraz specjalne efekty brzmieniowe wydobywane z wnętrza fortepianu. W roku 
następnym powstaje pierwszy z szeregu utworów do słów Federico Garcii Lorki, Night Mu-
sic I; jego teksty to kolejny element constans poetyki Crumba. Stopniowo czynnik sonorysty-
czny, realizowany poprzez eksploatację nowych technik instrumentów tradycyjnych oraz 
niekonwencjonalnych instrumentów i źródeł dźwięku, aŜ po amplifikację, będzie odgrywał 
coraz większą rolę. Jednak, stały rozwój poszczególnych elementów techniczno-formalnych 
przebiega bez radykalnych zmian, porzuceń, przewartościowań.  

Idiom stylistyczny Crumba opiera się na trzech zasadniczych elementach i dotyczy: 



estetyki, formy i brzmienia. Jego źródłem jest z jednej strony olbrzymia wyobraźnia brzmie-
niowa, szczególne wyczulenie i innowacyjność barwowa, a z drugiej duchowy wymiar 
muzycznych inspiracji i koncepcji. W większości swych utworów kompozytor odwołuje się 
do tych samych idei: Ŝycie, miłość, śmierć, mit, Natura, człowiek wobec Wszechbytu, 
metafizyczna tęsknota itd. Wśród elementów constans estetyki Crumba budujących głęboką 
warstwę znaczeniową jego muzyki zwraca uwagę: 

1 operowanie symboliką (dźwiękową, ale równieŜ graficzną - np. w zakresie notacji) 

2 wpływ elementu wizualnego (nie tylko w kompozycjach z tekstem, por. np. A Haun-
ted Landscape 1984) 

3 potencjalizm wizualno-teatralny tkwiący w muzyce [R. Steinitz] 

4 magiczny rytualizm realizacji wykonawczych1 [R. Kowal] 

5 fascynacja numerologią, astrologią, średniowieczem (np. Eleven Echoes of Autumn 
 1965, Black Angels 1970, Makrokosmos I i II 1972-73, Star-Child 1977, czy Apparition 1973).  

6 programowość o cechach romantycznych (np. Black Angels). 

Warstwę znaczeniową współtworzą częste cytaty muzyczne (Night of the Four Moons 
1969, Black Angels, Vox Balaenae 1971, An Idyll Misbegotten 1985, Star-Child), ale równieŜ motta 
i cytaty słowne; np. specjalne znaczenie posiada fraza o złamanych łukach, zaczerpnięta 
z poezji Garcii Lorki, pojawiająca się w partyturach Night Music I, Echoes of Time and River 
1967, Eleven Echoes of Autumn. Garcia Lorca to zresztą ulubiony poeta Crumba, wielokrotnie 
przez niego umuzyczniany. Apogeum twórczości do słów Lorki przypada na lata 1963-1970; 
w sumie Crumb napisał 6 kompozycji zainspirowanych poezją hiszpańskiego twórcy. Wspó-
lna dla nich obu jest fascynacja tajemnicą, ukrytymi znaczeniami (np. księŜyc, woda, ziemia, 
sen, ciemność itp.), intensywność operowania “ciemnymi” obrazami, a takŜe sublimacja 
sfery brzmieniowej, nie mówiąc juŜ o tematach Natury, śmierci, czasu (np. Eleven Echoes of 
Autumn). 

W zakresie techniki dźwiękowej, materiału dźwiękowego i jego organizacji najbardziej 
charakterystyczne dla stylu Crumba wyznaczniki to: 

1 swobodna organizacja dźwiękowa, z elementami tonalnymi oraz elementami techniki 
dodekafonicznej 

2 mozaikowość (określenie kompozytora) struktury motywicznej: charakterystyczne 
krótkie tematy, dla których podstawowym czynnikiem jest, poza wysokością, barwa, 
rytm oraz artykulacja; melizmatyczność, recytatywność  

3 technika wariacyjna w odniesieniu do krótkich motywów dźwiękowych [R. H. Lewis] 

