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Kilka słów wstępu
Na początku wypada powiedzieć coś bardzo mądrego, żeby móc potem darować sobie tanie filozofowanie tam, gdzie wystarczy zwykła opowieść i swobodna narracja. Sztuka – a już zwłaszcza muzyka - to rzecz zbyt poważna, by bez przerwy mówić o niej nazbyt serio, niemniej warto wiedzieć, co będzie podstawą prowadzonych tu na jej temat wywodów. 
Cokolwiek, co od zarania dziejów powstało jako wytwór ludzkiego rozumu, ducha i rąk, i co nadal tak powstaje, sumuje się do tego, co zwykło się zwać dorobkiem kulturowym, dającym się badać, analizować, klasyfikować i kwalifikować według trzech głównych kategorii opisu: użyteczności, prawdy i piękna.  Z kolei, każda z nich tworzy własną, odrębną przestrzeń wymiarów i miar, pozwalających owe wytwory tak oceniać, porównywać i wartościować tak, by nadawać im jakiś wymierny dla nas sens – nawet jeśli będziemy się poruszali w obrębie nieoznaczoności zjawisk i procesów, lub mechaniki i wręcz metafizyki ludzkich intencji i celów. Żyjemy bowiem na przecięciu dwóch światów – realnego i nadprzyrodzonego, a wszystko, co robimy i tworzymy jest odwzorowaniem obydwu w ich tajemnym splątaniu, które po swojemu rozpoznajemy, lecz którego nie jesteśmy w stanie do końca pojąć.  Nie sposób ich jakkolwiek redukować, a odrębność ich natury powoduje, że nie są do siebie wprost „przywiedlne” – aczkolwiek wspólnie konstytuują zarówno naszą egzystencję jak i to, co czynimy i tworzymy.
Stan idealny to równowaga wszystkich trzech składowych podstawowych zarówno w życiu – już to jednostek, już to ludzkich zbiorowości – jak i w tym, co one „generują” jako konkretne wytwory, dzieła, treści poznawcze, wreszcie działanie.  Trójnóg stoi pewnie, gdy, wszystkie jego nóżki są równe, natomiast gdy któraś z nich stanie się krótsza lub dłuższa, wówczas konstrukcja się chwieje, a to, co na niej zamocowane, kołysze się lub spada. Podobnie jest z oceną jakimkolwiek „wytworu”, ludzkiego umysłu, talentu, rąk i woli – jeśli nie rozważymy po równo udziału i znaczenia każdej z tych kategorii w jego analizie czy rozważaniach o uwarunkowania, towarzyszących jego powstaniu, wówczas będą to spekulacje chybione, a wnioski, niepełne lub zgoła błędne – funta kłaków niewarte.
 Nie ma również żadnych przesłanek by twierdzić, że istnieje jakakolwiek zasada, wyznaczająca nadrzędność lub podrzędność którejś z tych kategorii opisu, nie da się też którejkolwiek z nich redukować do pozostałych.  Pokusa, by wszystko sprowadzać do jakiejś jednej głównej siły sprawczej, jednej motywacji napędowej aktywności twórczej – czymkolwiek by miała być – może wywieść na manowce. Co więcej, wszystkie możliwe siły tego rodzaju krzyżują się na przecięciu dwóch światów – „przyziemnej” realności i duchowej nadrealności – co dodatkowo komplikuje rzecz całą ze względu na odmienność praw nimi rządzących.  Te zaś nie są całkowicie „kompatybilne”, choćby dlatego, że w jednym z nich uprawnione jest posługiwanie się tzw. logiką rozmytą, czyli najrozmaitszymi, równoprawnie traktowanymi i akceptowalnymi „relatywizmami” wszelkiej maści. Te zaś nie dają się pogodzić z aksjologią zero-jedynkową, czyli z moralnością, traktowaną serio, a więc zgodnie z Dekalogiem. 
Słowa „twórczość”, „twórca” czy „twórczy” należą do tych terminów, które w mowie potocznej pełnią funkcję słów-kluczy, słów-symboli, rozumianych i używanych na liczne sposoby w celu podkreślenia pozytywnie wyróżniającej się wartości czegoś lub kogoś, komu lub czemu w zostają przypisane. Fenomeny, kryjące się za tymi pojęciami, wydają się być ludziom rzekomo dobrze znane aczkolwiek w powszechnym odczuciu są czymś enigmatycznym, o niebywale tajemniczym rodowodzie. Efekty poczynań twórczych racjonalnie postrzegamy jako realne konkrety, zatem coś oczywistego, lecz intuicyjnie czujemy, że gdzieś u ich źródeł kryje sie jakąś mgławicową niejasność, nieoznaczoność, niejednoznaczność, której dokładne zdefiniowanie wydaje się raczej niemożliwe.
W społecznym obiegu pojęcie „twórczości” obejmuje nade wszystko to, co jest wytworem lub skutkiem szczególnych form aktywności i pracy pewnej osobliwej kategorii ludzi, potocznie zwanych twórcami. Rzadko kiedy utożsamia się je z procesami, zjawiskami psychicznymi i kontekstami społecznymi, które tę aktywność uruchamiają i podtrzymują. A już w ogóle do rzadkości należy zastanawianie się nad intencjami i uwarunkowaniami, jakie powodują, że u pewnych osobników pojawia się chęć, wola czy wręcz nieodparty imperatyw działań, prowadzących do kreowania owych wytworów. Powszechne zainteresowanie budzą więc wyłącznie te ostatnie – czyli efekty „na wyjściu”, a nie przyczyny, za sprawą których w ogóle się narodziły i zaistniały w konkretnych i mniej lub bardziej zrozumiałych w odbiorze formach. 
Przyjęło się uważać, że to, co twórcze, jest w oczywisty sposób nowe, nowatorskie, nieszablonowe, niekonwencjonalne, niezwykłe, oryginalne, zdumiewające, zaskakujące, fascynujące, poruszające, dotychczas nieznane lub nierozpoznane. Innymi słowy, dotyczy to czegokolwiek, co okazuje się być całkowicie lub jakkolwiek odmienne od wszystkiego, co w danym obszarze aktywności ludzkiej zostało dotąd osiągnięte, zbadane lub zrealizowane. Lecz nie jest to współzależność zwrotna. Nonsensem bowiem byłoby wpadanie w zachwyt nad czymkolwiek niekonwencjonalnym, nieszablonowym, nietypowym czy chociażby w jakimś stopniu oryginalnym – to wcale nie musi być od razu z założenia twórcze. 
Chętnie zapominają o tym rozmaici sezonowi skandaliści, kontestatorzy w sztuce, czy autorzy rozmaitych pseudonaukowych szalbierstw, puszący się swymi wypocinami. Podobnie ma się rzecz z historykami, krytykami, całym tym towarzystwem wszelakich specjalistów, niezgorzej żyjących z dyskontowania „cudzego kapitału. Wszak nawet najwięksi geniusze bywali często aż nadto przyziemni – nawet „boski Leonardo” czasami musiał skwapliwie liczyć dochody, mówić okrągłe banały czy wręcz „odwalać chałturę”. Inna sprawa, że to, co u niego mogło być wykonanym naprędce „zleceniem”, dla dzisiejszych „wielkości” byłoby zgoła nieosiągalnym artyzmem.
W uproszczonej koncepcji fenomenologicznej twierdzi się, iż twórcę i jego dzieło należy traktować rozłącznie. To drugie bowiem, jako wytwór zaistniały w przestrzeni kulturowej, zyskuje własną wartość – estetyczną, poznawczą czy funkcjonalną i materialną – którą można wykorzystywać najrozmaiciej w zależności od woli tego, kto zechce się nim posługiwać na własny użytek. Twórca nie ma tu nic do gadania – wykonał jakąś pracę, a jej efekt oddał w ręce kogoś, kto zechciał go nabyć i za niego zapłacić. Zatem – zgodnie z tą zasadą – analizowanie tego, jakie motywacje przyświecały jego powstaniu, jakie intencje za tym się kryły czy też jaka była mechanika psychologiczna procesu kreacji dzieła pozbawione jest większego sensu. Żyje ono własnym życiem niezależnie od zamiarów czy pomysłów autora – i tak należy traktować jego dalsze losy. Jest w tym nieco racji – ale tylko w ograniczonym stopniu.
Wszelako owa rozłączność twórcy i odbiorcy nie jest tak oczywista, jak sobie to zakładają ci teoretycy – i to z kilku powodów. Po pierwsze, dzieło powstaje w określonym miejscu i czasie, a więc jest swoistą ekspozycją realiów psychospołecznych swej epoki, głównie w sferze wartości, estetyki, ale i sposobu funkcjonowania w jej kulturze i codzienności. Przekłada się to na konkretne oczekiwania tych, którzy tę twórczość zechcą „nabywać”, a więc i na dostosowywanie się artystów do ich potrzeb – to prosta zasada współzależności podaży i popytu. Po drugie – skoro ma ono jakąś wartość użytkową i funkcjonalną, podlega prawu własności i eksploatacji, które reguluje relacje między twórcą, a „nabywcą” jego pracy i „usługi”. Prawo to bywa różnie określane, a jego stanowienie jest częścią ogólnego prawodawstwa, zakorzenionego we władzy oraz odzwierciedla aksjologię i kulturowy klimat danej epoki. Ten ostatni zwłaszcza ma ogromny wpływ na ocenę twórczości i tworzenie hierarchii kryteriów, wedle których jest ona kwalifikowana. Nie w samym jednak tylko rzeczowym i wymiernym jej aspekcie tkwi problem.
Po trzecie bowiem dzieło jest jednostkowym, niepowtarzalnym odwzorowaniem rzeczywistości, powstałym w określonym, takim a nie innym momencie życia twórcy czyli w stanie jego umysłu, ducha i świadomości, wyznaczonym przez to, co zdążył przeżyć. A to już wykracza poza jakiekolwiek ścisłe kalkulacje, wymyka się też studiom porównawczym, pretendującym do ponadczasowego obiektywizmu.  Dzieło stworzone trwa, ale w miarę upływu lat, nawet wieków, zmieniają się kryteria jego recepcji i oceny, a tym samym sposób rozumienia intencji twórcy i docierania do treści, jakie chciał przedstawić. A to z kolei wpływa na jego atrakcyjność, a więc pośrednio i na jego „wartość rynkową”, zmieniającą się w czasie. Tylko niewielka część dzieł w każdej dziedzinie sztuki ma walor uniwersalizmu, czyniącego je jednoznacznie czytelnymi zawsze i wszędzie w danym kodzie kulturowym, co tę wartość raczej zwiększa, niż zmniejsza.  Choć i z tym bywa wiele nieporozumień, jako że dawno już zapomnieliśmy, co to znaczy niezmienniczość w sferze piękna i wartości. 
Trzeba sobie zatem powiedzieć wprost, że wszelkie tego rodzaju analizy – niezależnie od ich założeń teoretycznych – są po prostu chybione, gdyż takie być muszą!  W analizowaniu sztuki wkraczamy bowiem w rejony, będące domeną tych władz poznawczych – zarówno po stronie twórcy jak i odbiorcy – które starożytny filozof określał mianem „rozumu czynnego”, a które wyznaczają poznanie duchowe. I nie o żadną wielką metafizykę tu chodzi.  O kreatywności można mówić językiem bardzo racjonalnym, przyjmując jednak nieracjonalność czynników ją konstytuujących wyłącznie w kategoriach fenomenologicznych.
W ocenianiu czegoś, co jest u swych źródeł efektem nieoznaczoności, cechującej procesy twórcze, rozum staje wobec zagadek z samej swej natury dla niego nierozwiązywalnych. Tajemnica twórczości kryje się w owym wspomnianym wcześniej nierozpoznawalnym splątaniu przestrzeni do siebie nieprzywiedlnych – duchowej, a więc niemierzalnej w jakiejkolwiek metodologii nomotetycznej oraz materialnie konkretnej, kwalifikowanej na twardych miarach opisu. Tu pojawiają się naturalne ograniczenia metodologiczne, jako że analityczny umysł nie jest władny ogarnąć i wyjaśniać swą metodą i logiką czegoś, co rządzi się logiką zgoła odmienną. Owszem, rozkłada na części pierwsze skutki aktu twórczego, czyli dzieło oraz okoliczności zewnętrzne jego powstania i dalszego istnienia, lecz nie jest w stanie wniknąć w istotę jego źródeł i ich natury. 
Domniemania, ekstrapolacje czy swobodne spekulacje niewiele wyjaśniają – mówiąc językiem technicznym, z jednego tylko rzutu skomplikowanej całości na jakąkolwiek płaszczyznę nie da się wyekstrahować ani trójwymiarowego jej kształtu, ani jej wewnętrznej budowy i struktury, a tym bardziej jej funkcji. A jeśli na domiar złego różne płaszczyzny rzutowania, jakich byśmy nie próbowali użyć, mają odmienne miary, wówczas rzecz staje się niemal beznadziejna. Co nie oznacza, że czegoś się jednak o tej całości nie da powiedzieć.
Rzecz całą komplikuje i to, iż podobne rozumowanie odnosi się także do odbiorcy. Percepcja sztuki to przecież również subiektywizm każdego rodzaju, a więc kolejne piętra nieoznaczoności. Postrzeganie zmysłowe to jedno, rozumienie postrzeżenia to drugie, ale jego przeżycie to już zupełnie co innego. Światłocienie na obrazach Rembrandta spostrzega każdy, lecz odczucie kolorytu, nawet sensu, jaki nadają temu, co przedstawiają, to już kwestia indywidualnej wrażliwości i przełożenia owego „widzenia” na własny wewnętrzny świat patrzącego. Ten zaś ukształtowany jest w jego życiu przez niezliczoną ilość czynników, składających się na jednostkową świadomość i odrębną emocjonalność, pospołu zakotwiczonych w czasie i miejscu, a jakim ów odbiorca żyje.
Logicznie rzecz ujmując, są trzy warianty narracji związanej z muzyką, jej twórcami i odbiorcami oraz relacjami między nimi. Dwie z nich, wiążące się z duchowością w sferze kreacji i recepcji dzieł są wyłącznie sumą spekulacji i gry wyobraźni, bez możliwości obiektywizowania istoty fenomenów intrapsychicznych w jakichkolwiek miarach opisu. Lubują się w tym dwie kategorie ludzi: uczeni, uważający, iż w ramach siatki pojęciowej, jaką się posługują, ich metodologia pozwoli uporać się ze zrozumieniem i wyjaśnianiem zjawisk racjonalnie niepojętych i nieoznaczonych; oraz rozmaici poetyzujący publicyści i eseiści, fantazjujący do woli na temat tego, co artystom „w duszy gra” i dlaczego gra właśnie tak, a nie inaczej. Jedni zastanawiają się nad osobliwościami psychologicznymi twórców, doszukując się nawet patologii, również analizują konteksty biograficzne, rzekomo decydujące o treści i formie ich dzieł. Drudzy bujają w obłokach, nabudowując na rozmaitych faktach wielopiętrowe wyplatanki o przepastnych głębiach geniuszu, uwikłanego w prozaiczność życia.
Z punktu widzenia wiedzy o istocie kreatywności obydwie te narracje są mało warte – albo ją redukują do skończonej ilości naukowych miar opisu, albo rozwadniają w straszliwym, bełkotliwym gadulstwie. Przypomina to trochę zajmowanie się czarnymi dziurami w odległych galaktykach. Naukowcy nie wiedzą, co się w nich dzieje, gdyż natura tych osobliwości unieważnia znane prawa fizyki, a więc i pomiaru. Mogą badać tylko to, co dzieje się wokół nich przed horyzontem zdarzeń – i nic ponadto. Z kolei „gawędziarze” twierdzą, że jakimś tajemnym sposobem zyskują wgląd w ich wnętrze i opowiadają rozmaite na ten temat bajki. Najuczciwsi są ci – głównie spośród tych pierwszych, choć nie tylko oni – którzy krążą wokół tych dziwnych i tajemniczych tworów, badając realny wpływ jaki wywierają na otaczającą je materię, co i tak samo w sobie jest szalenie ciekawe. Natomiast minoderyjnych i egzaltowanych pięknoduchów można w ogóle sobie darować jako znawców czegokolwiek – zarówno fizyki, jak i ulubionej przez nich „psychologii głębi”, a często nawet i samej muzyki.
Otóż właśnie ci „uczciwi” proponują inną, interesującą formułę opisu, która będzie postawą dalszych tu rozważań. Obejmuje twórców i odbiorców z osobna oraz jednych i drugich we wzajemnych relacjach społecznych, z których najważniejszą wydaje się być użyteczność i funkcjonalizm muzyki – i sztuki w ogóle. Cokolwiek tkwi u podłoża twórczości, choć ma swoje znaczenie, to przecież pozostaje poza naszym zasięgiem i nie ma co się nad tym bezproduktywnie rozwodzić; można to jedynie podziwiać lub się tym fascynować. Natomiast bez wątpienia warto skromniej pochylić się nad tym jakie są jej efekty i co się z nimi dzieje w powszechnym obiegu, czy – jak kto woli – w przestrzeni kulturowej. To cały kompleks problemów, związanych z oddziaływaniem dzieł muzycznych na ludzkie emocje, z warunkami, w jakich powstają, z tym, jak są wykorzystywane do najrozmaitszych celów, nawet pozaartystycznych, jak wreszcie wchodzą do puli „usług i towarów”, podlegających prawom rynkowym – i co z tego wynika.
Nie oznacza to deprecjonowania zawartych w nich treści duchowych, składających się na ich piękno – które umownie określimy mianem „wartości dodanej” – czyli na przenikającego je ducha ładu, harmonii i estetyki melodyczno-brzmieniowej, odbieranego i ocenianego empatycznie w doznaniu głównie emocjonalnym – choć a posteriori również racjonalnym. Będzie nam on nieustannie towarzyszył w tle – obecny, ale nieuchwytny i nietykalny. Drążenie tego wątku w dociekaniach epistemologicznych czy jakkolwiek metafizycznych pozostawmy więc tym, którzy są na tyle próżni i zarozumiali, iż sądzą, że są w stanie wszystko w pełni pojąć, należycie ocenić i jeszcze na dodatek przecudnie opisać. Lepiej poprzestać na konkretach – a nuż da się z nich wywieść coś więcej niż tylko wiedzę o przyziemnej prozaiczności borykania się sztuki w walce o samą siebie i własny los? 

Mecenat, historia, duch czasów i strażnicy tradycji
Jeżeli znajdą się Mecenasowie, nie zabraknie też Wergiliuszów – tak oto rzymski poeta z czasów Augusta, Marcjalis, obrazowo zdefiniował istotę wspierania sztuk pięknych przez możnych i bogatych tego świata. Doskonale wiedział, o czym mówi. Sam wyrósł bowiem z biedoty podbitej prowincji hiszpańskiej, niemniej dzięki talentom i sporej przedsiębiorczości przebił się aż na szczyt rzymskiej socjety, zdobywając zaszczyty, majątek, wreszcie status ekwity. Wcześnie znalazł wpływowych opiekunów wśród nobilów, którzy za towarzyskie usługi i poetycką klakę zapewniali mu protekcję i skromne utrzymanie. Utyskiwał jednak na los klienta, na wczesne wstawanie, bieganinę od domu do domu, rytuał porannych powitań i dreptanie w pańskim orszaku. Wszelako z czasem wybił się na samodzielność, także dzięki licznym romansom, a ostatnią majętność ziemską dostał od pewnej wielbicielki, zapewniając sobie możliwość oddawania się na starość miłemu lenistwu.
Jeden z jego głównych protektorów, Gajusz Cilniusz Mecenas, człowiek niby z cienia, lecz bliski zaufany cesarza Augusta i jego nieformalny zastępca w zarządzaniu państwem, wpływał na twórców, aby używali swych talentów w interesie tworzącego się systemu władzy imperialnej. Doceniał znaczenie opinii publicznej i wpływu, jaki na nią mieli autorzy rozmaitych tekstów – i tych ulotnych, i tych bardziej ambitnych. Skupił więc wokół siebie grono literatów, nie szczędząc funduszy zarówno dla nich, jak i na prowadzenie dość zbytkownego i zabawowego stylu życia. Historycznie rzecz biorąc, to jemu właśnie przypadł w udziale – już pośmiertnie – tytuł prekursora mecenatu politycznego, swoistego symbiotycznego układu powiązań między władzą, pieniądzem, a twórczością artystyczną najrozmaitszych gatunków. Choć od tamtej pory minęły już dwa tysiąclecia, istota tej relacji pozostaje wciąż niezmienna. Odwołując się do gry słów rzec można, iż jak światem różni ludzie miewają różne talenty – jedni w złocie, inni w umiejętnościach – i szukają sposobów, by jakoś je ze sobą łączyć ku zadowoleniu obydwu stron.
W tym więc rozumieniu rzeczy sztuka zawsze ma jakiś walor użytkowy aczkolwiek o jej wartości i wielkości nie on sam rozstrzyga, lecz treści zawarte w powstających dziełach oraz forma, w jakiej są przedstawiane. Rozdzielać tego się nie da – i na tym polega sens owej troistej natury każdej twórczości oraz równowagi jej aspektów w łącznej zawartości tych dzieł. Gdy ich zrównoważenie zostaje zachwiane na rzecz któregokolwiek z nich, mamy wówczas do czynienia – zgodnie z kanoniczną Teorią Estetyki – z dysharmonią a więc i fałszem artystycznym. Dziś taka konstatacja budzi rozbawienie, aczkolwiek intuicyjnie czujemy, że ma ona swój głęboki sens. Gdyby chcieć odwoływać się do Platona, należałoby stwierdzić, że choć każde odwzorowanie idei jest jakimś jej niedoskonałym obrazem, to jednak istnieje pewna różnica pomiędzy subiektywizmem postrzegania świata, a oczywistym zakłamywaniem prawdy o nim – zwłaszcza zamierzonym i celowym. Cokolwiek by sądzić o intencjach twórców, to ostatnie jest szczególnie paskudnym sprzeniewierzaniem się swym talentom jako że kłamstwo – zwłaszcza kupione – zawsze jest występkiem, tym gorszym w swych skutkach, im bardziej przekonuje do siebie odbiorcę udanym pozorem prawdziwości odwzorowania pierwowzoru. 
Czy można jednak twierdzić z całą stanowczością – jak to czynią niektórzy – że twórczość artystyczna jest wyłącznie „interesem”, czyli wypełnianiem swego rodzaju umowy lub kontraktu, przewidującego wykonanie dzieła sztuki, przedstawiającego określone treści w określonej formie? Takie założenie wydaje się być nie tylko prostackie, lecz i obraźliwe wobec tych, którzy aktualizują i manifestują swój potencjał w zakresie umiejętności, rozumu i ducha, zgodnie z własnymi pomysłami, intencjami i danymi od Boga talentami. Sztuka ze swej istoty nie jest tylko i wyłącznie towarem do wyprodukowania i sprzedania. To coś znacznie więcej – jest emanacją szczególnego rodzaju poznania, wykraczającego poza proste, fotograficzne lub jakkolwiek jednoznaczne odwzorowanie rzeczywistości. Za sprawą osobliwości daru artysty jest jej przetworzoną reprezentacją poznawczą, emocjonalną, znaczeniową lub symboliczną, utrwaloną w formie, będącej przedstawieniem nie tylko tego, co jest postrzegane, lecz także i tego, jak i dlaczego jest to postrzegane właśnie, tak a nie inaczej. W jej najbardziej uczciwej odmianie można więc traktować ją jako swoistą wizję niematerialnego aspektu tej realności, jej właściwości lub cechy charakterystycznej, przedstawionej wprost lub alegorycznie w kodzie zrozumiałych symboli. Zatem zawsze ma wymiar swoistej iluzji rzeczywistości, niejako jej pochodnej, czymś wobec niej wtórnym, zrodzonym w ludzkiej świadomości platońskim cieniem rzeczywistego pierwowzoru.
Tego rodzaju uwagi dobrze są zrozumiałe dla takich sztuk, jak malarstwo, literatura, rzeźba – wszędzie tam, gdzie w grę wchodzi konkretny obraz (czymkolwiek by był) lub jego jakikolwiek zrozumiały równoważnik. Trudno natomiast przełożyć to rozumowanie na muzykę, gdyż jej istota tkwi w emocjach, rodzących się pod wpływem dźwięków i ich kombinacji melodycznych czy harmonicznych, a także w wyniku łączenia ich z tekstem, obrazem lub wręcz akcją, złożoną z sumy zdarzeń i doznań ich bohaterów. Tak jak sztuki obrazowe zakotwiczone są w harmonii geometrii kształtu, tak muzyka zasadza się na harmonii dźwięków – i nie przypadkiem jej nauczanie było niegdyś, aż do XVI wieku, częścią edukacji matematycznej. 
Harmonijność zjawisk i procesów – tak w naturze, jak i w człowieku – to wielka tajemnica, a zdolność jej dociekania i ukazywania dana jest ledwie niewielu. Co nie oznacza, że każda twórczość musi być tylko pitagorejską mistyką dla wtajemniczonych – ma ona bowiem wiele aspektów prozaicznych, funkcjonalnych i aż nadto praktycznych? Zresztą, nie wszystko, co podciąga się pod tę nazwę jest rzeczywiście kreatywnością – pozorów, hochsztaplerki, zwykłej błazenady i handlowego cwaniactwa bywa tu aż nadto, tworząc osobliwy społeczno-kulturowy śmietnik zwany artystostwem. 
Wszelako choć każda sztuka jako gra fantazji i iluzji rządzi się własnymi prawami, niemniej jako osobliwość poznawcza nie jest tylko zwykłą zabawą czy fanaberią twórcy – oczywiście, jeśli ma znaczyć dla odbiorcy coś, co w sposób dla niego zrozumiały go poruszy, do czegoś zachęci, coś przed nim odkryje, wreszcie jakkolwiek go wzbogaci umysłowo i duchowo. Jest przemyślaną transpozycją określonych treści i przeżyć, które nie zawsze da się przedstawić w formie domkniętej, skończonej. Rodzi nie tylko refleksję, ale i emocje, a te nigdy nie bywają przekazywalne w wielowymiarowości i integralności ich doznawania. Może zatem mieć wielką moc generatywną – i to właśnie jest powodem, dla którego tak często bywa instrumentalizowana, gdy staje się towarem, służącym do zaspokajania – wprost lub pośrednio – rozmaitych potrzeb jej „nabywców”. W tym momencie wchodzimy już w sferę „utylizacji” sztuki, traktowania jej bądź wyłącznie jako wymiernej wartości materialnej, bądź jako środka lub narzędzia do oddziaływania na innych w interesie własnym lub grupowym. 
Jest w tym podobieństwo do relacji między kulturą a cywilizacją, tak jak ją rozumie historiozofia. Pierwsza bowiem generuje nowe treści, druga – tylko je spożytkowuje, rozwijając do granic możliwości sposoby ich „obrabiania” i przetwarzania w użyteczne konkrety. Mówiąc obrazowo, najpierw musi być ktoś, kto rozwiąże zagadkę budowy atomu, a dopiero potem ktoś inny, kto zbuduje liczne, coraz doskonalsze bomby jądrowe. Tego pierwszego nie da się „zamówić”, bo poznanie nie podlega prawom handlowym, nie wiadomo nawet co by miało być przedmiotem takiego obstalunku. Później natomiast, gdy już okaże się, co daje się zrobić z takimi nowymi fruktami, przychodzą klienci, inżynierowie, menadżerowie, wojskowi i politycy – a wraz z nimi rusza karuzela biznesu i władzy. Fizyk-odkrywca nie ma już nic do gadania, nawet gdyby bardzo chciał. Raz wypuszczony dżin z butelki idzie w służbę innych już panów. 
Beethoven napisał swoją IX symfonię z jemu tylko wiadomych powodów, bynajmniej nie na zamówienie, ale w dwieście lat potem Niemcy uczyniły z najbardziej nowatorskiej jej części swój drugi hymn narodowy i narzuciły go teraz całej Europie. I tak „ideał sięgnął bruku”. Ciołkowski, skromny nauczyciel fizyki z Kaługi – nawiasem mówiąc, mający w sobie krew polską, rosyjską i tatarską – już na początku XX wieku wykreślił wiele hipotetycznych trajektorii dla rakiet kosmicznych, co wówczas uchodziło za absolutną bajkę. Dziś wszyscy latają po Kosmosie według jego rachunków, czerpiąc z tego niewiarygodne korzyści wszelkiego rodzaju. Z kolei perspektywa geometryczna w malarstwie stała się przedmiotem badań włoskich artystów dopiero w XV wieku, gdy co odważniejsi z nich (L. Ghiberti, F. Brunelleschi, L. Alberti, P. della Francesca) poczęli szukać matematycznych podstaw dla tworzenia obrazu przestrzeni na płaszczyźnie. To, co wypracowali, odmieniło tę sztukę w niebywały wręcz sposób. Oczywiście, zwiększyło to atrakcyjność malarstwa i zaowocowało zwiększeniem popytu na nową jego obrazowość, a tym samym przełożyło się na wymierne zyski. Ale malarze robili to na własną rękę, bez żadnych „grantów” czy „sponsoringu”. 
Idźmy dalej. Na początku XVI wieku dwaj Włosi, Cardano i Tartaglia, wprowadzili w matematyce rzecz niemożliwą, fantazyjną i zgoła heretycką, czyli wielkość urojoną, której postać przeczy temu, czego do dziś uczą w szkołach o liczbach kwadratowych. Tę ich niewątpliwą odwagę poznawczą wykorzystał zaraz potem pewien inżynier do własnych potrzeb praktycznych, a obecnie nie sposób zliczyć ilości różnorodnych zastosowań wielkości zespolonych w rozmaitych teoriach fizycznych czy w technice. A przecież autorzy tego konceptu nie działali na zlecenie jakichś mecenasów czy kupców, ich po prostu pochłaniała teoria liczb – i nic więcej. 
Przykłady można mnożyć ad libitum. W naprzemienności kultury i cywilizacji tak to właśnie działa. Rzecz jasna, błędem byłoby zakładać, iż za odważną aktywnością poznawczą nie kryły się nieraz względy zgoła merkantylne – ale jednak nie zawsze i nie jako główny jej napęd. Imperatyw twórczy to coś takiego, co się ma niejako z siebie czy – jak kto woli – od Boga, i działa on niezależnie od czynników zewnętrznych. Jeśli już ktoś koniecznie chce dopatrywać się we wszystkim tylko motywacji biznesowych, to może sobie stwierdzić, że napór ducha czasu i interesu stwarza liczne okazje do funkcjonowania ogromnej sfery wymienności usług, czyli do gry popytu i podaży na produkty, jakie za jego sprawą powstaną. Lecz to jedynie wybitne jednostki, czyli konkretni artyści (a wielcy uczeni też się do nich zaliczają jako twórcy) dysponują potencjałem kreowania tego, czego inni mogą pragnąć – i tak od wieków działa układ symbiotyczny „dawców i biorców” określonych wytworów, które tylko nieliczni potrafią „produkować”. 
Rzecz jednak w tym, że o ile to właśnie twórcze natury i talenty decydują o powiększaniu rodzaju, ilości i jakości ofert na „rynku nowości”, to największe z tego korzyści czerpią „utylizatorzy” nowych treści i jakości poznawczych czy artystycznych. Idą całymi stadami kilka kroków za twórcami, często wrednie oszukując tych, dzięki którym nabijają swoje kabzy (dosłowne i umowne). Są jak hieny, wyczekujące na cudze łupy, nie wiedząc nawet, jakie będą. Ale te pasożyty, węszące za resztkami z cudzych stołów, doskonale się orientują, że warto czekać, bo prawdziwie wielkie zwierzęta łowne tak już mają, że muszą polować, idąc za głosem swej natury i instynktu, a to, co upolują będzie miało niebagatelną wartość spożywczą.
Mamy zatem – mówiąc ekonomicznie i psychologicznie – taką oto sytuację, że po obydwu stronach owego uniwersalnego handlowego równania stają naprzeciw siebie potrzeby, tyle że innego rodzaju. Na ich styku pojawiają się wypłaty, tyle że każda ze stron inaczej je szacuje i nalicza. Wszelako w muzyce ta współzależność nabierała cech transakcyjnych stopniowo, właśnie z powodu ulotności tej odmiany artyzmu, a zwłaszcza form, w jakich się przejawiała i w jakiej ewoluowała przez wieki. W gruncie mamy dość mętne pojęcie o tym, od kiedy przybrała współczesną postać zwykłego, by nie rzec prostackiego i jawnie handlowego, systemowego procederu wymiany usług między „producentem” a „nabywcą”. Historycznie rzecz biorąc nastąpiło to dopiero w początkach XVI wieku i silnie związane było zarówno z ewolucją funkcji i roli muzyki w życiu społecznym, z pojawianiem się nowych instrumentów, jak i z wykształcaniem się notacji muzycznej i powstaniem możliwości utrwalania dzieł oraz ich masowego rozpowszechniania poza kontrolą samych artystów i ich rozmaitych gildii. 
By bliżej się temu przyjrzeć, należy na początku dokonać pewnego ważnego rozróżnienia na muzykę sakralną – i na to, co się z niej wykluło – oraz ludyczną, czyli na szeroko rozumianą kulturę masowo-rozrywkową. Pierwsza pozostawała w gestii ośrodków kościelnych – klasztorów, znaczących kościołów i katedr – gdzie zrazu przez wieki służyła wyłącznie do celów liturgicznych. W zdecydowanej większości była anonimowa, jej autorów rzadko kiedy znano czy wyróżniano z imienia i nazwiska, gdyż jej powstawanie i wykonywanie służyło wzmacnianiu podniosłości treści, jakie z jej pomocą wyrażano i przeżywano, a nie eksponowaniu samych jej twórców. Druga była przejawem spontanicznej aktywności rozmaitych wykonawców, lepiej lub gorzej utrwalanej w pamięci zbiorowej i w obyczaju, a jej formy podlegały ciągłym przemianom, dostosowując się do potrzeb chwili, sytuacji czy lokalnych zwyczajów i rytuałów życia codziennego. 
Pierwotne, łacińskie śpiewy rytu rzymskiego zostały uporządkowane z końcem VI wieku po postaci kanonicznej, zwanej chorałem gregoriańskim – od imienia papieża Grzegorza Wielkiego, który tę formę muzyczną wprowadził na stałe do liturgii. Przyjęła się szybko w całej Europie, miała kilka lokalnych mutacji, ale od czasu, gdy w IX wieku Karol Wielki zarządził był jej obowiązkowe wykonywanie w całym państwie, stała się niepodważalnym kanonem muzycznym w całym chrześcijaństwie. 
Muzyka sakralna pełniła wtedy funkcje nade wszystko misteryjne, a jej depozytariuszami byli ludzie specjalnie do tego wyznaczeni i edukowani w umiejętności operowania śpiewem chóralnym, a także – z czasem – wykonawstwem instrumentalnym. Wymagało to jakiejś organizacji „pamięci muzycznej” czyli tworzenia i przechowywania zapisu granych i śpiewanych utworów, towarzyszących liturgii. Stopniowo rozbudowywano je i wzbogacano o coraz to nowe formy wyrazu, a ich mnogość i różnorodność wykraczać poczęła poza zdolność ogarniania ich pamięcią pojedynczych osób.
Ponadto różne ośrodki kościelne – głównie zakony – rozwijały własne warianty owego kanonu, co nadawało już konkretnym dziełom cech odrębnych, także dając co bardziej pomysłowym i utalentowanym braciszkom sposobność wykazywania się indywidualną inwencją twórczą. Stopniowo wyłaniać się poczęła specjalizacja w zakresie organizowania oprawy muzycznej kościelnej liturgii – modłów, nabożeństw i świąt – zarówno śpiewanej jak i z rzadka granej na różnych prostych instrumentach. Zresztą, tych ostatnich w chorale gregoriańskim w zasadzie nie używano, kościół nie był miejscem dla popisów instrumentalnych, a śpiewy modlitewne wykonywano wyłącznie a capella. W pewnym sensie było to kontynuacją tradycji starożytnej – acz z pewnymi wyjątkami. W Egipcie muzycy nie mieli wstępu do świątyń Ozyrysa, podobnie u Żydów wyłączani byli z obrzędów synagogalnych, ale już w Babilonii jako osobni kapłani składali ofiary swym instrumentom.
Wbrew powszechnemu mniemaniu organy, wręcz obowiązkowe dziś wyposażenie kościołów, były niegdyś – jeszcze od czasów rzymskich – instrumentem świeckim. Rozmaite zestawy trąbek i piszczałek, napędzanych na wiele zmyślnych, wciąż ulepszanych sposobów, wykorzystywano w imprezach masowych o szczególnie podniosłym znaczeniu lub zgoła dla rozrywki gawiedzi. Kościół długo wzbraniał się przed włączaniem ich do swojej muzyki mając je za element tradycji pogańskiej. Dopiero papież Witalian w VII wieku oficjalnie dał imprimatur na wprowadzenie ich do świątyń i do chorałowego rytu rzymskiego. Trzeba było jeszcze kilku stuleci, by po niezliczonych udoskonaleniach technicznych i wręcz „ideologicznych” przybrały znaną nam dziś postać. 
Pojawienie się w kościele takiego „źródła dźwięków” odmieniło całą ówczesną tradycję muzyczną oraz zapoczątkowało rozwój wyspecjalizowanego rzemiosła wykonawczego w obrębie sacrum – a więc niejako bardziej szlachetnego w stosunku do pospolitego wykonawstwa ludowego i plebejskiego. Już nie uliczni grajkowie, nie wędrowni śpiewacy czy bezimienni opowiadacze historii i tradycji, lecz zawodowi muzycy szczególnego autoramentu szybko uformowali własną kastę samodzielnych twórców. Z czasem uwalniali się od mnisich habitów – choć nie zawsze od kościelnej kurateli. Kościół ich stworzył, więc był ich żywicielem i dobrodziejem, i poczuwał się do swoistego prawa własności zarówno wobec nich samych, jak i wobec tego, co tworzyli. Wszak kształcił ich, wspierał i zapewniał dostęp do „miejsc i narzędzi pracy”, bez których ich życie nie miało racji bytu.
Niekiedy twierdzi się, że wczesnośredniowieczna symbioza kościoła z muzyką wcale nie polegała na jakoś szczególnie pojmowanym mecenacie czy promowaniu piękna, lecz wynikała z obowiązku przestrzegania kanonicznej formy obrzędów z uwzględnieniem modlitwy w formie melorecytacji. Kantorzy intonowali i prowadzili ją, eksponując określone treści, zawarte w liturgii. Dlatego pierwsze, prymitywne notacje zawierały nie tyle zapis przebiegu muzycznego ile skrótowe wskazówki prowadzenia śpiewających. Przypominały bardziej liniowe ciągi znaków stenograficznych, wyznaczających ruchy kierowników chórów, organizujących przy pomocy określonych gestów czas trwania elementów melodii i jej zmienność. Ponieważ większość monodii miała stałą postać, więc szło raczej o pilnowanie prawidłowości ich wykonywania. Dlatego trudno mówić o autorstwie muzycznym sensu stricto – raczej należy uznać je za wskazania wykonawcze, dyrygenckie, dostosowane do możliwości danej grupy wykonawców. 
Kościół dbał przede wszystkim o czystość obrzędu, a nie o artystyczną urodę samego śpiewu – ten miał być podniosły i prawidłowo wzmacniać poszczególne elementy mszy czy innych nabożeństw. Nie było mowy o żadnej dowolności treści i formy, o jakiejkolwiek inwencji własnej w tym zakresie. Trudno więc mówić tu o mecenacie, łaskawie przywalającym na w miarę swobodną różnorodność zawartości treściowej konkretnych dzieł oraz dopuszczającym rozmaitość sposobów jej aktualizacji. Mecenas z reguły daje artyście pewną wolność twórczą, aczkolwiek ma swoje preferencje estetyczne więc sam decyduje co, kiedy i jak chciałby promować, nadto powierzając realizowanie swych potrzeb – a choćby nawet swych kaprysów – temu a nie innemu wykonawcy. Dawny kościół, związany tradycją, takiej możliwości nie przewidywał, a to, co w tym zakresie robił, wynikało z konieczności i obowiązku, a nie ze szczególnego \upodobania do sztuki muzycznej, a już na pewno nie do dowolnego z nią eksperymentowania.  