4 mozaikowość struktur wertykalnych; trzydźwiękowe komórki (trychordy), w później-
szym okresie z udziałem układów całotonowych, unikanie ostrej dysonansowości 

5 swoboda organizacji metryczno-rytmicznej, ze skłonnością do rozdrobnienia rytmu; 
znacząca rola pauz i cezur w budowaniu napięcia  

6 przestrzenność faktury, unikanie kontrapunktyki, wielowarstwowość 
charakterystyczna dla wczesnej twórczości ustępuje fakturze cienkiej, często 
monofonicznej [de Dobay]. Edith Borroff zwraca równieŜ uwagę na pokrewieństwo 
faktury z muzyką barokową przełomu XVII i XVIII wieku. Sposób posługiwania się 
instrumentami i budowanie przestrzennych, organicznych form w jakimś sensie 

                                                 
1  Aktorskich działań Crumb wymaga od muzyków np. w Night of the Four Moons, Ancient Voices, Vox Balaenae, 

czy Echoes of Time and River; w tym ostatnim utworze procesjonalne chodzenie muzyków orkiestry ma 
charakter rytualny. Szerzej rozwijam ten problem w artykule Teatralizacja działań wykonawczych w utworach 
George'a Crumba (w druku). 

 



odwołują się do barokowej idei koncertowania. Po roku 1980 owa tendencja ulega 
zresztą osłabieniu, Crumb dokonuje pewnej redukcji środków na rzecz większej 
koncentracji na czystej ekspresji muzycznej. 

7 silnie zniuansowana dynamika, często w zakresach pppp-pp 

8 wyrafinowana technologia brzmieniowa. 

Wydaje się, Ŝe ten ostatni aspekt stanowi najsilniejszy czynnik konstytuujący idiom 
stylistyczny Crumba. Swoistość warstwy brzmieniowej jego muzyki opiera się przede 
wszystkim na eksploracji nowych obszarów, oryginalnym instrumentarium, zwłaszcza 
perkusyjnym (np. w A Haunted Landscape oprócz kotłów jest to 37 innych instrumentów, ze 
sporym udziałem instrumentów egzotycznych, takich jak: stalowe bębny karaibskie, japoń-
skie kabuki, brazylijskie cuica, cymbały młoteczkowe z Appalachów, szklane dzwonki, bloki 
wypełnione piaskiem itp.). Sięganie po instrumenty egzotyczne nie oznacza jednak dąŜności 
do budowania tzw. kolorytu egzotycznego, orientalnego itp. Crumb traktuje instrumenta-
rium collage’owo: widać w tym wpływ zarówno Charlesa Ivesa, jak i polichronizmu faktury 
orkiestrowej typowej dla Debussy’ego. Do innych charakterystycznych dla Crumba środków 
naleŜy amplifikacja brzmienia np. smyczków (Black Angels) i fortepianu (Makrokosmos 
IV 1979) oraz maksymalistyczne traktowanie sfery artykulacji głosu ludzkiego i fortepianu 
(Songs, Drones and Refrains of Death 1968, Ancient Voices of Children 1970, Vox Balaenae, 
Makrokosmos I-IV, Apparition, Zeitgeist 1986). Pojawia się swoiste “transferowanie” środków 
artykulacji instrumentalnej, np. charakterystycznych dla perkusji czy smyczków – do forte-
pianu (uderzanie w najniŜsze belki poprzeczne pudła rezonansowego średnio twardą pałką 
– A Haunted Landscape, flaŜolet na strunie – np. w Eleven Echoes of Autumn). Skala wynalaz-
czości kompozytora jest nieograniczona – por. np. zanurzanie i wynurzanie z pojemnika 
z wodą gongu z jednoczesnym szybkim tremolo w Echoes of Time and River. Jego działania 
nie są ukierunkowane na ekstensyfikację sfery nieuŜywanych wcześniej jakości brzmienio-
wych, lecz na zbliŜenie się przy pomocy tradycyjnego (w szerokim sensie) instrumentarium 
muzycznego do bogactwa akustycznego natury. Takie tendencje, rzecz jasna, nie są w muzy-
ce nowe (muzyka programowa XIX wieku, ptaki u Messiaena), lecz przed Crumbem nie 
mieliśmy do czynienia z wizją tak szeroką i koherentną. Jest to muzyka szmerów o wysubli-
mowanej skali dynamicznej i kolorystycznej, muzyka łagodnie falujących napięć, niekiedy 
dramatyczna, przejmująca grozą, niekiedy bliska atmosferze transu. Sferę brzmieniową mo-
Ŝna by określić jako organiczną, wtopioną w rzeczywistość świata realnego i wewnętrznego 
zarazem; jest to świat tajemniczych pejzaŜy, dalekich przestrzeni, ciemnych oceanów i prze-
dziwnych snów, a nie cywilizacji stworzonej przez człowieka ery cybernetycznej. I tu powra-
camy do punktu wyjścia, czyli do idei i tematów podejmowanych przez Crumba, jego upo-
dobania do symboli i archetypów, do właściwego mu egzystencjalnego doświadczenia 
czasu.  