I tu pojawia się pierwszy ciekawy paradoks, jeden spośród wielu w rozwoju muzyki europejskiej. Gdy nastaje czas Renesansu, a potem wielkiej luterańskiej schizmy i osłabienia katolicyzmu, kościół zezwala muzykom na pewną emancypację, na ostrożne i przemyślane odstępowanie od roli wyłącznie służebnej wobec liturgii. Nie jest to jakoś zamierzone czy zadekretowane – to naturalny odruch rozumnego monopolisty na zmieniające się warunki funkcjonowania rynku. Niejako samoczynnie uruchamia się wówczas swoista selekcja muzyków wedle ich przydatności, ale teraz ocenianej już także poprzez jakość ich „produkcji” nie tylko liturgicznej. Pojawiają się także nowinki, które zrazu uznawano za mocno ekscentryczne, lecz które z miejsca odmieniły postać muzyki w ogóle.
Otóż w tym samym mniej więcej czasie – czyli z początkiem XV wieku – w muzyce sakralnej dochodzi do swoistego „przewrotu kopernikańskiego”. Duch Odrodzenia w końcu pokonał sztywność obowiązujących kanonów formalnych, stymulując muzyków do wręcz obrazoburczego eksperymentowania z chorałem gregoriańskim. Już wcześniej, zrazu nieśmiało, z czasem jednak coraz odważniej zaczęli rozbudowywać wcześniejszą, prostą polifonię, czyli wielogłosowość śpiewów kościelnych. W miejsce monodii i psalmodii pojawiła się wielotematyczność melodyczna, w której określone treści przedstawiano w formie jakby dialogu – wątków już to zbieżnych, już to sobie przeciwstawnych – z zachowaniem jednak określonego porządku harmonicznego. Do tego dołączano coraz bardziej wyrafinowane akompaniamenty organowe, a z czasem nawet partie instrumentalne. Nadto powstawały tzw. tropy czyli swobodne, śpiewane wstawki tekstowe do tekstów kanonicznych, co prawda oficjalnie zakazywane ze względu na wplatane w nie wątki świeckie, lecz bardzo popularne wśród wiernych, a przez to trudne do wyeliminowania. Robiło się coraz ciekawiej, bogato i różnorodnie.
Kościół zżymał się na te pomysły, zakazywał nowinkarskich brewerii artystycznych, ale koniec końców o wszystkim zdecydował papież Eugeniusz IV, który zaakceptował nową, polifoniczną formułę śpiewów sakralnych. Prym wiodła tu Wenecja – patronowała ona owym zamianom, co należy przypisać temu, iż bazylika św. Marka pozostawała pod zarządem nie tylko kościoła, ale i rady miasta, a ta nie czuła się zobowiązana do przestrzegania czystości liturgii. Nie bez znaczenia było i to, że nowa forma muzyczna okazała się atrakcyjna dla wiernych i przyciągała do bazyliki ludzi z całego miasta i okolicy. 
Hierarchowie trochę protestowali – choć nie za bardzo, z oczywistych powodów – aż sprawa trafiła do Watykanu, gdzie wszystko poszło już gładko, jako że papież sam był wenecjaninem z rodziny zamożnych miejscowych notabli i miał duże wyczucie również w sprawach społeczno-biznesowych. Nawiasem mówiąc, tego nader ciekawego człowieka cechowała odwaga nie tylko w sprawach muzycznych ale w ogóle doktrynalnych i politycznych – zawarł porozumienia z różnymi „odszczepieńcami”, potem, obwołany heretykiem, uciekł na dziesięć lat do Florencji. Tam przetrzymał ataki zwalczających go stronników Colonów, zwołał w 1453 roku reformatorski sobór w Ferrarze, ponadto skrzyknął Europę do antytureckiej krucjaty, w której pod Warną zginął polski król Władysław III. W nowinkach muzycznych nie dopatrzył się bluźnierstwa wobec Pana Boga, a przystając na nie okazał się swoistym „ojcem chrzestnym” wszystkich późniejszych kompozytorów.
Zanim jednak zaczęły one pączkować i wydawać owoce, stosunek hierarchii do muzyki wciąż pozostawał niejasny. Zapanowała dowolność wykładania kanonu liturgicznego w formach muzycznych, a każdy nowator powoływał się na autorytet papieski, interpretując go po swojemu. Koniec końców ów doktrynalny spór trafił pod obrady zwołanego w 1545 roku soboru trydenckiego jako jeden z jego punktów – może nie najważniejszych, ale jednak istotnych. Ale i wówczas niczego nie rozstrzygnięto w sposób kategoryczny i ostateczny. Podczas sesji 22 przyjęto Dekret o tym, co należy zachować, a czego unikać podczas odprawiania mszy. W punkcie szóstym owego dekretu możemy przeczytać, iż z kościołów będą usunięte takie rodzaje muzyki, w których tkwi domieszka czegoś swawolnego albo nieczystego, czy to wykonywanej na organach, czy też śpiewanej. 
Oczywiście pozostawało pytanie, czym jest taka muzyka? Uznano bowiem, że msza święta domaga się adekwatnej oprawy muzycznej, niemniej nikomu nie przychodziło do głowy wydawanie szczegółowych instrukcji w tej materii. Ponieważ orzeczono, co należy usuwać, lecz nie określono, czego nie wolno dopuszczać, więc summa summarum muzyka wygrała z doktryną – jeśli nie w teorii, to na pewno w praktyce. Nie dało się zatem już powstrzymać jej nowatorskich harców, akceptowalnych pod warunkiem, że znajdzie się stosowną dla nich argumentację. Ponieważ dzięki takiej kazuistyce rosła jej atrakcyjność – a więc i potencjał „towarowy” – przekładająca się na efekty pod postacią napływu wiernych i datków, sprawy toczyły się własnym torem bez szczególnych awantur. Mówiąc nieco metaforycznie, muzyka nie miała swojego Savonaroli, który rozumiałby sens przemian w tej dziedzinie sztuki, prowadzących do jej szybkiej sekularyzacji.
A przyznać trzeba, że działo się bardzo wiele. Polifonia okazała się być w muzyce tym samym co perspektywa w malarstwie. Zrodziła nowe możliwości wyrazowe i brzmieniowe, dala początek ewolucji form muzycznych – przede wszystkim madrygałom i motetom – wreszcie stworzyła szanse na promowanie kompozytorów „cywilnych”, których namnożyło się bez liku. Największą sławę zdobył wtedy niejaki Joaquin de Prez – z pochodzenia Flamand urodzony we Francji, lecz działający głównie w Mediolanie, Rzymie i Ferrarze. Był znakomitością tak niezwykła, że jego nazwiskiem podpisywano utwory nigdy przez niego nieskomponowane. Mistrz kontrapunktu, hołdował również pitagorejskim ideom harmonii liczb, co nie przeszkadzało mu czcić Stwórcę i dawać temu wyraz w silnej emocjonalności swych utworów. Nawiasem mówiąc, wszystkie dobra jakie zdobył oraz cala spuściznę muzyczną pozostawił w darze Kościołowi – zapewne wraz z prawami autorskimi do swych dzieł; był też pierwszym w historii muzyki kompozytorem, wydawanym drukiem jeszcze za życia!
Twórczość muzyczna w obrębie sacrum przestawała być więc bezimienna, gdyż rodząca się konkurencja i rywalizacja twórców pozwalała – w ramach obowiązującego jednak rygoru zachowania poprawności treściowej i ducha liturgii – promować jednostki co bardziej utalentowane i uznawać ich autorstwo. Popuszczając im zwolna cugli – acz trzymając wciąż na uwięzi – kościół właściwie mimowolnie pogodził się z ewolucją tej sztuki, akceptując pewne nowatorstwo form muzycznych, uwolnionych z gorsetu sztywnego kanonu formalnego. Owa selekcja sprzyjała rozkwitowi muzyki, gdyż zarówno sama twórczość jak i edukacja muzyczna pozostawała w rękach najlepszych, mających coraz więcej swobody w swych poszukiwaniach twórczych. Z czasem w ogóle się usamodzielniali, tworząc zupełnie nowe, kanoniczne odmiany muzyki świeckiej, określanej mianem artystycznej.
 Na marginesie tych głównych procesów ewolucyjnych w muzyce kościelnej kwitły formy ludowej twórczości muzycznej o treści religijnej – śpiewów okolicznościowych, takich jak kolędy czy kantyczki. Niedopuszczane do liturgii mszalnej, towarzyszyły i wiąż towarzyszą codziennej domowej obrzędowości modlitewnej. Traktowane trochę lekceważąco przez muzyków zawodowych, uznawane są przez kler za pożyteczne w podtrzymywaniu pobożności i tradycji, związanej ze świętami kościelnymi, procesjami, nawet pogrzebami. Jeszcze w XVII wieku Ludwik de Montfort, kanonizowany nie tak dawno bo przed kilkudziesięciu laty, układał teksty maryjne do popularnych melodii z okolic Bretanii i Wandei, gdzie prowadził intensywną działalność misyjną.  
Warto też wspomnieć, iż już wówczas nowe trendy w muzyce i wokół niej spowodowały niebywały wręcz rozkwit szkolnictwa muzycznego oraz powstawanie cechów i gildii muzyków nie tylko „rozrywkowych”. Nadto doszło do kolejnych zwrotów historycznych – do wykształcenia się systemu notacji dzieł oraz do wynalazku druku. Zapoczątkowane jeszcze w XI wieku przez Gwidona z Arezzo, potem rozwijane przez Franka z Kolonii i innych mnichów ujednolicenie zapisu nutowego pozwoliło ogarniać wielogłosowość wraz z instrumentacją w jednoznacznym przekazie graficznym. Wraz z wynalazkiem Gutenberga dało to nowy impuls rozwojowy dla procesów urynkowienia muzyki artystycznej z wszystkimi tego konsekwencjami – tymi pozytywnymi, jak negatywnymi. Niemniej w kwestiach muzycznych nadal dominował Kościół, zwłaszcza w edukacji – do połowy XV wieku bulle papieskie powołały szkoły w Turynie, Bolonii, Treviso, Padwie i Weronie.
Pod jego patronatem powstały też nieznane nigdzie indziej formy organizacji ludzi wspierających dobroczynność – ale i sprawujących opiekę nad sztuką – zwane bractwami Scuoli Grandi, z których najstarsze, pod wezwaniem św. Jana, ukonstytuowało się i zostało formalnie zatwierdzone już w drugiej połowie XIII wieku! Rzecz działa się, oczywiście, w Wenecji, gdzie podobnych konfraterni utworzono jeszcze kilka (św. Marka, św. Rocha i in.). Ich członkami byli ludzie z klasy średniej – prawnicy, kupcy i rzemieślnicy, wspierający swymi zamówieniami architektów, malarzy i rzeźbiarzy. Ów laikat, organizując rozmaite uroczystości religijne i świeckie, miał także swoich muzyków pod własnym cechowym znakiem – głównie śpiewaków, ale nie tylko – nad którymi sprawował patronacką opiekę, i to całkiem hojną. Obejmował on edukację młodego narybku artystów i pomoc bytową, a później organizację ich aktywności twórczej i koncertowej. Instytucje te przetrwały do końca XVIII wieku, kiedy to zakończyła żywot wielowiekowa Republika Wenecka. Niemniej już po trzydziestu latach najstarszą z nich reaktywowano, a w 1931 roku dzięki dekretowi Piusa XI zyskała status papieskiego zaplecza charytatywnego i kulturalnego.
 Na półwyspie Apenińskim nikt nie chciał być gorszy od innych – rozdrobnienie Włoch na księstwa-miasta sprzyjało rywalizacji nie tylko politycznej i handlowej ale i kulturowej. Łączył je katolicyzm, a lokalne hierarchie, również ze sobą konkurujące o wpływy i rząd dusz, w sprawach artystycznych okazywały się być hojnymi acz wymagającymi mecenasami sztuk wszelakich i patronami instytucji edukacyjnych. Było to szalenie stymulujące dla twórców, gdyż wyzwalało rywalizację, w której prześcigali się w poszukiwaniu coraz to nowych form wyrazu artystycznego. Szybko się w tym autonomizowali i w efekcie kościół stopniowo tracił dawny monopol na sprawcze kształtowanie sztuki (i wiedzy), aczkolwiek nadal pozostawał znaczącym graczem na tych polach.
Niezależnie od wszelkich zawirowań na styku sztuki z kościołem, wczesny jego mecenat był wręcz dobrodziejstwem dla muzyki i muzyków nie tylko we Włoszech z ich rozkołysaniem życia i ekspansji kreatywności w okresie Odrodzenia. Zanim jeszcze w XVI i XVII wieku podjęły go na dobre dwory – głównie królewskie we Francji, Hiszpanii, Portugalii, także w Polsce – wówczas znaczącym państwem na mapie Europy – ośrodki katedralne i klasztorne miały już własną, długą tradycję opieki nad twórcami muzycznej oprawy życia religijnego i wszelkiej liturgii, również poza murami świątyń. Francuski patronat wiąże się z postacią największego wówczas tam kompozytora, franko-flamanda Antoine’a Brumela, który na przełomie XV i XVI wieku krążył po Europie, zażywając wielkiej sławy. Wszelako, wcześniej wyrósł do niej dzięki opiece katedry Notre-Dame w Chartres, skąd udał się pod skrzydła katedry paryskiej, która miała już znakomicie zorganizowany patronat nad muzyką. Historycy zauważają, że system patronacki tamtejszego Kościoła, liczący sobie już wtedy ponad dwieście lat, zapewniał takim jak on bezpieczne środki utrzymania, jednocześnie pozostawiając swobodę twórczą i odstępując od rygoryzmu w zakresie form liturgicznych.
Warto zwrócić uwagę, że patronat objawiał się nie tylko w formie stałych datków pieniężnych, lecz – co było normą w całej zresztą Europie – poprzez rozmaite prebendy, nadania i mianowania na okołokościelne funkcje publiczne, ze sprawowania których dawało się czerpać niezłe zyski. W niektórych przypadkach zatrudniani na stałe kierownicy chórów byli obdarzani na tyle dużym zaufaniem biskupów, że zostawali również skarbnikami swych kościołów – a to, oczywiście, przynosiło im niezgorszy dochód. 
Dobry muzyk, dzięki wsparciu swego lokalnego opiekuna miał się więc całkiem nieźle, a władze kościelne dbały o to, by jego sława roznosiła się po całym kraju. Miało to, oczywiście, na celu podkreślanie własnej chwały i znaczenia, a zyskiwany prestiż przekładał się, rzecz jasna, na wymierne zyski w postaci napływu wiernych z ich datkami oraz znacznych donacji możnych. Niebagatelna więc była owa estetyczna „wartość dodana” muzyki – klerycy rzadko kiedy znali się na niej samej, ale jeśli spełniała oczekiwania dobroczyńców, kompozytor mógł sobie eksperymentować do woli, byle z umiarem. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że świadectwa tych praktyk we Francji datują się jeszcze na początki XII wieku, to przyjdzie skonstatować, iż rola Kościoła w rozwoju artystycznej sztuki muzycznej już od Średniowiecza była wręcz nieoceniona – choć z punktu widzenia jej istoty przyczyniał się do niego jedynie pośrednio. 
W Hiszpanii, podobnie podzielonej jak Włochy, istniało kilka wielkich ośrodków klasztornych, z których dwa – Monserat i Aranzazu – zachowały do dziś tradycję mecenatu i protektoratu nad sztuką. Pierwszy w Katalonii, drugi w krainie Basków, obydwa pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny z racji jej objawień w tamtych miejscowościach, pełniły niezwykłą rolę społeczną i kulturową. Zajmowały się edukacją, budownictwem, lecznictwem, a ich wszechstronna działalność stymulowała lokalną przedsiębiorczość, handel i wielozadaniową komunikację z pozostałymi prowincjami. Znalazło się tam miejsce i dla muzyki – do tego stopnia, że sprowadzano instrumenty, organizowano małe orkiestry i koncerty, nawet wielu braciszków zajmowało się komponowaniem utworów świeckich w duchu epoki, co dowodziło, iż doskonale orientowali się w tym, co się dzieje w europejskiej muzyce.
Przed trzy stulecia z okładem mało kto się ich dziełami zajmował, uważając widocznie, że prowincjonalna twórczość muzyczna – także świecka – dalekich klasztorów to tylko historyczne zabytki. Jakież więc było zdumienie uczonych znawców z początku XX wieku, gdy podczas grzebania w tamtejszych archiwach przypadkowo odnajdowali zapisy nutowe, świadczące o sporym kunszcie ich autorów, nadto rozpoznawalnych z imienia i nazwiska. Z czasem znajdowali się wykonawcy, którzy te „starocie” wprowadzili do sal koncertowych, a ostatnio i do nagrań płytowych, ku zadowoleniu melomanów, chętnych poznawać takie cymelia. 
Co ciekawe – tam, gdzie katolicyzm praktycznie został wyparty z życia społecznego, doszło w tym zakresie do kilku znaczących acz niezbyt korzystnych następstw. Dotyczyło to przede wszystkim Anglii, gdzie zniszczono doszczętnie klasztory z całym ich zapleczem kulturowym i edukacyjnym. Pozostała muzyczna pustynia, na której tu i ówdzie ostały się oazy sztuki wyłącznie dworskiej (nie licząc twórczości plebejskiej). Z tego tworzywa nie dawało się wiele wyekstrahować, jako że przez odstąpienie od kanonu treści i formy podlegało ono już tylko zmiennym kaprysom możnych fircyków, szukających raczej rozrywki niż czegoś bardziej podniosłego.
Zadziałała więc tu selekcja negatywna, w której sprawne rzemiosło użytkowe całkowicie wyparło generatywność kulturową w zakresie sztuki „wysokiej”, w tym i muzyki nie tylko sakralnej, ale i bardziej wyrafinowanej formalnie, wysublimowanej treściowo, bogatej brzmieniowo i emocjonalnie nośnej. Anglia nie wytworzyła ewolucyjnie żadnego własnego muzycznego kodu kulturowego, była skazana na wtórność i powierzchowne naśladownictwo nowinek europejskich, a gdy ktoś sensowny zorientował się w sytuacji było już za późno. Brakowało dobrych artystów, brakowało systematycznej edukacji, nawet instrumentów. Przyszło sięgnąć do importu z kontynentu – ale to już dopiero w połowie XVIII wieku.
Z kolei protestanckie Niemcy, jako zbiór luźno zrzeszonych księstw, niepodlegających centralizacji, nie wytrzebiły papiestwa ze szczętem, co przyczyniło się do swoistego dość pokojowego współistnienia obydwu nurtów chrześcijaństwa, wciąż jednak ze sobą rywalizujących.  W sferze muzyki protestantyzm jednak tę rywalizację przegrał. Zmienił liturgię, zamieniając łacińskie sacrum ludowymi piosenkami przez co spospolitował podniosłą oprawę muzyczną, sprowadzając ją do sumy „sacro-songów”. Stało się tak dlatego, że Luter, odrzucając tradycję kościoła katolickiego zrezygnował z chorału gregoriańskiego, wprowadzając w to miejsce chorał zwany protestanckim. Były to proste pieśni w języku narodowym – i w tym tkwiła jego słabość: nikła wartość generatywna, także brak motywacji muzyków do poszukiwań twórczych i rozwijania nowych form muzycznych. 
I co zabawne, nie jest przypadkiem, że najznakomitszy kompozytor tamtego czasu i miejsca – Bach – według samych protestantów był muzycznym heretykiem, który nie wypełniał postulatu Lutra co do ludowej prostoty muzyki mszalnej. Zachował wierność augustiańskiemu postulatowi „przezroczystości muzyki na Boga” oraz rozumieniu dobra i piękna jako „miary, postaci i porządku”, przez co jego dzieła sakralne z ducha i treści były i wciąż pozostają w swej istocie katolickie – nie mówiąc już o ogromnej ilości utworów całkowicie pozbawionych konotacji liturgicznej. Przed śmiercią wręcz jawnie wziął rozbrat z protestantyzmem, co stało się jedną z przyczyn późniejszego zmarginalizowania go w głównym nurcie muzyki niemieckiej. 
Należy więc oddać sprawiedliwość fenomenowi chorału gregoriańskiego jako „ojcu całej muzyki europejskiej”. Długo pozostawał pod kuratelą kościoła, ale gdy nastały nowe czasy łaskawie przyznano mu prawo do dalszego rozwoju. Złożyło się na to wiele czynników, których szczegółowe omówienie znaleźć można w każdej dobrej historii sztuki. Jedno wszelako jest pewne – jego stopniowa ewolucja uruchomiła wiele procesów rozwojowych – ewolucyjnych i nawet rewolucyjnych – zarówno w samej muzyce, jak i wokół niej, z całym „dobrodziejstwem inwentarza”, a więc z tym, co znakomite, jak i z tym, co nieuchronnie fatalne. Do tego drugiego zaliczyć trzeba przekształcanie się twórczości artystycznej (zresztą, nie tylko z muzyce) w „wartość towarową”, podlegającą prawom rynku. Kultura muzyczna zaczęła zwolna przekształcać się w „produkcję dźwiękotwórczą” – z wszystkimi tego niemiłymi konsekwencjami. 
W początkowym okresie jej rozwoju rola kościoła była zaiste nieoceniona, jako że proces ten w ogóle uruchomił – a w każdym razie mu się nie sprzeciwiał. Niemniej gdy ruszył już na dobre, księżom i klasztorom przybyła konkurencja – czyli dwory książęce, królewskie i w ogóle pańskie, a z czasem nawet rady miejskie. Od zawsze korzystające doraźnie z usług muzyków świeckich i rozrywkowych, teraz zaczęły co poniektórych twórców „ambitnych” wyłuskiwać z rąk kościelnych i przenosić z sal zabaw i uciech na salony – aczkolwiek jeszcze do pomieszczeń bocznych – jako swoisty, ozdobny wystrój wnętrz. Z czasem brano ich na pensje, powstawały orkiestry dworskie, a muzykantów ubierano w liberię, zostawiając im jednak dużo swobody w zakresie poczynań twórczych. Muzyka o religijnym rodowodzie sekularyzowała sie na potęgę, powstawały nowe pomysły formalne, budowano nowe instrumenty już wyłącznie na użytek wzbogacania oferty dźwiękowej i wyrazowej. Powstał nurt pośredni, niejako uszlachetniony, pomiędzy muzyką sakralną a ludową, z którego wywiodła się cała późniejsza twórczość zwana artystyczną lub – nieco mętnie i niefortunnie – poważną. 
U progu XVII wieku niebywale począł rozwijać się – szczególnie we Włoszech – gatunek opery, widowiska niezwykle „demokratycznego”, w którym stopniowo zagustowały pospołu wszystkie warstwy społeczne. Formalnie rzecz biorąc jego początki lokalizuje się we Florencji, gdzie powstało osobliwe „cywilne” zgrupowanie muzyków i humanistów, zwane Camerata Fiorentna, które jako pierwsze w historii – tak się twierdzi – wystawiło przedstawienie, nazwane dramma per musica. Znamiennym jest fakt, iż zaraz potem, bo już w 1600 roku, tamże właśnie opera – ten nowy przecież gatunek muzyki – uświetniła ceremonię zaślubin króla Francji Henryka IV z Marią Medycejską. A to była już jej pełna nobilitacja.
Tak oto w naturalnym procesie ewolucji kulturowej tradycyjna i popularna komedia del’arte rozszczepiła się na dwie odnogi – na teatr literacki i teatr muzyczny. Ten drugi był niczym innym jak samorodną mutacją maskaradowych widowisk karnawałowych i wręcz błyskawicznie zyskiwał sobie wielką popularność. I tu specjalizacja postępowała w najlepsze, a wraz z nią rosły zastępy fachowców od nowego gatunku sztuki i stowarzyszonych z nią zawodów okołoscenicznych i okołoartystycznych. W sposób oczywisty pojawił się też rynek usług, rządzący się prawem popytu i podaży, wraz ze snobizmem, kreowaniem mody, eksploatacją twórców i wykonawców, tworzeniem koniunktur wreszcie z edytorstwem i dystrybucją materiałów nutowych i tekstów librecistów. 
Trwający mniej więcej dwa stulecia proces przeobrażeń w kształtowaniu się podstawowych form społecznego funkcjonowaniu sztuki muzycznej domknął się w Europie pod koniec XVI wieku. Ciekawą i pouczającą rzeczą jest przyjrzenie się owej specjalizacji i strukturalizacji na przykładzie właśnie opery włoskiej. Kogóż tam nie ma przy tym artystycznym „korycie”? Mamy właścicieli teatrów i sal koncertowych, abonentów, inwestorów finansowych, producentów, kasjerów, impresariów, protektorów artystów – żeby wspomnieć tylko podstawowe ogniwa tego łańcucha pokarmowego, który „wisiał” na twórcach i ich dziełach. Mamy inwestycje, sponsoring, koncentrację kapitału, spółki handlowe, klany i monopole rodzinne – wszystko to obejmowało rzesze ludzi, tworzących żerowisko hien, żyjących z cudzych talentów. 
Dzieje się to już w okresie szybkiego rozwoju pierwszych wydawnictw nutowych z prawdziwego zdarzenia i rozpowszechniania muzyki na szeroką skalę, aczkolwiek nie taką, oczywiście, jaką umożliwił późniejszy o trzy z górą stulecia przemysł fonograficzny i medialny. Dotąd nuty pisano ręcznie, przede wszystkim zapisywano utwory religijne i liturgiczne, a zajmowali się tym specjalnie wyedukowani zakonnicy. Wynalazek druku otworzył drogę dla „cywilów”, i to nie tylko w wydawaniu i nabywaniu samych nut – odrębnym bowiem towarem stały się libretta powstających oper w osobnych edycjach, traktowanych jak chodliwa literatura popularna. 
Nadto osobną składową tego wielkiego show-biznesu stawała się coraz doskonalsza i wszechstronna obsługa życia muzycznego, podzielona na rzemieślnicze zawody, w muzyce sakralnej całkowicie zbędne. Swoje „działki” mieli operowi krawcy, fryzjerzy, perukarze, stolarze, rozmaici dostawcy i – jakżeby inaczej – klakierzy, pismacy i pieczeniarze bez przydziału, ale do każdych płatnych posług, także zaplecze erotyczne. Kwitła produkcja instrumentów i niezbędnych do nich akcesoriów, w cenie byli wszyscy, którzy potrafili je nie tylko wytwarzać, ale i konserwować. Jednym słowem – ruszyła wielowątkowa ekspansja życia muzycznego, kwitła różnorodność form, rozkręcał się biznes, czyli nastał czas wielkiej prosperity. 
 Wzorcem kanonicznym takiej organizacji życia muzycznego była XVI-wieczna Wenecja – mistrzyni biznesu i wyduszania pieniędzy z wszystkiego, co się dało. Dzisiejsza struktura świata artystycznego to tylko współczesna odmiana wówczas wyhodowanego organizmu o niewiarygodnie spotęgowanej sile działania i eksploatacji. Z małej jaszczurki wykluła się wielogłowa hydra, pasożytująca na ludzkim geniuszu, na talentach, na darach, danych przez Boga i naturę. Lektura prac szczegółowo opisujących tamte realia – łącznie z sumami, jakimi obracano! – nie tylko przyprawia o zawrót głowy, lecz nasuwa skojarzenia z czasem obecnym. W międzyczasie pojawiła się technika, maszyny, komputery, wielkie głośniki i statki kosmiczne, zmieniały się stroje i pojazdy, lecz zasady funkcjonowania ekonomii w muzyce nadal pozostają te same. 
Takie same też były i są nadal fatalne efekty psychologiczne, jakie owa ekonomia rodzi – chciwość, zawiść, bezwzględna konkurencja, wszelkiego rodzaju dramaty osobowe, sprzedajność, koniunkturalizm, degradacja moralna, wreszcie sprzeniewierzanie się swojemu powołaniu. To ważkie zarzuty, niemniej uzasadnione acz o niczym jednak nieprzesądzające i nie do każdego przystające. Bo mimo wszystkie te obrzydliwości, maski i napór materii istnieje coś takiego, jak trudno definiowalny i nieuchwytny wolny duch twórczy, który jest napędem wszelkiej kreatywności, próbując w taki czy inny sposób bronić się przed obniżaniem lotów do poziomu taniego kupiectwa. Nie zawsze mu się to udaje – co bywa powodem niebywałych wręcz dylematów egzystencjalnych i artystycznych. A twórca często pozostaje w nich osamotniony – bo na wielkim targowisku sztuki (a i nauki) kogo one w ogóle obchodzą. Biznes ma się kręcić pełną parą i nie ma czasu na jakieś psychiczne czy duchowe fanaberie. No, chyba że dzięki odpowiednio widowiskowej oprawie dadzą się wprząc do reklamy!
Dodatkowym aspektem owej sekularyzacji muzyki i wypączkowania „cywilnego” biznesu muzycznego było zapoczątkowanie taśmowej wręcz produkcji muzycznej tandety podszywającej się pod szczytne ideały twórcze. Tak to już się dzieje w ekonomii, że pieniądz gorszy wypiera pieniądz lepszy – a zasada ta dotyczy każdego towaru w gospodarce masowej. Elitarność i ekskluzywizm muzyki sakralnej zastąpił zwolna egalitaryzm i dowolność w sferze treści i formy, a jej sekularyzacja doprowadziła do wyprowadzenia się ze świątyń i znalezienia sobie nowych form ekspansji społecznej – w tym także tych przeznaczonych dla masowego odbiory, skrojonych pod jego prostacki gust i na jego nieco pustawą kieszeń. Dostępność tanich namiastek sztuki zapewniła ludziom doskonałe samopoczucie, zrodzone z przekonania o obcowaniu z artyzmem wysokich lotów, suflowanym przez rozmaitych hochsztaplerów od kiczu i niezgorzej opłacanych przez cwaniaków o doskonale rozwiniętym zmyśle handlowym. Skąd my to znamy?
Rozważania o jakości artystycznej powstających wówczas utworów zostawmy muzykologom i historykom sztuki – tu istotną sprawą pozostaje sprzężenie zwrotne pomiędzy rodzącym się coraz większym popytem a podażą „produkcji muzycznej”. Należy przy tym pamiętać, że kościół nadal pozostawał strażnikiem czystości sacrum w muzyce, tyle że teraz akceptował różnorodność form jego eksponowania, a także indywidualizm twórców. Albowiem twórczość tego rodzaju nie ustawała, znakomicie się rozwijała, stanowiąc nadal co punkt odniesienia dla form świeckich. Tym, którzy lubią sobie pokpiwać z duchowości w sztuce, z jej siły motywacyjnej i generatywnej, warto przypomnieć, że msze. oratoria, pasje czy kantaty komponuje się do dziś, i że nie jest to tylko kwestia koniunkturalna czy merkantylna. Można rozmaicie oceniać te dzieła pod względem artystycznym, niemniej należy pamiętać, że zawsze i nieodmiennie odwołują się one do tradycji i treści uniwersalnych w wymiarze metafizycznym. 
Tak bowiem się składa – co zapewne dziwi zakamieniałych racjonalistów – że nadal są one żywe, nadal pozostają napędem poszukiwań twórczych i tworzywem dla ich aktualizacji. Nawet bezbożni Anglicy za jedną ze swych pieśni hymnicznych uznali fragment Alleluja z oratorium Mesjasz Haendla. W ostatnich dziesięcioleciach do tradycji biblijnej sięgali niemal wszyscy polscy kompozytorzy – od Pendereckiego poczynając, na Maciejewskim, Kilarze a ostatnio na Lorencu kończąc. Msze – zwykłe i żałobne – pisali klasycy wiedeńscy XVIII wieku, potem muzycy z panteonu XIX stulecia z Lisztem, Brahmsem i Verdim na czele – powstawały wielkie formy organowe przeznaczone do wykonawstwa kościelnego – jak chociażby utwory Francka, Regera czy naszego Nowowiejskiego. Zbędne chyba jest przypominanie, iż znacząca część twórczości operowej od samego początku zasadzała się na tematyce egzystencjalnej i religijnej. 
Albowiem tak już jest, że bez owego pierwiastka duchowego nie może być wielkiej sztuki. Jeśli nawet nie jest on eksponowany bezpośrednio, to pozostaje obecny w harmonii dzieł, stanowiącej mniej lub bardziej wyraźny refleks odwiecznego, uniwersalnego kanonu estetycznego. Brak tego czynnika prowadzi do zaburzenia równowagi we wspominanej wcześniej trójelementowej strukturze każdego wytworu ludzkiego artyzmu. W naszej kulturze kościół – co by o nim sądzić – jako depozytariusz tradycji, przez długie wieki zapewniał ciągłość jej trwania także w muzyce, mimo najrozmaitszych tendencji degeneracyjnych, jakie rodziła cywilizacja postoświeceniowa. 
W tym momencie należy – tytułem dygresji – przywołać inną tradycję, niechrześcijańską, która przez kilka wieków średnich silnie osadzona była w jednym z zakątków Europy, a wywodziła się ze starej kultury arabskiej. Otóż mowa o Hiszpanii, gdzie islam przeniósł z Orientu niezwykłe bogactwo form muzycznych, rodem jeszcze z epoki przedmuzułmańskiej. W IX wieku działał w Kordowie niejaki Zirjab, uchodzący za wielkiego mędrca, uczonego i artystę. Udoskonalał produkowane tam masowo instrumenty, a jego lutnia weszła potem do obowiązkowego instrumentarium europejskiego. Założył też szkołę, która stała się konserwatorium muzyki andaluzyjskiej. W Sewilli, Toledo, Granadzie i Walencji również istniały szkoły muzyczne, powstawały traktaty o muzyce, a nawet propozycje notacji muzycznej. Muzycy muzułmańscy pojawiali się na dworach królów Kastylii i Aragonii, a późniejsza popularna muzyka liryczna i historyczna na całym Półwyspie Iberyjskim zakorzeniona była właśnie w Andaluzji. Niemniej islam – niejako z natury rzeczy – nie wytworzył własnej tradycji sakralnej, a hermetyzm Kościoła katolickiego w tym zakresie nie dopuszczał nigdy jakichkolwiek obcych wtrętów. Wszelako przez następne wieki aż do dziś świecka muzyka hiszpańska podszyta była i nadal jest elementami orientalnymi z tamtych właśnie czasów.
W opozycji do chrześcijaństwa zachodniego niezwykle ciekawym i pouczającym wątkiem w historii muzyki europejskiej jest casus „pogranicza światów” czyli Rosji, gdzie prawosławie wespół z państwowym samodzierżawiem w zasadzie blokowało jakikolwiek rozwój sztuki (i nauki), zasadzającej się na ekspansji twórczego indywidualizmu. Do pewnego momentu działo się tam to samo, co w Europie – strażnikiem własnego kanonu liturgicznego była cerkiew, dopuszczająca wyłącznie proste odmiany śpiewów modlitewnych – psalmodii, monodii czy aklamacji – wywodzące się z tradycji bizantyńskiej i hebrajskiej, czyli ze „śpiewanego czytania świętych tekstów”. Melodyka nie była przeznaczona do emocjonowania się w przeżywaniu atmosfery modłów, lecz stanowiła odrębne, specyficzne „istnienia słowa”. Wyłączenie czynnika osobistej emocjonalności wykluczało jakąkolwiek indywidualizację wykonawczą w interpretacji elementów liturgii – nie mówiąc już o własnych pomysłach w zakresie ich form. Generalnie rzecz biorąc, w prawosławiu muzyki nie uważano w ogóle za sztukę. 
I tu pojawia się kolejny problem – i to całkiem poważny. 
Otóż w tradycji antyku, przejętej i kultywowanej przez wczesne chrześcijaństwo – aż po późne Odrodzenie, a nawet jeszcze później, choć nie tak rygorystycznie – muzyka należała do kanonu siedmiu sztuk wyzwolonych wespół z gramatyką, retoryką, dialektyką, arytmetyką, geometrią i astronomią. Innymi słowy była uważana za odmianę wiedzy ścisłej, o czym świadczy fakt, iż do końca XIV wieku uczono jej razem z matematyką. Wszystko to razem na Rusi nie istniało – cywilizacja bizantyńska w wersji rosyjskiej stała się jakby zaprzeczeniem cywilizacji łacińskiej z jej antycznym rodowodem. Nadto wieki niewoli tatarskiej wymazały z niej wszystko, co generatywne, personalistyczne, ideotwórcze. Mówiąc dzisiejszym językiem, panowała tam ciemnota i masowy prymityw – a mówiąc łagodniej, błogostan pierwotnej ignorancji, spojony państwowym zamordyzmem. Naukę i sztukę uznawano w istocie za zagrożenie, a w najlepszym razie fanaberie, na które zezwalano wybranym urzędnikom, faworytom, i nielicznym szaleńcom. Nie było żadnej łączności duchowej i kulturowej z Europą nie tylko z racji biedy, braku potrzeb i motywacji, możliwości i przyzwolenia władzy czy specyfiki prawosławia, lecz również z powodu odmienności alfabetu, a więc i niedostępności jakiejkolwiek zagranicznego piśmiennictwa dla tych nielicznych, którzy w ogóle byliby w stanie się nim posługiwać. 
Pod każdym względem był to jeden wielki Mordor, z pewnymi chlubnymi wyjątkami z okresu pierwszego księstwa Nowogrodu i regionu, zwanego Złotym Pierścieniem Rosji. W rejonie tym przetrwały śladowe odruchy dawnej tradycji kulturowej, które w XIX wieku odżyły do tego stopnia, że mimo opresji władzy rozwinęła się tam silna prywatna przedsiębiorczość handlowa, dzięki której spory kupiecki pieniądz zaczął stymulować życie umysłowe i artystyczne. Nie przypadkiem stamtąd właśnie pochodziło wielu znakomitych muzyków (także i uczonych), którzy w dzieciństwie znajdowali wsparcie miejscowych, zamożnych mieszczan, niekiedy wręcz finansujących im dalszą edukację w Petersburgu czy Moskwie. Podobnie działo się w Kijowie, Odessie i Jarosławiu, gdzie nawet nieznaczne okruchy kumulowanego bogactwa znacząco wspomagały rozwój sztuki. 
Znakomitym przykładem może tu być trójka genialnych braci Lapunow, którym jarosławscy nuworysze wspaniałomyślnie umożliwili rozwój ich talentów – jeden miał zostać wielkim matematykiem, drugi wielkim kompozytorem, a trzeci znanym lingwistą. Jak na stosunki rosyjskie musiała to być niezwykła rodzina, zważywszy fakt, iż ich ojciec był tylko amatorskim astronomem i dyrektorem miejscowego gimnazjum. Gdy odszedł na skromną emeryturę, lokalni kupcy wysłali jego synów z matką do swych kolegów w Niżnim Nowogrodzie, skąd ruszyli już na studia do obydwu rosyjskich metropolii. Ale to wszystko miała być dopiero pieśń dalszej przyszłości. 
Dzieje Rosji dzielą się na dwa okresy – do Piotra Wielkiego, i po nim. Do XVII wieku była to Wielka Dzicz, potwornie groźna, bo po azjatycku podstępna, brutalna, okrutna i bezwzględna wobec obcych. Zamknięta na świat, ale i hermetycznie od niego się odgradzająca, chętna jednak była do ekspansji i do zawłaszczania każdej zdobyczy poza swymi granicami. Po stronie Europy miała dwie główne furtki, prowadzące na zewnątrz – Polskę i Szwecję, a historia pokazała, że służyły one celom zgoła nie kulturowym czy w ogóle pokojowym; to im zostało do dziś tyle że w niebywale zwielokrotnionym stopniu. Była też trzecia – angielska, ale klucz do niej mieli wyspiarze, i przepuszczali przez nią tylko to, co sprzyjało ich imperialnej polityce dojenia kogo się da i kontrolowania przepływu towarów i pieniądza. O sztuce mieli pojęcie zgoła prostackie, więc trudno ich nazywać jej ambasadorami.
Piotr zaorał to wszystko po swojemu, na nowa modłę, ale w stylu doskonale carskim – czyli na rozkaz i skrojonym na własne potrzeby. Zbudował nową stolicę na błotnistym wybrzeżu i okolicznych wyspach po czym zarządził własną „pierestrojkę” na niebywałą wręcz skalę. Ponieważ miejscowi nie nadawali się do niczego, więc zaczął masowo sprowadzać obcokrajowców. Założył nawet z ich pomocą szkołę, szumnie zwaną akademią, która w istocie była politechniczną zawodówką, kształcącą rzemieślników do wykonywania co bardziej skomplikowanych prac pod okiem zagranicznych fachowców. Zarządził też własne „Oświecenie” w obyczajach oraz rozmaitych imponderabiliach – w tym i w sztuce, a przy okazji i w muzyce. Wszystko było z importu – od architektów, stawiających monumentalny Petersburg, po stroje i modę. Na takie to żerowisko zjeżdżał się cała głodna Europa, a wśród nich muzycy.