“KaŜdy kompozytor poprzez swój styl reaguje na tendencje kulturowe panujące w jego 
epoce” [L. B. Meyer 2000, 35]; Crumb jako twórca przynaleŜący duchowo i stylistycznie do 
II połowy XX wieku jest tego dobitnym przykładem. W punkcie twórczego startu zapowia-
dał się jako jeden z wielu na gruncie muzyki amerykańskiej epigonów dodekafonii i 
serializmu. Jednak osiągnięcie dojrzałości stylistycznej odbyło się dzięki autonomicznemu 
potraktowaniu sfery technologii brzmienia. Jednocześnie fakt stałości i powtarzalności 
charakterystycznych dla kompozytora jakości idiomatycznych wyklucza pokusę 
zaklasyfikowania go do nurtu powojennej awangardy, mimo odkrywczej siły jego utworów 
z lat 1970-tych. Sztukę awangardową cechuje bowiem negacja wartości zastanych, ciągłe 
poszukiwanie nowości, niepowtarzalności, obrazoburczość itd., a zatem całkowicie obce jest 
jej pojęcie stylu opartego na trwałości, powtarzalności i integralności tych właściwości 
sztuki, które mają istotne znaczenie estetyczne, ekspresyjne i psychologiczne. Czy zatem 



moŜna Crumba zaliczyć do typowych (cokolwiek to oznacza w dziedzinie sztuki) 
przedstawicieli postmodernizmu? Czy postmodernizm jest systemem, stylem? Jeśli za 
najbardziej charakterystyczną cechę sztuki postmodernistycznej uznamy pluralizm, 
hybrydyczność, negowanie nowoczesności – to twórczość Crumba nie będzie tu dobrym 
przykładem. Jeśli postmodernizm to intertekstualność – odczytywanie znaczeń na wielu 
poziomach złoŜoności, odczytywanie ich poprzez inne dzieła, a takŜe upodobanie do technik 
collage’owych, cytatów itp. – to będzie. Mimo pokrewieństwa ideologicznego muzyka 
Crumba nie mieści się w nurcie t.zw. muzyki ekologicznej, naturalnej, ani nie pasują do niej 
określenia “nowa prostota”, czy “nowy romantyzm” – choć z tym ostatnim związki są 
znaczące. Ale przede wszystkim obca Crumbowi jest koncepcja sztuki jako “gry”; nie ucieka 
on jak wielu innych twórców amerykańskich w koneksje z jazzem czy muzyką pop, zaś 
przeszłość traktuje bez ironicznego dystansu jako świat wartości tradycyjnych, wciąŜ 
obecnych w refleksji nad człowiekiem. Czyni to zgodnie z przekonaniem, Ŝe “w swej 
zdolności odbijania - jak w lustrze - najbardziej skrytych pragnień ludzkiej duszy, muzyka 
przewyŜsza nawet moŜliwości języka” [George Crumb..., s. 1]. 
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