Cerkiew, strażniczka tradycji rodzimego dość ciemnego kulturowo prawosławia, przyjmowała te rewolucyjne zmiany z wielką trwogą i niezadowoleniem. Traciła bowiem monopol na rząd dusz, na zazdrośnie strzeżone własne oazy edukacyjne, na szczątkową wiedzę, jaką dysponowała, lecz była bezsilna. Odwieczny sojusz z tronem nie był partnerstwem dwóch równych graczy, lecz raczej relacją usługową na rzecz władzy. Car nakazał – a jego wola była świętością. Przyszło więc jakoś się dopasować do nowych warunków, niemniej popi stali na z góry straconych pozycjach, tym bardziej, że niezbyt cenili naród, jakiemu nie tyle przewodzili ile jakim zarządzali – wszak doskonale wiedzieli, z jaką ciemnotą mają do czynienia. Z niego przecież w dużej mierze się rekrutowali więc poziom umysłowy cerkiewnego duchowieństwa pozostawiał wiele do życzenia. Przyjęło zatem postawę samoobronną, starając się zachować dotychczasowy stan posiadania – także w sztuce.
Formy muzyki cerkiewnej wykształciły się w okresie wczesnego średniowiecza w Konstantynopolu, stolicy ówczesnego Cesarstwa Bizantyjskiego – dzisiejszym Istambule, w owym czasie centrum chrześcijaństwa prawosławnego, "Rzymie" Wschodu. Wielki wpływ na formowanie się śpiewów modlitewnych miały dwie tradycje muzyczne: hebrajska i grecka. Ich początki na ziemiach wschodnio-słowiańskich sięgają X wieku, kiedy to Księstwo Kijowskie przyjęło chrzest, a powstały tam w wyniku krzyżowania się wpływów bizantyjskich oraz melodii cerkiewnych południowych Słowian tj. Bułgarów i Serbów. Ośrodkami rozwoju tej gałęzi kultury sakralnej były katedry metropolitarne, arcybiskupie i biskupie. Jednakże zamknięto ją na dobre w obrębie świątyń, odłączono od „zasilania” z zewnątrz, jednocześnie nie dopuszczając do przenikania się z elementami tradycji ludowej, zwłaszcza z narracyjnymi opowieściami historycznymi o losach lokalnych herosów. Co więcej, w tamtych czasach muzykę ludową cerkiew uważała nie tylko za ars vulgaris, ale wręcz za sztukę diabelską, odwodzącą ludzi od ascezy i kierującą ich ku sprawom świeckim; nie przypadkiem pierwsze zapisy muzyki ludowej pochodzą dopiero z wieku XVII-go.
Na Zachodzie kościół, pozostając strażnikiem tradycji, umiał jednak znajdować formy „bratania się z ludem” – niekiedy nawet dość osobliwe. W przeszłości, przed świętem Trzech Króli, hierarchów zastępowali na kilka dni wybierani z tłumu ich błazeńscy odpowiednicy, po czym rozpoczynała się powszechna karnawałowa fiesta. Za przyzwoleniem duchowieństwa kultywowano też tradycję śmiechu wielkanocnego, kiedy to podczas odprawiania rezurekcji dopuszczano żarty również w kościele, nawet w czasie kazań. Religijna rytualizacja błazeństwa pełniła funkcję katharsis, kiedy to można było bezpiecznie próbować zmierzyć się z samym sobą, a przy okazji przyjrzeć się własnej duszy w krzywym odbiciu, by nabrać większej pokory wobec Wszechmocnego. Oczywiście, takie relacje między sacrum i profanum sprzyjały wielowątkowemu – acz ograniczonemu – przenikaniu się muzyki „wysokiej” i „przyziemnej” z korzyścią dla jednej i drugiej. 
Pomiędzy Europą a Rosją była jednak inna jeszcze, wręcz zasadnicza różnica natury cywilizacyjnej o znaczeniu zgoła fundamentalnym. Otóż prawosławie tępiło indywidualizm w sensie personalistycznym, a system państwowy i społeczny na Rusi, jaki wspierało, już od swego zarania był jednym wielkim totalitaryzmem, nierespektującym praw naturalnych – do życia, do własności i do wolności osobistej. Nie powstał tam ani stan i etos rycerski, ani wolny stan szlachecki, zakotwiczony we własności, w ramach których mogłyby się rodzić dążenia do ekspansji jednostek i wykształcać postawy, osadzone w uniwersalnych cnotach moralnych. O jakichkolwiek „prawach człowieka i obywatela” nikomu nawet się nie śniło – a tym bardziej o jakiejkolwiek wolności twórczej. Ludzie i ziemia – wszystko należało z zasady i prawa do władcy, wyniesionego do rangi bóstwa, pozostawało w jego służbie i karnie wypełniało jego wolę, także zaspokajając wszystkie jego kaprysy. 
Człowiek tam zawsze był – i nadal jest niejako ex definitione – tylko tworzywem władzy, pozbawionym podmiotowości i prawa oraz możliwości do jej domagania się. Wszystko, co miał – włącznie ze statusem społecznym – otrzymywał w czasową arendę z nadania cara, a starając się tego nie stracić popadał w zniewolenie przez lęk i posłuszeństwo. W takich warunkach nie było mowy o jakichś „imperatywach twórczych” jednostek, ich motywacjach eksploracyjno-poznawczych czy w ogóle o ich samostanowieniu. Zostawała tylko wiernopoddańcza apologetyka i antyszambrowanie w cesarskich korytarzach. I – co oczywiste – nie istniał wolny rynek usług muzycznych, raczej jakieś lokalne „chałupnictwo drobnotowarowe” oraz śpiewki ludowe. Cerkiew i carski dwór zazdrośnie strzegły swego władztwa nad jednostką, a więc i nad tym, co ludzie mogliby tworzyć „z ducha i umysłu”. Nie wdawały się w żadne fraternizacje z jakąkolwiek „cywilną” konkurencją, a już tym bardziej z ludem. Ducha wolnej sztuki i nauki trzymano na smyczy i w kagańcu, nie dopuszczając do powstawania jakichkolwiek przejawów niezależności czy samodzielności w działaniu jednostkowym, środowiskowym lub grupowym. Następstwem takiej polityki była martwota twórcza i brak rynku twórców i ich dzieł.
Pewne procesy są jednak nieuchronne, więc i na Rusi pojawiły się odruchy emancypacyjne oraz muzyczne efekty rynkowe. Z dużym opóźnieniem, bo dopiero w XVII wieku, ale jednak powstały pierwsze gildie muzyków i pierwsze szkoły śpiewaków cerkiewnych. Na początku XVIII wieku, jeszcze w pierwszej połowie panowania cesarzowej Anny, zjawił się na dworze pewien Włoch, niejaki Francesco Maraja z Bolonii, który zajął się zorganizowaniem opery dworskiej. Za nim zaczęli zjeżdżać kolejni obrotni Włosi, mający u siebie już nie tylko długą tradycję muzyki wszelakiej, ale i ogromny rynek usług w tym zakresie. Szybko wyczuli koniunkturę i na długie lata zainstalowali się w Rosji, przenosząc do niej nie tylko samą muzykę, ale i wszystko, co może z niej przynosić zyski. 
Dziali sprawnie i w efekcie pierwszym w ogóle przedstawieniem operowym, które miało miejsce w 1735 roku w Petersburgu, był spektakl przygotowany przez osobnika nazwiskiem Ristori – bolończyka, kompozytora ale i szefa własnej trupy artystów, która z dworu drezdeńskiego Augusta II została niejako wypożyczona cesarzowej gwoli zaspokojenia jej ciekawości nowinek europejskich. Warto przypomnieć, że w tym samym czasie żyje i tworzy Jan Sebastian Bach, w Niemczech, Włoszech i Francji kwitnie barok, Anglicy sprowadzają sobie Haendla, w Polsce, po złotym XVI wieku muzyki sakralnej z czasów zygmuntowskich powstają rodzime symfonie świeckie, znakomicie ma się też życie wodewilowe i operowe.  
Jak już wspomniano, Piotr Wielki otworzył Rosję na szeroki świat, a więc i na duży import życia muzycznego oraz samych muzyków? Przy dworach książęcych i ziemskich tworzono zespoły instrumentalne oraz trupy operowe, a na dworze carskim działali zjeżdżający tam masowo kompozytorzy włoscy – m. in. takie sławy jak G. Paisiello, G. Sarti i D. Cimarosa. W II połowie XVIII wieku zaczęto organizować pierwsze koncerty publiczne, powstały też słynne później teatry operowe w Moskwie i Petersburgu – oczywiście, pod carską kuratelą. Miłościwie panująca dobrodziejka, światła Katarzyna Wielka sięgnęła również po zasoby Cesarstwa Austriackiego i Sasów – wszystko więc wtedy pochodziło z Zachodu, od znanych kompozytorów po szeregowych wykonawców. Wtedy też zaczęto skupować w dużych ilościach instrumenty muzyczne, dając początek słynnej ich kolekcji carskiej, w dużym stopniu rozkradzionej i przehandlowanej w okresie bolszewizmu.
Własny rynek usług w tym zakresie był dopiero w powijakach, lecz stopniowo się rozwijał, a to głównie dzięki Włochom i Anglikom. Charakterystycznym tego przykładem jest historia rosyjskiej pianistyki i kompozycji, którą Rosjanom zafundował Irlandczyk John Field. Na początku XIX wieku przyjechał on z Londynu w towarzystwie swego kompana Muzio Clementiego – a jakże, Włocha, tyle że osiadłego na wyspie – który, będąc doskonałym muzykiem, był także wydawcą nut oraz producentem fortepianów. Panowie opanowali salony petersburskie, snobujące się na Europę zarówno pod względem biznesowym jak i artystycznym. To właśnie Field wykształcił oficjalnych i oryginalnych „ojców muzyki rosyjskiej” – Alabiewa i Glinkę. 
Przed nimi nie było tam właściwie nic godnego uwagi, brakowało szkolnictwa nie tylko zawodowego, ale i nauczania amatorskiego, tak powszechnego w Europie. Nie istniał też znaczący rynek muzyczny, aczkolwiek znane były przypadki prywatnego mecenatu – bardziej ze snobizmu arystokracji lub kaprysu kupieckich nuworyszy, niż z chęci przełożenia go na zysk W świecie, w którym jedynym prawowitym właścicielem wszystkiego i wszystkich jest władza, indywidualna przedsiębiorczość – a więc i konkurencja – poza kontrolą państwa staje się niemożliwa. Nie przypadkiem więc w sztuce i wokół niej długo panował odwieczny zastój. Dlatego jest rzeczą zarozumiałą acz wręcz zdumiewającą, że nie istnieje nic takiego jak rosyjski barok czy klasycyzm, nie mówiąc już o wcześniejszych formach świeckich; tradycja sakralna, zamknięta w świątyniach, w ogóle na dobre zastygła w marazmie. Rodzima muzyka rosyjska zaczyna się właściwie jakby „od środka” czyli od importowanego młodego romantyzmu – a i to nie bez powodów w istocie pozamuzycznych. 
Współczesne próby podłączania kilku mało znaczących nazwisk i nielicznych utworów z tamtej epoki pod wczesnorozwojowe nurty sztuki europejskiej są zabiegiem wyłącznie propagandowym. Cóż, Europa miała za sobą już co najmniej cztery wieki rozwoju muzyki, kiedy Rosja dopiero zaczynała raczkować. Nadrabiała potem zaległości, ale impet, trwający około 120 lat wygasł, największe talenty wyemigrowały w daleki świat i znów przyszła posucha. W XX wieku fantastycznie rozwinęło się natomiast wykonawstwo muzyczne, czyli odtwórstwo – głównie dzięki niedobitkom z czasów przedrewolucyjnych. Ale i ono zostało poddane ścisłej, urzędowej kontroli – państwo było właścicielem szkolnictwa, życia koncertowego, edytorstwa, decydowało o kontraktach i wydawaniu paszportów na wyjazdy zagraniczne. 
Po latach takiej dyscyplinującej tresury nadal brakuje ducha kreatywności, indywidualizmu, niszczonego konsekwentnie przez dziesięciolecia caratu, tym razem czerwonego. Cerkiew na dobre utraciła jakiekolwiek znaczenie w zakresie muzyki, zabrakło cara i wielkich panów – są natomiast stosowne urzędy, które niepodzielnie i absolutystycznie panują nad całym rynkiem sztuki i edukacji artystycznej. W miejsce mecenatu cesarskiego mają Rosjanie od stu lat nadzór innej władzy centralnej, równie kapryśnej, głównie ze względów ideologicznych i państwowotwórczych. Nad sztuką – i nie tylko – nadal unosi się carski duch zniewolenia jednostki, a łaskawość decydentów nadal pozostaje pochodną ich humorów, snobizmów lub wytycznych władzy.
Jak więc widać, każda twórczość, osadzona była – zresztą, jest i zawsze będzie – w konkretnych realiach danej epoki, uwikłana w wynikające z nich uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, także polityczne. Poza jej uniwersalnym znaczeniem w zakresie treści – eksplorowanych poznawczo w nauce czy eksponowanych w sztuce poprzez formę przekazu wyobrażeniowego, emocjonalnego czy symbolicznego – jest pochodną owego nieuchwytnego ducha swego czasu, kształtującego każdą ludzką aktywność. Tym samym zespolona jest z tkwiącymi u jej podłoża motywacjami, intencjami, dążeniami, potrzebami, lękami i nadziejami „zwykłymi” i egzystencjalnymi, a także – w wymiarze praktycznym – ze sposobami ich aktualizacji oraz możliwościami ich manifestacji. Wywodzi się z tego ducha, ale i go po swojemu kreuje na zasadzie wieloczynnikowego sprzężenia zwrotnego między osobnikami o szczególnych predyspozycja i talentach – nimi samymi i ich dziełami – a jednostkami i instytucjami, współtworzącymi struktury życia zbiorowego, od jego pięter najniższych do najwyższych. 
Ma dwoistą naturę – funkcjonalną, czyli najrozmaiciej użytkową, oraz duchową czyli pozarzeczową, będącą emanacją piękna i manifestacją wartości uniwersalnych. Można zżymać się na takie rozróżnienie, można twierdzić, że ten drugi wymiar twórczości to tylko urocza ale zbędna idealizacja rzeczywistości w istocie przyziemnej, nieraz banalnej. Lecz taki osąd to błędne uproszczenie i redukowanie ludzkiej aktywności wyłącznie do zachowań zadaniowych i operacyjnych – czyli do prostego behawioryzmu. Ba, psychologowie ewolucyjni wykombinowali jeszcze jedno fikuśne wyjaśnienie – u nich wszystko jest funkcją wabienia płciowego! Malujesz, komponujesz, budujesz świątynię, odkrywasz koło czy bombę atomową w gruncie rzeczy wyłącznie po to, by zwiększyć swą atrakcyjność na giełdzie prokreacji. Ciekawe, na co liczą autorzy tego jakże wyrafinowanego „modelu kopulacyjnego” pisząc i wydając swe wiekopomne prace?
Duchowości, jej potrzeb i przejawów można nie uznawać, tak jak można negować Boga, niemniej z tego, że ktoś odrzuca jej znaczenie bynajmniej nie wynika, że jest jakimś wymysłem czy artefaktem. Bogu ludzka niewiara w niczym nie szkodzi, specjalnie Go też chyba nie porusza – choć może trochę smuci. Natomiast niedowiarkowi jednak szkodzić może – i to nie tylko „potem”, w innym porządku istnienia, którego istnienia i praw nie ogarnia swym małym rozumkiem, ale i w życiu „tu i teraz” z jego zapobiegliwą krzątaniną. 
Inną – choć nie jedyną – ważną sprawą z tym związaną wydaje się być rozróżnianie pomiędzy pojęciami mecenatu, protektoratu i sponsoringu. Często stosowane są one zamiennie, wręcz synonimicznie, co wynika z niezrozumienia ich dość istotnej odrębności znaczeniowej. Każde z nich określa bowiem nieco odmienne intencje, potrzeby i motywacje „dawców łask” oraz warunkowane przez nie formy wspierania nauki i sztuk, a więc i współuczestnictwa w kształtowaniu zarówno rzeczywistości kulturowej swego miejsca jak i owego ducha czasu, jaki ją wyznacza.
Mecenat jest w zasadzie wspieraniem systemowym – niejako całościowym, niekiedy osobowym, a niekiedy bezimiennym – realizacji rozmaitych przedsięwzięć w sferze szeroko pojmowanej kultury umysłowej i duchowej, niekoniecznie skonkretyzowanych co do ich treści i formy. Może obejmować edukację, badania naukowe, budownictwo, instytucje kulturalne, np. teatralne, muzyczne czy muzealne, nawet sport. To rodzaj osobliwie paternalistycznej opieki – w przeważającym stopniu finansowej, choć nie tylko – sprawowanej nad rozmaitymi obszarami życia zbiorowego i dystrybuowanej na poszczególne jednostki, jakie się w nich wyróżniają. 
Mecenat sprawują ośrodki (ale i ludzie) władzy i pieniądza, także siły społeczne, nie bez pomysłów na czerpanie antycypowanych korzyści z dokonań, jakie się pojawią, ale bez definiowania skonkretyzowanych oczekiwań czy wręcz stawiania żądań, co do form, w jakich działania twórcze się zaktualizują i ujawnią swą użyteczność. Niemniej każdy mecenas – jednostkowy czy instytucjonalny – zawsze realizuje cele własne, albo takie, jakie z różnych powodów i pobudek uznaje za godne wsparcia.
Co ma z tym wspólnego duch epoki? Ano tyle, że systemy nie działają w kulturowej próżni, są natomiast emanacją aktualnego stanu świadomości zbiorowej w zakresie hierarchii wartości, jaką w danym czasie uznaje się z obowiązująca. Ponadto same tworzą układy hierarchiczne ze względu na dostęp, gromadzenie i podział zasobów materialnych oraz na dystrybucję szacunku, wyznaczającego status społeczny i cenzus ekonomiczny jednostek i ich grup. Wszystko to razem tworzy jedyny w swoim rodzaju klimat umysłowy i duchowy – także praktykę codzienności – wyznaczający preferencje w sferze idei, ideałów, przekonań i wiary, a więc i potrzeb wraz z wynikającymi z nich motywacjami oraz postawami życiowymi. Znajdują one ujście w aktywności praktycznej, ale również w metaforycznym, symbolicznym i estetycznym obrazowaniu tego, co przyjmuje się za nadrzędne wartości „napędowe” danego czasu i miejsca, danej kultury czy cywilizacji.
Cały ten ogólny schemat przekłada się na wymierne konkrety – w tym i na rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne, gdzie każda grupa sił i wpływów ma własne wzorce nie tylko działania, ale i potrzeb. Te ostatnie kształtują popyt na określone „towary i produkty”, ale i na określone doznania i emocje, także na sposoby eksponowania własnego egoizmu, egocentryzmu, własnej mocy osobowej i społecznej, oraz zwyczajnie i po ludzku folgowania własnym słabostkom zachciankom, nawet grzeszności.  W tym momencie pojawia się kwestia podaży usług, zaspokajających dążenia do wyróżniania się we własnej gromadzie i zapewnienia sobie stosownej, ozdobnej i przyjemnej oprawy własnego życia. Tak było zawsze od zarania dziejów, tak jest, i tak będzie po wsze czasy. Ów zeigeist to zatem nic innego jak ogólny klimat danej epoki, wyznaczający pożądane ale i dopuszczalne aktualizacje tych zjawisk i relacje międzyludzkie, dzięki którym zachodzą.

Czas przemian – ewolucja i rewolucja
Oczywiście, muzyka i muzycy są częścią kultury każdego czasu, i to bardzo ważną – jak przewrotnie stwierdził pewien historyk sztuki „artyści nie mają w historii żadnego znaczenia, poza tym, że nie można się bez nich obejść”. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku. Z jednej strony są ci, którzy gustują w sztuce muzycznej tzw. „wyższej” – w artyzmie bardziej wyrafinowanym formalnie, elitarnym, przeznaczonym dla odbiorców, szukających doznań bardziej wysublimowanych i znaczących w swej treści i symbolice. Z drugiej strony są szerokie masy potrzebujące sztuki „pospolitej”, służącej rozrywce i ludycznej zabawie, której istotą jest sytuacyjne, okazjonalne i zwykle spontaniczne odreagowywanie emocji w formie bezpiecznej, lubianej i akceptowalnej społecznie. W dawnych czasach nawet w muzyce tanecznej, przeznaczonej dla uciechy, i jedni i drudzy mieli własne jej odmiany – lud raczej nie tańczył figurowych menuetów, a elity nie puszczały się na salonach w skoczne pląsy oberków. Nie oznacza to jednak, że istniej tu jakaś absolutna rozłączność – wszak każdy, nawet wykwintny i wyrafinowany arystokrata ducha potrzebuje czasem zażywać prostych uciech i schodzi ze swej szklanej góry na jarmarczny festyn.
Z końcem XVIII wieku owe podziały zaczęły zwolna zanikać, wszystko się stopniowo mieszało – umownie rzecz biorąc, proste, ludowe, alpejskie lendlery zamieniły się w rozbudowane walce, lubiane przez salony i ulicę, uszlachcono też chociażby polonezy, mazurki i polki, pojawiła się operetka i francuski wodewil, z których wyrosła, potem ich amerykańska mutacja, czyli musical. Bywało i odwrotnie – prościutka piosenka zamieniła się w pieśń artystyczną, aczkolwiek i ona z początku zachowywała swą formę zwrotkową, którą z czasem jednak zarzucono (zresztą, z wielką dla niej szkodą). Ale zanim do tego doszło, minąć musiało sporo czasu, a owemu silnemu przenikaniu się dwóch osobnych wątków muzycznego uniwersum – elitarnego i popularnego – sprzyjały zasadnicze zmiany klimatu kulturowego epoki pod wpływem tendencji do ideologizacji i fałszywego demokratyzmu życia społecznego oraz jego desakralizacji w wymiarze umysłowym i duchowym.  
Muzyka sakralna, uwolniona spod monopolistycznej kurateli Kościoła i zwolniona z rygorów treściowych, poczęła rozwijać się żywiołowo w rozmaitych kierunkach, nie zawsze jednak sensownie korzystając z zyskanej swobody. Z początku działo się to z korzyścią dla niej samej i dla odbiorcy, niemniej z czasem pewne jej nurty – nie tyle ewolucyjne ile rewolucyjne – przybrały postać absurdalną, zwłaszcza te, które wiodły ścieżkami narzuconej mitologii „postępu”, co objawiło się (i nadal objawia) w służeniu „Bogini Awangardy”. Na jej ołtarzach zaszlachtowano nie tylko sens sztuki, ale i jej piękno, przez co stała się wyłącznie domeną zarówno szaleństwa i brewerii rozmaitych ideologicznych pseudoestetyzmów, jak i cwaniactwa i biznesowej hochsztaplerki wszelkiej artystycznej miernoty. Z początkiem XX wieku w ład i harmonię począł wkradać się – zrazu cichcem, potem coraz bardziej nachalnie – chaos, prokurowany przez wyniesienie do roli nadrzędnej eksperymentu formalnego pozbawionego jakiejkolwiek duchowej treści.
Wszelako pustka i szpetota większości dzieł sztuki z etykietką nowoczesności były i nadal są odrzucane przez ludzi o naturalnej wrażliwości emocjonalnej i estetycznej – i jest to odruch ze wszech miar zrozumiały. Niemniej ów humbug kulturowy wytrwale podtrzymują od lat i uporczywie narzucają odbiorcom stada „specjalistów” – krytyków, recenzentów, nawet wielu akademickich muzykologów – hojnie opłacanych przez inżynierów życia społecznego, deprawujących ludzkie dusze. Wmawiają potencjalnym odbiorcom tych wytworów, że odrzucanie owych postępowych tendencji i dzieł czyni z nich profanów, niemal dzikusów. Grając na lęku przed wykluczeniem z grona elit społecznych, mącą ludziom w głowach i wciskają im już nawet nie tandetę, lecz oczywiste szalbierstwo jako wielki artyzm. 
Skąd to nachalstwo? Cóż, powodów jest wiele, lecz zastanawiając się nad odpowiedzią na to pytanie warto zdać sobie sprawę, że Nowy Wspaniały Świat to nie tylko ponura globalizacja w sferze ekonomii czy formatowanie zunifikowanej jednostki „użytecznej psychospołecznie”. To również fałsz duchowy, którego podstawą jest miedzy innymi wygaszanie paradygmatów uniwersalizmu prawdy i piękna oraz potrzeb w tym zakresie, a więc i poszukiwania i odwoływania się do tego, na czym zasadza się nauka i sztuka. Oswajanie z chaosem i fałszem przez intensywną tresurę umysłu i wyobraźni, a także redukowanie w edukacji tożsamości kulturowej do prostej reaktywności na bodźce – głównie medialne w formule nacisku grupowego – to doskonała metoda pacyfikacji człowieczeństwa i sprowadzanie go do poziomu osobliwego infantylizmu umysłowego i emocjonalnego. 
Zanim jednak objawiły się w całej krasie wspomniane negatywne skutki wielowiekowej ewolucji kulturowej – i jej okresowych rewolucyjnych konwulsji – sprawy toczyły się wielotorowo i zgoła nienajgorzej. Wszelako swoistej przemianie ulegały także zjawiska mecenatu, protektoratu i sponsoringu. O tym pierwszym była już nieco mowa, czas więc na dwa pozostałe. Z góry należy zastrzec, że wszystkie te trzy pojęcia nie są całkowicie rozłączne – pod wieloma względami cechuje je sporo podobieństw, a sumaryczny efekt zawsze jest ten sam: wspieranie twórców oraz ich poczynań zarówno w powstawaniu dzieł, jak i ich rozpowszechnianiu.
Protektorat to mecenat obejmujący jakąś sferę aktywności, związanej z twórczością, ale niekoniecznie wyróżniający konkretnych twórców. Mecenas może wspierać również instytucje – np. teatr, operę, ośrodek badawczy, natomiast protekcja to już popieranie konkretnych osób, mających znaleźć w nich miejsce dla swej działalności. Protektor zawsze ma swoich protegowanych z imienia i nazwiska – muzyków, malarzy, pisarzy, aktorów, architektów, również uczonych, zajmujących się tym, co wchodzi w zakres mecenatu. Daje on im swobodę ekspansji swych talentów, nie za bardzo wnikając w szczegóły – byle to, co robią mieściło się w ramach ogólnych wytycznych treściowych, narzuconych przez preferencje „dawcy dóbr”. Z kolei sponsoring to wspieranie zarówno jednostek jak i ich grup, mających wykonać określone zadanie zgodnie z konkretnym zamówieniem we właściwym dla nich zakresie umiejętności i kompetencji. 
Tak więc sponsor wcale nie musi być mecenasem czy w ogóle miłośnikiem sztuki, wystarczy, że orientuje się, że jakaś jej obecność w danym momencie jest mu do czegoś potrzebna lub w jakiś sposób użyteczna. Dobrym tego przykładem był swego czasu książę Metternich, wielki dyplomata i chytry konkurent Talleyranda na politycznych salonach i w tajnych gabinetach Europy. Na muzyce znał się jak gęś na logarytmach, muzykami ogólnie pogardzał – jak większość ówczesnej arystokracji – ale wiedział, że oprawa muzyczna rozmaitych przedsięwzięć ma swoje niebagatelne znaczenie. Organizując więc w Wiedniu doroczne spotkania przedstawicieli sygnatariuszy kongresu mocarstw z 1815 roku zapraszał znakomitości spośród ówczesnych kompozytorów, by przygotowywali mu stosowne salonowe tło muzyczne imprez, towarzyszących uprawianiu gabinetowej dyplomacji. 
Jak dziwnie plecie się jednak los artystów. Otóż, jednym z takich muzyków był pewnego roku sławny Rossini, autor wziętych oper i w ogóle postać oryginalna i malownicza. Metternich miał więc kim się pochwalić, a kompozytor wywiązał się bez zarzutu z kontraktu, acz jednocześnie wykorzystał tę okazję do własnych pozamuzycznych celów. Był bowiem wielkim smakoszem, znawcą kuchni i pomysłodawcą niezwykłych dań. Owszem, dostarczał wielu wrażeń artystycznych gościom kanclerza, niemniej myszkował również po książęcych kuchniach, zachęcając kucharzy do eksperymentowania na jego modłę, nadto zbierając kulinarne ciekawostki, które później reklamował jako własne wynalazki. To może śmiesznostki, niemniej przyznać trzeba, że ów zadaniowy sponsoring Metternicha przełożył się później na renomę Włocha jako „mistrza i znawcę dobrego stołu”, co przysparzało mu dodatkowych „punktów” w jego karierze osobistej na dworach możnych, a także popularności jego dzieł. 
Nawiasem mówiąc, Metternich ściągnął pomysł od samego Talleyranda z okresu kongresu wiedeńskiego. Otóż, wydarzenie to w sensie politycznym, sponsorowane było z kieszeni rodziny Rotschildów, którzy do reprezentacji artystycznej przydzielili francuskiemu przecherze pewnego innego sławnego muzyka swych czasów, Ignacego Moschelesa. Miał on zapewnić należyte atrakcje muzyczne podczas tamtego wiekopomnego spotkania na szczycie. Nie bez znaczenia był tu fakt, iż znakomity skądinąd kompozytor i pianista, pochodził z rodziny bogatych handlarzy żydowskich i był praktykującym ortodoksem. Moscheles nie tylko znakomicie wywiązał się ze swego zadania na salonach, ale jako nawiązkę dodał specjalne oratorium na rzecz pokoju, wykonane z pompą w głównej wiedeńskiej synagodze. Cóż, wszechwładny austriacki minister nie cierpiał także i Żydów – choć do pewnego stopnia musiał współpracować z ich kapitałem – więc korzystał z usług muzyków innych nacji; niewykluczone, że ze szkodą dla siebie i swoich ogólnoeuropejskich interesów.
Podobna sytuacja miała miejsce niecałe półtora wieku później, gdy podczas spotkania zwycięzców II wojny światowej w Poczdamie pieczętowano jałtański porządek polityczny w Europie. Ta sama skala problemu, choć nieco inny klimat między uczestnikami tego sabatu, jako że rywalizacja dwóch głównych potęg toczyła się w cieniu przygotowań do atomowego ataku na Japonię. Niemniej grano role miłośników pokoju, a w tych zabawach nie mogło zabraknąć wspaniałej oprawy muzycznej.  Prezydent Truman przywiózł ze sobą faworyta swego poprzednika, znakomitego pianistę Eugena Lista, który, zaciągnąwszy się po Pearl Harbor do wojska, dziwnym trafem wylądował w gabinecie Roosvelta i pracował dla niego jako łącznikowy oficer sztabowy od propagandy i szpiegostwa. Z kolei Słoneczko Narodów miał w swej świcie równie wspaniałego muzyka, Włodzimierza Sofronickiego, którego wcześniej jednak trzymał pod butem, jako relikt przedrewolucyjnej inteligencji, zachowany przy życiu niejako „na pokaz”. Biedny artysta, znienacka wyciągnięty z domu i zapakowany do samolotu razem z różnym dostojnikami, miał duszę na ramieniu, gdyż wiedział, co go czeka, gdyby coś poszło nie po myśli wodza międzynarodowego proletariatu.
Obydwaj pianiści sprawili się znakomicie, lecz jakże odmienne były ich późniejsze losy. List nie tylko dodał do przedwojennej sławy laur „pianisty Poczdamu” lecz potem przez wiele lat grywał w Białym Domu na prywatnych koncertach dla kolejnych prezydentów. Nie trzeba chyba dodawać, że impresariaty zabijały się o niego i z wielkim zyskiem dyskontowały jego pozycję na rynku muzycznym. Natomiast Rosjanin popadł w jeszcze większa biedę i to wcale nie dlatego, że nie sprostał zadaniu. Był nawet lepszym pianistą od swego amerykańskiego kolegi, lecz azjatycki Mordor mścił się na mi za to, że zrobił niebywałą konkietę w kuluarach konferencji.
 Otóż jako inteligent dobrej marki z dawnych czasów był po prostu normalnym „białym człowiekiem” i bardzo tym Amerykanom zaimponował – a to w buraczanym gronie radzieckiej delegacji okazało się wielką wadą. Znakomita ogłada i prezencja, znajomość języków, wielki talent, nadto ożeniony z córką Skriabina – a więc niejako kontynuator dawnych, dobrych tradycji – wszystko to razem obnażało w bezpośrednim kontakcie prostactwo oficerów z bolszewickiego awansu oraz prymityw cywilnych, lizusowskich dygnitarzy z nadania Stalina. A czegoś takiego prymityw nie zapomina i szuka pomsty. Dlatego mimo kilku wcześniejszych nagród państwowych i doskonałych występów w Poczdamie popadł w niełaskę. Choć przez jakiś czas dostawał wiele propozycji z Zachodu, urzędnicy od sztuki i paszportów wszystkie takie oferty wyrzucali do kosza. Cóż, ponury Gruzin Soso miał w sobie okrucieństwo dzikiego drapieżnika, którego bawi dręczenie swych ofiar. Podobne sztuki wyczyniał z pisarzami – Bułhakowem czy Pasternakiem, także z ludźmi teatru i filmu. Marszałka Żukowa znienawidził za to, że ten, starym zwyczajem, wjechał na defiladę zwycięstwa na białym koniu. Długo jeszcze można by opowiadać o ówczesnych zwyczajach tamtego czasu.. 
Jak zakwalifikować więc przypadek Rosjanina – jako mecenat, protektorat czy sponsoring?  Azjatycka mentalność, mimo pozłoty, nie zna takich niuansów.  Owszem, carowie opiekowali się sztuką i artystami, nieraz bardzo hojnie, lecz gdy przychodziło co do czego, byli bezlitośni i traktowali ich jak przedmioty domowego użytku. Gdy wyszła na jak homoseksualna przyjaźń Czajkowskiego z pewnym członkiem rodziny panującej, kompozytora postawiono w sytuacji bez wyjścia i zmuszono do samobójstwa.  Choć był wielkością światowego formatu to jednocześnie był własnością cara, którą po prostu wyrzucono na śmietnik. Pozbyto się go niczym uwierający kamień w bucie, nie wdając się w żadne ceregiele. 
 Rozróżnianie miedzy mecenatem a protektoratem zawsze bywało dość trudne i podszyte prawem jeśli nie własności, to wyłączności. Polska królowa Marysieńka, swoje wdowieństwo przeżywała w Rzymie jako wielka dama i miłośniczka sztuk wszelakich, o których, rzecz jasna, w ogóle nie miała zielonego pojęcia. Weszła jednak w rolę mecenasa wykwintnego artyzmu i nawet zafundowała sobie przy dworze teatr muzyczny – oczywiście, na pokaz.  Przez pewien czas szefował mu nadworny klawesynista, Domenico Scarlatti – dopiero szukający swego miejsca w świecie młody kompozytor rodem z Neapolu, ale po przyjeździe z Wenecji cieszący się już przy Watykanie pewną sławą. Królowa mało interesowała się tym, czyje utwory grano i co były w ogóle warte – najważniejsze, że podziwiano ją jako znawczynię muzyki i dobrodziejkę muzyków.
Włoch zapewne skapiałby na dworze królowej, gdyby nie los, który postawił na jego drodze pewnego irlandzkiego kolegę po fachu, niejakiego Thomasa Rosengraive’a. Ten bowiem zachwycił się młodym klawesynistą i później rozpropagował jego dzieła w Londynie, zapraszając go też do poprowadzenia tam premiery swej opery. Zapoczątkowało to europejską sławę Scarlattiego, jako że po powrocie z tak udanej eskapady na wyspę, za sprawą samej królowej – rozradowanej sukcesem „swojego” kapelmistrza – oraz goszczącego u niej ambasadora Portugalii, a także dzięki opinii sławetnego mecenasa muzyków, kardynała Pietro Ottoboniego, został polecony na dwór w Queluz. Tam do jego zwyczajowych obowiązków należała również edukacja muzyczna królewskiej księżniczki Marii Magdaleny Barbary. I to ona stała się główną protektorką Scarlattiego, gdyż wspierała go w Lizbonie, a po wyjściu za mąż za przyszłego króla Hiszpanii, zabrała ze sobą – niczym część wystroju swego dworu – do Madrytu. Dalej wszystko poszło już jak po maśle. 
W biografii Scarlattiego pojawia się więc wątek mecenatu bez protektoratu, protektorat sam w sobie, nie ma natomiast beznamiętnego i skalkulowanego sponsoringu. Przy okazji warto zatrzymać się na chwilę na przywołanej ważnej rzymskiej osobistości, owego kardynała, którego nazwisko przewija się przez wiele muzycznych biografii tamtego czasu i miejsca. Krewny papieża Aleksandra VIII, piastujący najwyższe godności i funkcje kościelne, był wielkim miłośnikiem muzyki i wspierał takich kompozytorów jak Haendel, Corelli, Vivaldi – no, i nasz Scarlatti. Nawiasem mówiąc, hołubił też całe stado malarzy – od Tintoretta i Veronese’a poczynając – którzy sporządzali mu akty jego kochanek. Był jednak raczej mecenasem niż osobistym protektorem – nie zajmował się bowiem szczegółami, od tego miał sekretarzy, natomiast folgował swym świeckim obyczajom bon vivanta i w związku z tym lubił mieć w swej świcie artystów, którzy ubarwiali jego otoczenie.  Ba, z próżności i narcyzmu pisywał im niekiedy szkicowe libretta do oper. Słowo tak możnego hierarchy otwierało drzwi na wielkie salony, gdzie muzycy mieli szansę na zaistnienie, a więc i na zamówienia i zarobek. Niestety, nasz kardynał źle skończył – po śmierci Klemensa XII wkroczył na konklawe jako pewny papabile, niemniej biedaczek zaraz zachorował i w kilka dni skonał.
Tak już jest, że z każdej jednostkowej historii można wyekstrahować wiele ciekawych wątków ogólnych. I tak przykład Scarlattiego ma jeszcze i inny, arcyważny aspekt, o którym warto wspomnieć, jako że wiąże się z pewnym szerszym zjawiskiem tamtej epoki. Idzie mianowicie o przeniesienie wiodącej roli Kościoła w historii muzyki na dwory możnych tego świata – wielkie i małe, królewskie i książęce. Przed wychynięciem na szerokie wody bogatego mieszczaństwa z dużymi, nawet ogromnymi pieniędzmi – i równie wielkimi ambicjami – to one właśnie zaczęły sobie organizować własną, coraz wystawniejszą oprawę muzyczną, hołubić kompozytorów, wykonawców, także dotować instytucje edukacyjne dla zdolnej młodzieży oraz sale koncertowe, przeznaczone dla szerokiej publiczności. 
Królowie, możnowładcy i pomniejsza arystokracja od zawsze korzystały z usług muzyków „rozrywkowych”, najmując ich do zabaw oraz do występów podczas organizowanych przez siebie imprez i widowisk dla ludu. W ramach bogatej oprawy rozmaitych spotkań „historycznych”, kiedy to wielcy tego świata gościli się nawzajem przy różnych ważnych okazjach politycznych, ceremonii koronacyjnych, ślubów dynastycznych – lokalnych lub międzynarodowych – najmowano gromady grajków, tancerzy i śpiewaków, współtworzących tło tych wydarzeń. Nie ceniono jednak tego rodzaju sztuki muzycznej dla niej samej – była jedynie wzbogacaniem uroków życia lub uzupełnieniem podniosłości ceremoniałów. W Średniowieczu muzyka świecka nie była w ogól pojmowana jako domena piękna – była sztuką użytkową i „stosowaną”, pełniąc rolę służebną w stosunku do jakiejś innej formy aktywności. 
Dopiero w Odrodzeniu, gdy muzyka artystyczna wyszła spod kurateli Kościoła i rozwinęła liczne formy pozaliturgiczne, zaczęła stawać się swego rodzaju zbytkiem, ciekawostką, częścią kosztownego wystroju estetycznego życia dworskiego. Oczywiście, dostarczała wrażeń, pobudzała emocje, przydawała elegancji obyczajowości – choćby w tańcach i najrozmaitszych poetyckich kanzonach – niemniej ciągle jeszcze uchodziła za ozdobny, kameralny dodatek do reszty codzienności prywatnej i towarzyskiej. Muzycy tej kategorii dzielili się na dwie grupy: na „wolnych strzelców”, pozostających jednak w stałej gotowości do występów; i na tych „etatowych, „ o statusie pałacowej służby, paradujący w liberiach i opłacani stosownie do swej dość podrzędnej pozycji. I jedni i drudzy mieli jednak sporo swobody twórczej jako że ich mecenasom czy protektorom nie przychodziło do głowy wtrącanie się do tego, co piszą. Miało być ładnie, wdzięcznie, nie za długo, nie za głośno i w ogóle sympatycznie, bez zbędnej dramatyczności i niepotrzebnego drażnienia nerwów. Czasy ewolucji wyrazowej i wrażeniowej narracji muzycznej dopiero nadchodziły – z początku wszystko brzmiało gładko, elegancko i w sumie bardzo do siebie podobnie. Wystarczy posłuchać niezliczonych utworów chociażby Vivaldiego – niewprawne ucho nie odróżni jednego koncertu od drugiego (acz z pewnymi, oczywiście wyjątkami).
Analiza różnorodności tej muzyki, rozmaite klasyfikacje okresów jej rozwoju w tym okresie to sprawa historyków sztuki – mnogość prac i pomysłów w tej materii jest przeogromna. Oznaczenia cezur czasowych w ewolucji form muzycznych są bardzo zawodne, tak jak wyznaczanie kryteriów granicznych między epokami historycznymi – wszystko działo się i zmieniało płynnie, zatem przyjmowane przedziały to tylko pewna umowność, aczkolwiek i wielkie pole do popisu dla specjalistów, toczących swoje akademickie swary w tych sprawach. Słuszniejszym wydaj się ocenianie rozkładu sił społecznych i rozważanie, która z nich stawała się dominująca jako główny użytkownik sztuki artystycznej każdego rodzaju. Wyznaczała ona bowiem skalę zapotrzebowania na owe „zbytki”, które bywały przecież dość kosztowne, a więc kształtowała rynek z jego popytem i podażą na usługi i „towary luksusowe”. 
Albowiem muzyka świecka w wersji elitarnej, choć tylko jako akompaniament życia, była w oczywisty sposób swoistym luksusem, częstokroć bardziej cenionym właśnie za ową jej „wartość dodaną” niż za nią samą. Próżny i kapryśny ale bogaty właściciel rzeczy pięknych wcale nie musi się na nich znać – wystarczy mu świadomość i przekonanie, iż ich posiadanie dodaje mu należytego splendoru w oczach świata. Oczywiście, chętnie puszy się i zdobi w szatki światłego mecenasa czy protektora sztuki, ale w duszy pozostaje ignorantem, w gruncie rzeczy obojętnym na pozamaterialne walory tego, co opłaca lub nabywa.
Czasy Renesansu w dziejach społecznego funkcjonowania muzyki artystycznej to okres zacieśniania się więzów miedzy twórcami, a wąską zrazu grupą możnych, nadających ton życiu swych krajów. W pierwszym rzędzie były to dwory królewskie, dalej arystokratyczne, w mniejszym stopniu środowiska bogatego mieszczaństwa, zarządzającego dużymi miastami. Z czasem dołączały do nich pomniejsze ośrodki, aspirujące do swego rodzaju „kulturalnego szlachectwa”, fundujące sobie własne instytucje i patronujące sztuce, z własnymi artystami na publicznym garnuszku. Należy jednak pamiętać, że także wysoka hierarchia kościelna – zwłaszcza we Włoszech i we Francji – tworzyła własne dwory świeckie, niekoniecznie hołdujące ewangelicznym cnotom ubóstwa i pokory. Miało to ciekawe konsekwencje, na które mało kto zwraca uwagę. 
Otóż warto zauważyć, że renesans dlatego tak sprzyjał rozkwitowi sztuki muzycznej (choć nie tylko jej), ponieważ mnóstwo co ważniejszych książąt Kościoła wywodziło się z wysokich i arystokratycznych rodów, zasilających hierarchię nad podziw obficie w naprawdę niezwykłe postacie o świeckich nawykach. Ascetyczny ekskluzywizm sakralny muzyki przełamywał się niejako od środka, z jednej strony za sprawą ich tolerancyjnego podejścia do odstępstw od kanonów i tradycji, z drugiej zaś – przez ich nawyki, ambicje, swobodę obyczajową, daleką od dążenia do świętości; słowem, przez ich wcześniejsze nasiąkniecie duchem Odrodzenia. 
Stwierdzenie to jest w istocie ledwie eufemizmem, jako że wiara utraciła wtedy swój wymiar transcendentalny czy duchowy, a stała się swoistym obrzędowym rytuałem, dającym się godzić z wszelkimi wymaganiami ówczesnego życia. Uważno, że religia służy utrzymywaniu ładu społecznego – i niewiele ponad to. Losy ówczesnego papiestwa to kronika kryminalna bezwzględnej walki o władzę i pieniądze – apostolstwo namiestnika Chrystusa i jego kapłanów utraciło swój mistyczny wymiar. Co prawda, zachłyśnięcie się antykiem, któremu nadano nazwę nowego humanizmu, ożywiło życie umysłowe, naukowe i artystyczne, lecz przywołało również dawne postawy i wzory osobowe, w tym także i wyrafinowany hedonizm. 
 W kościele przykład szedł z samej góry, a kardynałowie wręcz prześcigali się w epatowaniu przepychem. W Rzymie Pietro Rovere, faworyt Sykstusa IV – miłośnika wystawnego życia i uciech – miał wspaniały pałac, wysłał sobie ściany wschodnimi dywanami i aksamitami, nakupił złotej zastawy za ciężkie pieniądze, ubrał służbę w szkarłatną liberie z wyszytą herbowa różą, trzymał pyszne konie i powozy. Obsługiwało go pięćset z górą osób, wśród nich także gromada nadwornych poetów, muzyków i malarzy, którzy swymi dziełami wychwalali kardynała i jego kochanki, przystrajane na wzór asyryjskich bóstw. A nie był ów hierarcha wyjątkiem, raczej osobnikiem typowym – w ślad za takimi jak on i jemu podobni szło duchowieństwo wszystkich szczebli, oczywiście, na miarę swych skromniejszych nieco zasobów. 
Czasy średniowiecznej surowości obyczaju czy kościelnego hermetyzmu minęły bezpowrotnie, Kościół poddał się przemianom swoich czasów, teraz swobodniej ujawniając to, co dotąd starał sie trzymać w ukryciu przez maluczkimi, a mianowicie skłonność do wystawności dworskiej i bogatego sybarytyzmu „sług Bożych” – przynajmniej tych, których było na to stać. Politykę – wielką i małą – uprawiał od zawsze jawnie, co nikogo ani dziwiło, ani raziło, natomiast długo zachowywał pozory jeśli nie ascetyzmu to przynajmniej pewnej powściągliwości w funkcjonowaniu osobistym i społecznym samych kapłanów. Nie gorszono się więc już teraz słabostkami duchowieństwa, nie uważano za coś niegodnego, aby zakonnicy odgrywali role błaznów, klasztory żeńskie stawały się świątyniami Cytery, a kościoły miejscem miłosnych schadzek. Tak było wygodnie, a czy to zgadzało się z moralnością – nikt o to nie pytał. 
Wywierało to jednak niebagatelny wpływ na mieszanie się wciąż ewoluującej muzyki sakralnej z rozwijającą się szybko muzyką świecką, z pożytkiem dla jednej i drugiej. Dwa te gatunki stawały się teraz dwiema równoprawnymi domenami muzycznego świata – poza jego sferą rozrywkową i ludyczną, która jak poprzednio miała się wręcz doskonale. Poszerzyły się pola rywalizacji i konkurencji miedzy artystami, nadto każdy z nich mógł teraz – bez uszczerbku dla sławy i honoru – posługiwać się dowolnymi formami muzycznymi i zarówno eksponować treści „serio”, jak dawać upust swym pomysłom bardziej „buffo”. Ta swoboda sprzyjała eksperymentowania z materią dźwiękową i formami narracyjnymi, a to – oprócz walorów czysto artystycznych i jakość dziel – miało wielki wpływ na ich atrakcyjność, a więc i na wartość przeliczalną na konkretny zysk.
Co wydaje się razić w przypadku Kościoła, w życiu świeckim od zawsze uchodziło za normalność – eksponowanie bogactwa, wystawność i ostentacyjny wręcz przepych życia, swoboda obyczajów, a także uwiecznianie tego wszystkiego w sztuce. Doskonale mieli się więc malarze oraz wszelkiego rodzaju literaci, w tym autorzy pamfletów, panegiryków i każdej innej poezji dworskiej i scenicznej. Dobrze też wiodło się rzeźbiarzom i architektom oraz twórcom rzemiosła artystycznego – ich wytwory miały konkretną i trwałą postać określonego przeznaczenia, oraz wymierną wartość w pieniądzu. Natomiast muzycy wciąż jeszcze pozostawali w tle zapewniając miły dla ucha akompaniament dla tego teatrum mundi, w cenie była nade wszystko rozrywka, sowizdrzalstwo, okolicznościowe imprezy różnego rodzaju i kalibru. Nikogo specjalnie nie interesował dalszy los owych ulotnych produkcji muzycznych, choć powoli i to zaczęło się zmieniać – robiło się bowiem coraz bardziej ciekawie, bogato i na zupełnie nowych zasadach. 
By to zrozumieć, należy w tym momencie zatrzymać się dłuższą chwilę nad dwoma nad wyraz ważnymi czynnikami – silnie zresztą ze sobą związanymi – które od XVI wieku zdecydowanie przyspieszyły bieg ewolucji zarówno samej muzyki europejskiej jak i jej funkcjonowania w przestrzeniu społecznej, ekonomicznej i w ogóle kulturowej świata. Pierwszym było udoskonalenie i unifikacja notacji muzycznej, drugim – wynalazek druku. Razem pospołu zapoczątkowały nową erę czyli przejście od rynku spersonalizowanych zawodowych usług muzycznych do rynku muzyki jako wyodrębnionego towaru handlowego. Skończyła się przemijająca ulotność dźwięków, zaczęło się ich istnienie w postaci konkretu, utrwalonego i powielanego na dużą skalę, a tym samym podlegającego prawom rynkowym oraz prawom własności z wszystkimi tego konsekwencjami – dobrymi i złymi – dla twórców, odbiorców, edytorów i handlarzy.
O samej notacji nie ma tu co się zbyt wiele rozwodzić – to wdzięczny temat raczej dla akademików, historyków sztuki i muzykologów, zgłębiających cierpliwie wszelkie możliwe jej zmiany i odmiany. Dość powiedzieć, że ewolucja form muzycznych, ich coraz bardziej wyrafinowana polifoniczność, łączenie śpiewu z coraz bogatszą instrumentacją, wymuszały takie modyfikacje zapisów, które umożliwiały harmonizowanie brzmień i jednorodność narracji w większych zespołach wykonawczych, rozpisywanej teraz na wiele jej składowych. Dodawano coraz to nowe dyspozycje w technice wykonań, w określaniu metrum, rytmiki i dynamiki przebiegu muzycznego – słowem, precyzowano jednoznaczność dzieła, jego treść i formę. Ów ewolucyjny proces trwał bez przerwy do końca XVII wieku, kiedy to notacja zyskała postać może nie ostateczną, lecz powszechnie obowiązującą aż do dziś. Podobnie długo trwały poszukiwania jednorodnego stroju harmonicznego czyli – mówiąc krótko – zunifikowanej parametryzacji elementów przestrzeni dźwiękowej. Wszystko to dla laika brzmi jak czarna magia, ale warto by wiedział, że to, czego słucha – i jak słucha – w sferze wrażeniowej i estetycznej jest efektem długiej ewolucji harmonii muzycznej.
Z naszego punktu widzenia stokroć ważniejszy jest wątek druku dzieł –zrazu tych opatrywanych mianem artyzmu wysokiego i podniosłego, a z czasem i tych lżejszego rodzaju, przeznaczonych dla powszechnej rozrywki szerokich mas.  Zaczęło się bardzo wcześnie – za najstarszy wydrukowany i zachowany we fragmentach tekst muzyczny uchodzi tzw. Graduale Constantiense, wydany w Niemczech z 1473 roku, a więc w niespełna 20 lat po wynalazku Gutenberga.  Ówczesne prace edytorskie nad tak specyficznymi zapisami były niezwykle skomplikowane technicznie, niemniej pokonywano je szybko i sprawnie, jako że okazało się, iż zapotrzebowanie na nuty było bardzo duże. 
Wśród najwcześniejszych tytułów dominowały księgi liturgiczne i podręczniki poświęcone ars musica, lecz sprawy toczyły się szybko i od samego początku XVI wieku przybywało nut rozmaitego rodzaju, nie tylko religijnej proweniencji.  Co charakterystyczne, zdecydowana większość tych publikacji powstawała w Niemczech i we Włoszech, potem dołączyła do tego nader zresztą skromnie Francja. Zważywszy realia tamtej epoki nikogo nie zdziwi chyba fakt, iż prym w tej działalności wiodła Wenecja, gdzie objawił się niezwykłe wręcz przedsiębiorczy osobnik, niejaki Ottaviano Petrucci, którego potomność okrzyknęła Gutenbergiem drukarstwa muzycznego. Historycy twierdzą, że sam nie był mistrzem drukarskim, niemniej miał doskonałych współpracowników zarówno „od techniki”, od redakcji zapisów, także od kontaktów z twórcami i od dystrybucji gotowych już materiałów. Jednym słowem, ów obrotny jegomość stworzył był przedsiębiorstwo wydawnicze na wskroś nowoczesne i nader dochodowe, właściwie wzór całego późniejszego edytorstwa muzycznego. Zanim inni, zorientowawszy się, jak dobry może to być interes, poszli w jego ślady – głownie w Niemczech ale i w innych krajach – stał się już monopolistą i największym potentatem w tej branży. 
Petrucciemu też przypisuje się rozpowszechnianie muzyki swych czasów nawet w formie cyklów wydawniczych, reklamowanych tak umiejętnie, że miały one swoje subskrypcje, łącznie z dodrukami. Jeśli dodamy do tego fakt, iż specjalną kolekcję jego nut gromadziła wszechwładna rodzina Fuggerów w Augsburgu, tworząc przy tym modę na ten luksusowy bądź co bądź towar wśród najważniejszych i najbogatszych ludzi w Europie, to pojmiemy, jak niezwykłe było owo przedsięwzięcie nad wyraz zdolnego Włocha. Lecz rozpoczynała się również wojna konkurencyjna na tym polu, a w ramach pozamuzycznych rozgrywek wielkiego kalibru, papież Leon X przyznał w 1513 roku monopol na druk muzyki polifonicznej na terenie Państwa Kościelnego niejakiemu Antico, na co Petrucci uruchomił swoje kanały wpływu i w kilka tygodni później zyskał podobny patent na muzykę organową. Rywalizacja obydwu panów dotyczyła nie tylko przywilejów papieskich, ale i rodzajów wydawanej muzyki.  W sumie zaczęło funkcjonować prawo wyłączności na różne „towary muzyczne” – a było tego już coraz więcej, zarówno w różnorodności dzieł religijnych jak i świeckich. Historycy nie mogą wyjść podziwu nad bogactwem edytorskim tamtego czasu, wyliczając dziesiątki nazwisk kompozytorów i tysiące tytułów ich dzieł. 
Włosi znaleźli szybko naśladowców w Niemczech i Francji, którzy działali jednak nie z takim rozmachem. Fuggerowie w Augsburgu wsparli niejakiego Petera Schoffera, wyedukowanego na Sorbonie pisarza i kaligrafistę, który zaczynał jako typograf u Gutenberga, Podłym był człowiekiem, bo w procesie swego szefa o rzekomą defraudację zdradził go, za co zresztą został potem nagrodzony przez wygraną stronę dzierżawą jego przejętej drukarni. Zasłużył się potem wydaniem dzieł Tomasza z Akwinu i innych prac teologicznych, ale muzyką nie gardził i nadrukował sporo rozmaitych utworów. Jego syn miał kłopot, gdyż nastała schizma Lutra z jej muzycznym prymitywizmem co niezwykle ograniczyło popyt na sztukę włoską i francuską. 
Z kolei Francuzi mieli też swego „zlokalizowanego” prekursora wydawcę – de Chaneya, szlachcica z Awinionu, który działał nieco skromniej, aczkolwiek wprowadził kilka pomysłowych innowacji do samego zapisu muzycznego. Wszelako prawdziwym potentatem – nie tylko na skalę lokalną – stał się człowiek, który całkowicie zrewolucjonizował technikę druku muzycznego. Pierre Attaignant – bo tak się zwał – księgarz i wydawca druków muzycznych, działał w Paryżu w XVI wieku, a przysłużył się swemu rzemiosłu tym, że wynalazł i jako pierwszy zastosował pojedyncze czcionki nutowe. I znów, laikowi niewiele to mówi, lecz jeśli kto choć trochę ma pojecie o technice i nutach, ten przyzna, że był to pomysł zgoła fantastyczny, nadto przynoszący wielkie zyski z racji radykalnego zmniejszenia kosztów masowego druku. Dzięki temu mógł sobie nasz Francuz pozwolić na wydawanie – oprócz dzieł bardzo poważnych – nie tylko sezonowych, popularnych pieśni salonowych, ale i tanich edycji piosenek dla paryskiej ulicy Zmonopolizował tamtejszy rynek, wydawał każdy rodzaj muzyki, stał się europejską sławą w swoim fachu i w nagrodę otrzymał w 1538 roku od Franciszka I Walezego tytuł królewskiego księgarza i drukarza muzycznego. Cóż, rodzący się biznes zaczynał być naprawdę intratny nie tylko w wymiarze finansowym, ale i społecznym.
Ciekawe są dane dotyczące wysokości nakładów edycji nutowych oraz sposobu rozliczania się z muzykami. Wbrew pozorom nakłady ty były całkiem spore – od 500 do 1500 egzemplarzy pojedynczych tytułów, co zważywszy specyfikę tamtych edycji oraz ograniczoną ilość ludzi nimi się posługujących były to liczby niebagatelne. Szacuje się, że przy dużym zróżnicowaniu repertuarowym w owym czasie liczba druków muzycznych sięgała dziesiątków milionów egzemplarzy. To imponujące i niezwykle, lecz najwyraźniej produkcja ta musiała być opłacalna, co świadczyłoby o ekspansywnym rozwoju kultury muzycznej w Europie. Dystrybucja nut była nadal jeszcze raczej „chałupnicza” niż systemowa, lecz jakoś jednak skuteczna jeśli idzie o zwrot ponoszonych kosztów i osiągane zyski.
 Samych muzyków opłacano skąpo, a cześć honorariów wypłacano niejako w naturze, czyli w pewnej ilości egzemplarzy z nakładów, którymi autorzy mogli handlować, acz też na pewnych umownych zasadach. Lecz najpierw musieli zdobyć licencję na druk, a potem wnosić własny aport na finansowanie swych dzieł – w wielu przypadkach dostawali na to zezwolenia i dotacje od konkretnych donatorów. Nadto obowiązywało posiadanie stosownych przywilejów na sprzedawanie ich w ograniczonym zakresie w danym miejscu czy regionie. Jakoś wychodzili na swoje, ale przy okazji zaczynały się już pierwsze awantury o prawa autorskie, o „lewizny” i plagiaty, co dowodziło, iż cały ten interes musiał być całkiem opłacalny.
Edytorstwo muzyczne rozpleniło się po całej Europie, niemniej wdawanie się teraz w szczegóły tego procesu, jego blasków i cieni, rozwodniłoby tok prowadzonych tu rozważań. Dość powiedzieć, że powstawały kolejne oficyny wydawnicze w wielu miastach niemieckich, w Niderlandach, we Francji, Anglii, nawet w Hiszpanii, no i rzecz jasna we Włoszech.  Geografia tej ekspansji oraz jej dynamika oraz specyfika repertuarowa do dziś jest przedmiotem analiz i spekulacji historyków i muzykologów. Lecz już wtedy starzejący się Petrucci ostrzegał, że ilość produkcji wydawniczej z czasem zacznie przechodzić w bylejakość, a to za sprawą pogoni za zyskiem, manipulowania odbiorcami poprzez kreowanie mody na pospolitość, tandety szybkich i tanich edycji, niszczącej eksploatacji twórców. Niestety, owe przestrogi sprawdziły się również jeśli idzie o jakość powstających utworów – rodziła się hydra, której na imię Chałtura. 
Jeszcze malusieńka, jeszcze ostrożna i przymilna, ale mająca w swym „kodzie genetyczno-kulturowym” potencjał rozrastania się do monstrualnych rozmiarów doby obecnej. Przez wieki rosła w siłę, zrazu lekceważona i pogardzana, potem coraz bardziej nachalna niczym cham, który wpuszczany kuchennymi schodami na figle ze służbą przeciskał się do salonu.  Zrazu tylko kontentował się wyjadaniem resztek z pańskich stołów, przy okazji oferując swoje krupierskie usługi. Zauważony jako użyteczne narzędzie dla załatwiania niecnych sprawek, wybił się na wspólnika późniejszych morderców świata, jego duszy, kultury i sztuki – apostołów zła, nikczemności moralnej i duchowej nicości. Jeszcze przyjdzie pora, by pomówić o niej nieco szerzej.
Pod koniec XVI wieku muzyka stała się – po raz pierwszy w swej historii! – przedmiotem systemowych zabiegów rynkowych i komercyjnego obiegu tworzonych dzieł. Zrodziła się reklama, ale i staranna kalkulacja edytorska różnicowania wydawnictw ze względu na gusty i zapotrzebowanie różnych kategorii i grup odbiorców. Była w tym inna jeszcze drobna zaleta – muzyki nie trzeba było tłumaczyć na obce języki przez co nuty mogły rozchodzić się swobodnie po całej Europie. Kto znał notację – wiedział jak je czytać i grać gdziekolwiek bądź na całym Bożym świecie.
Nie sposób w krótkim nawet omówieniu przestawić mnogości form i zakresu mecenatu prywatnego i dworskiego, a także jego struktury społecznej czy finansowej. Wszystkie wielkie rody europejskie za punkt honoru zaczęły poczytywać sobie posiadanie własnej „stajni muzycznej” a także wspieranie wybranych kompozytorów, uznawanych za najlepszych w swoim fachu. Oczywiście, domy królewskie również miały w swym wystroju dworskim rzesze muzyków już nie tylko dla facecji ale i do reprezentacji wykwintu i wystawności swego otoczenia. Muzyka przenikała świat europejskich rezydencji królewskich, a odpowiednia oprawa muzyczna dodawała prestiżu i była integralnym elementem ceremoniału świąt, koronacji, ślubów, pochodów, przyjmowania poselstw czy karnawału. 
Do kompletu dodać należy również protekcję rad miejskich, snobujących się na wielki świat arystokracji. Przodowały w tym Włochy i Niemcy, gdzie istniały silne cechy rzemieślnicze i gildie muzyków. Sytuacja ta zrodziła zjawisko zamówień publicznych, po raz pierwszy rozrywając bezpośrednią więź między pojedynczym zamawiającym mecenasem, a twórcą. Oczywiście, protektorat kościelny i dworski nie polegał na bezpośrednich kontaktach możnych czy hierarchów z muzykami – od tego byli rozmaici urzędnicy i sekretarze, którzy jednak tylko realizowali wolę swych panów. W przypadku jednak rajców decyzje musiały zapadać zbiorowo, w wyniku negocjacji i rozważania różnych pomysłów, potrzeb, no i kosztów, ponoszonych ze wspólnej kasy. Ścierały się więc różne gusty, mody i indywidualne preferencje, a w takich przypadkach nietrudno o konflikty, zwłaszcza przy przyjmowaniu gotowych dzieł i wypłacania honorariów. Nawet wielki Bach musiał znosić kwasy swych zleceniodawców miejskich, którym nie zawsze podobały się pisane przezeń okolicznościowe kantaty. 
Temat ówczesnych relacji miedzy muzykami, a ich mecenasami czy protektorami to wdzięczne pole do popisu dla niezliczonych opowieści, anegdot, opisu obyczajów, miłostek, intryg, rywalizacji i zawiści zawodowej muzyków. Od zawsze by to ciekawy ludek, nie tylko utalentowany, ale i nie wolny od słabostek, grzeszności, chciwości, a już zwłaszcza od egocentryzmu, nawet narcyzmu. Z drugiej jednak strony, obdarzony talentami, a niekiedy nawet geniuszem, kultywował wolność twórczej natury i nieraz okazywał krnąbrność wobec swych mocodawców, skrywaną pod maską już to błazeństwa, już to – jak powiada Platon –„szaleństwa Muz”. Wielcy panowie czy hierarchowie kościelni zazwyczaj okazywali wyrozumiałość, choć takich ponurych despotów jak arcybiskup Salzburga, osławiony Hieronim Coloredo, traktujący młodego Mozarta jak własną „maszynkę od robienia muzyki” też nie brakowało. Nie każdego stać było na klasę Ludwika XIV, który w literaturze tolerował Moliera z jego prześmiewczymi dramatami, grożąc mu co prawda palcem, ale zaśmiewając się z facecji, jakie w nich przedstawiał.
Ogólnie rzecz biorąc, muzycy, choć traktowani protekcjonalnie, często lekceważąco, jadający w czeladnej i chadzający w liberiach – nie byli lokajami, nie mieli lokajskiej duszy. Z natury rzeczy cechowała ich – podobnie jak i innych artystów – szczególna wrażliwość i empatia, także doskonały zmysł obserwacyjny, dzięki czemu dostrzegali w otoczeniu więcej niż zwykły człowiek, choćby i światowy czy nader bystry. Bywali konfliktowi, ale i elastyczni, a własne emocje i różne swoje doświadczenia przekładali na materię dźwiękową. Zwłaszcza opery było znakomitym pretekstem do wyrażania treści zgoła nie muzycznych, ba nawet o ostrym społecznym i politycznym wydźwięku czy niepokornej aluzyjności na pograniczu karykatury. Cóż, wystarczy sięgnąć do pierwszej lepszej biografii któregoś z kompozytorów wielkich lub mniejszych, by znaleźć tam wdzięczny materiał na każdy rodzaj literackiej narracji – od dramatu, przez romansowość, do awantury, burleski i groteski.

Na bogato
W XVI wieku powstała zatem ciekawa sytuacja: muzyka artystyczna znalazła drugiego, wielkiego mecenasa i protektora w postaci świata dworskiego – królewskiego i arystokratycznego; mecenat plebejski był jeszcze dość ograniczony i mało znaczący.. Otwierało się wielkie pole do popisu dla inwencji twórców, nowe potrzeby, nowy rynek usług, a przy tym nowe problemy, związane z edytorstwem nut, prawami własności, statusem społecznym, konkurencyjna walka o zamówienia i pracę, wreszcie rywalizacja mecenasów o co lepszych kompozytorów. Muzyka świecka stawała się cennym towarem już teraz dla niej samej – nie tylko jako akompaniament, lecz jako autonomiczne źródło piękna (jakkolwiek by je definiować).
Bezsprzecznie na pierwszym miejscu należy wymienić dwory królewskie, na których już od Średniowiecza utrzymywano spore zaplecze artystyczne, wspierające poetów i ich peany na cześć panujących oraz ówczesnych sław europejskiego rycerstwa. Do legendy przeszła Elżbieta Akwitańska, królowa Francji i Anglii, jeszcze na przełomie XII i XIII wieku urządzająca turnieje trubadurów i koncerty dominujących wówczas chansons. Jak na tamte czasy była jednak wyjątkiem – zresztą nie tylko jako protektorka sztuki. Ta niezwykła kobieta, wszechstronnie wyedukowana, silna i dominująca, należała do wąskiego grona niepodzielnych władców Europy. Niejako en passant zapoczątkowała we Francji tradycję kultywowania muzyki dworskiej – przy okazji miłego akompaniamentu miłostek, z jakich słynął jej pałac. 
Spośród władców, którzy w XVII wieku niezwykle sprzyjali muzyce na swych dworach, wymienić warto niemieckiego Leopolda I Habsburga, angielskiego Karola Stuarta, polskiego Zygmunta III Wazę, duńskiego Christiana IV, hiszpańskich Habsburgów – Karola V i Filipa II – oraz rzecz jasna Ludwika XIV. Ich władza obejmowała połowę ówczesnej Europy, więc dzięki takim koronowanym melomanom artyści mieli się całkiem nieźle. Z każdym z nich wiążą się nazwiska wybitnych kompozytorów epoki, których wyliczanie – wraz z ich dorobkiem - zajęłoby tu zbyt wiele czasu i miejsca. Oczywiście, katalog twórców renesansowych jest w sumie o wiele dłuższy jako że muzyka świecka stała się wręcz powszechną modą, a zapotrzebowanie na nią wręcz ogromne. Zaspokajała je rzesza artystów również pośledniejszych acz rzetelnych, już to przywiązana na stałe do jakiegoś protektora, już to wędrująca z miejsca na miejsce za lepszym chlebem. Tak czy owak na brak zajęcia raczej nie narzekali.
Warto wspomnieć, że w Anglii, po dłuższym okresie posuchy pojawił się – już pod koniec XVII wieku kompozytor, który reanimował zdychające od dziesiątków lat truchło muzycznej kultury wyspiarzy, pozostałość po znakomitym Williamie Byrdzie, protegowanym Marii Tudor, rozkosznie zwaną Krwawą. Henry Purcell – bo to on był owym sukcesorem – cudowne i genialne dziecko, właściwie z niczego, na muzycznej pustyni, stworzył dzieła, które wprowadziły brytyjski świat muzyki do epoki dojrzałego baroku – i to bez pośrednictwa Włochów czy Francuzów. Potem znów było krucho, aż do czasu, gdy z Niemiec przybył Haendel. Przykład ten pokazuje, ile może geniusz twórczy, nawet bez bogatego zaplecza kulturowego w swojej sztuce, za to wspierany przez władcę. Nawiasem mówiąc, przypomina to nieco nasze rodzime podwórko – w półtora wieku później, w Polsce, młodziutki Chopin również zaistniał jako fenomen w otoczeniu muzycznie jeśli nie „żadnym” to jednak bardzo ubogim. 
Mało kto z Polaków zdaje sobie sprawę, jak bogate było życie muzyczne pod panowaniem Wazów. Taka to już nasza uroda, że zapomnieliśmy – prawda, że z cudzą pomocą – o naszej wielkiej i przebogatej kulturze, w której było miejsce i dla znakomitej muzyki, nie tyle nawet dorównującej swym poziomem reszcie cywilizowanej Europy ile ów poziom wyznaczającej. Za czasów Zygmunta Starego i jego syna Kraków miał swoje orkiestry, swoich wykonawców – niekoniecznie z importu królowej Bony – także znakomitych kompozytorów, których znano i poza Polską.  Król ufundował zespół wokalny na Wawelu na wzór kapeli sykstyńskiej, także zespół katedralny, istniały również chóry w kościele Mariackim czy w opactwie tynieckim. Z kolei trzy austriackie żony Zygmunta III były – zgodnie z ówczesnym obyczajem – obyte z dworską kulturą muzyczną i sprzyjały wszelkim nowinkom, jakie pojawiały się w innych stolicach europejskich.  Natomiast sam król, podobnie jak jego ojciec wielki amator rozrywek i romansów, nade wszystko ulubił sobie jednak muzykantów lżejszego kalibru, umilających mu figlowanie w kameralnym gronie zaufanych dworaków. 
Tradycję Wazów wspierania sztuki muzycznej – zarówno w wersji „serio” jak i „buffo” – kultywował Władysław IV, świetnie wyedukowany, bywały w świecie młody następca tronu, którego mecenat nad nauką i sztuką mógłby być wzorem dla niejednego puszącego się europejskiego pajaca na tronie. Osobisty dla niego prezent od Galileusza jako dla miłośnika nauk – nowa luneta – to ledwie ciekawostka, acz znacząca i symboliczna. Lecz jego zainteresowania muzyką to już była sprawa zgoła niebagatelna. Oto na swym dworze utrzymywał stałą kapelę kierowaną przez świetnego muzyka Bartłomieja Pękiela, propagującego nie tylko Włochów, ale i chociażby rodzimego Jarzębskiego czy Mielczewskiego – żeby wspomnieć tylko dwóch spośród wielu innych, o których mało kto już dziś cokolwiek wie. 
Druga jego żona z włoskiego rodu Gonzaga nieco przeorientowała gusty męża i doprowadziła do wystawienia – za jego protekcją – pierwszego nie tylko na ziemiach polskich spektaklu operowego; był to równocześnie początek tego nowego gatunku po północnej stronie Alp. Przypuszczalnie w 1627 roku wystawiono dramma per musica do libretta o św. Zygmuncie z muzyką Cacciny, a na pewno z początkiem roku1628 Galateę Orlandiego. I co niezwykłe – opera warszawska czasów władysławowskich była pierwszą stale działającą w latach 1635–1648 sceną operową w Europie. Po śmierci Władysława królowa Ludwika zadbała, by kolejny jej królewski małżonek na polskim tronie, Jan Kazimierz, nie zapominał o swych powinnościach mecenasa sztuk. 
Jak bogato w tamtym czasie kwitło życie muzyczne pod patronatem polskich władców i wielmożów najlepiej świadczy ilość samych tylko włoskich muzyków w Krakowie a potem w Warszawie – źródła podaja, że sięgała ona dobrze ponad trzy setki śpiewaków, instrumentalistów i kompozytorów. Jeśli dodać do tego przyjezdnych Flamandów, Niemców i Francuzów, wówczas okaże się, że byliśmy wręcz muzycznym Parnasem. Rzecz jasna, wokół całej tej chmary muzykantów uwijali się obsługujący ich rzemieślnicy różnych profesji, tworząc spore ich zaplecze nie tylko warsztatowe, ale i środowiskowe.  W zachowanej korespondencja znanych postaci z tamtego okresu co i raz pojawiają się wzmianki o imprezach miejskich i dworskich, królewskich ceremoniach i zabawach z bogatą oprawą muzyczną, a rachunki intendentów opiewają na ogromne sumy, wypłacane rzeszom artystów. Trzeba wiec przyznać, że stan rzeczy w życiu muzycznym Polski był zaiste imponujący, a w ruchu wokół niego bez wątpienia krążyć musiały spore pieniądze.
Osobnym, aspektem tej sytuacji było również i to, że zagraniczni przybysze tworzyli u nas swe nowe dzieła, które w klasyfikacjach historycznych nie zaliczają sie jednak do muzyki polskiej, lecz obcej. Przykładowo, spośród kilku Włochów, którzy gościli wtedy w Polsce po kilka lat, największy bodaj dorobek miał niejaki Anerio – ponad dwadzieścia tomów rozmaitych utworów, powstałych w Polsce, wydano w Rzymie i Bolonii, już po jego śmierci. Oczywiście, weszły one do tradycji włoskiej, nawet bez odnośnika, gdzie powstawały. Był to zresztą problem ogólniejszej natury, który i dziś nie utracił swej aktualności – przynależność wyznaczała i nadal wyznacza narodowość twórcy, a nie miejsce, gdzie mieszkał czy gdzie takie lub inne dzieło „zaistniało”. Lecz mecenat pozostaje mecenatem – nasz Chopin to Polak w Paryżu, aczkolwiek jego protektorami byli pospołu możni francuscy i obcy, baron Rotszyld, księżna Potocka czy fabrykant Pleyel. W najnowszych czasach Zygmunta Stojowskiego zaanektowali Amerykanie, a Panufnika Anglicy, obdarzając go nawet tytułem szlacheckim, lecz formalnie – mimo obcego obywatelstwa – obydwaj zachowują status kompozytorów polskich. 
Bywało więc w dawnej Polsce bogato w muzykę i prawdę mówiąc nigdy już później nasza kultura muzyczna nie miała się tak dobrze jak właśnie wtedy, w okresie świetności korony polskiej. Następni królowie rodzimego chowu zajmowali się głównie wielką polityką i nieustannym wojowaniem, zaś ich elekcyjni następcy z Sasów traktowali Polskę ledwie jak dodatek do swoich ogólnoeuropejskich interesów. Muzykę zdominowali Niemcy, skupieni wokół dworu w Dreźnie, a na krakowską koronację Augusta III specjalną kantatę skomponował sam Bach, pełniący wówczas funkcję jego nadwornego artysty. Z kaprysu Klio został więc ów geniusz przez krótki czas – przynajmniej de nomine – przypisany do naszej historii, niemniej był to dla niego ozdobnik wyłącznie tytularny. To, że napisał kiedyś miniaturowego poloneza na użytek nauki swych dzieci nie oznacza, że miał cokolwiek wspólnego z naszą tradycją muzyczną. Zresztą jego obcość kulturowa na polskim gruncie wynikała również z przyczyn natury religijnej. 
Mecenat królewski nad sztuką odżył znów w Polsce z nastaniem Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, lecz nie przełożyło się to na jakieś wielkie osiągnięcia w rodzimej twórczości muzycznej. Sytuacja nieco się poprawiła na początku XIX wieku, lecz czasy rozbiorowe nie sprzyjały rozkwitowi sztuki w dawnej Polsce. Kilku znakomitych muzyków ekspulsowało się do Europy, zyskując tam niezłą reputację, jednak na miejscu panował zastój. Wszystko importowano z Włoch i Francji, wielu artystów zachodnich pojawiało się w Warszawy jedynie przejazdem do Petersburga za zaproszenie wielkiej Katarzyny. Ten status „państwa tranzytowego” na Wisłą utrzymał się i po rozbiorach, aż do samego ich końca.  Rosja stała się magnesem dla braci artystycznej z całej Europy. Nie mając własnej kultury i tradycji w tym zakresie, carowie za ciężkie pieniądze sprowadzali sobie zewsząd co się tylko dało i co było chętne dla dobrego zarobku puścić się na „rosyjski hazard”. Ale to już czasy nieco późniejsze, o których przyjdzie jeszcze co nieco wspomnieć w innym miejscu. 
Żaden jednak król europejski nie zyskał sobie miana tak znamienitego i światłego mecenasa sztuki o wymiarze wręcz historycznym jak francuski Ludwik XIV. Dwór w Wersalu – zbudowanym na zawłaszczonych podstępnie włościach ministra i krezusa Fouqueta – stał się wręcz świątynią artystów. Dla muzyków dobre czasy nastały jeszcze za czasów jego ojca – co prawda Ludwikowi III sztuka była dość obojętna, niemniej szalenie w niej gustował wszechwładny minister, kardynał Mazarin. On to właśnie, jako superintendent muzyczny dworu królowej Anny Austriaczki objął był patronatem pewnego ciekawego i zdolnego człowieka, niejakiego Roberta Camberta. Ów rdzennie francuski kompozytor operowy nie tylko zaimplantował nowy włoski wynalazek na paryskim gruncie, lecz wespół ze swym librecistą, pisarzem Perin, stworzył jego rodzimą oryginalną odmianę. Nie on jednak zyskał sobie w powszechnej opinii pierwszeństwo w historii muzyki Francji tamtych czasów. Rzecz miała się zgoła inaczej – a jej niezwykle zabawne początki wiązały się z królewskimi fanaberiami. 
Otóż trzeba wiedzieć, że Król-Słońce miał niezwykłe upodobanie do tańca i baletu, co więcej, sam występował w spektaklach dworskich, przebrany za rozmaite figury sceniczne. Na dworze pojawił się utalentowany i urodziwy paź hrabiny de Monpensier, jej pokojowiec i nauczyciel języka włoskiego. Na służbę trafił prosto z Florencji, gdzie był przyszedł na świat w rodzinie zacnego młynarza. Dzięki staraniom matki uczył się muzyki u pewnego franciszkanina, a po jej śmierci dobrzy i niezgorzej ustosunkowaniu ludzie wyekspediowali go do Francji, gdzie trafił do fraucymeru wielkiej damy. Tam, ów bystry chłopak podpatrywał zawodowych muzyków i szybko się wydoskonalił w grze na klawesynie i skrzypcach, a także w technice kompozytorskiej. 
Zapewne tkwiłby „na pańskim zapleczu” jako miły ozdobnik aż do czasu dorosłości, bez większych szans na jakąś ciekawą przyszłość, gdyby nie to, że kilkakrotnie wziął udział w królewskich spektaklach baletowych jako statysta. Wpadł wtedy w oko Ludwikowi, i to na tyle skutecznie, że ten powierzył mu również pisanie muzyki dla dworu. W 1653 roku, a więc w wieku 21 lat, stał się w tym monopolistą, a w kilka lata później roku otrzymał nominację na królewskiego superintendenta muzyki i kompozytora muzyki kameralnej. Trzeba mu oddać honor za to, że nie popadł w pychę, lecz bez reszty oddał się swojej sztuce – do tego stopnia, że w 1672 roku doprowadził do utworzenia Królewskiej Akademii Muzycznej, będącej w istocie teatrem operowym, finansowanym przez Ludwika z własnej kieszeni. Miarą pozycji Lully’ego – bo tak się zwał – może być fakt, iż wielki monarcha uświetnił osobiście jego ślub, potem trzymał do chrztu jego pierwsze dziecko, wreszcie wyniósł go do zaszczytu pierwszego mistrza muzyki całej rodziny królewskiej. 
Ciekawym zbiegiem okoliczności w trzydzieści lat później dwie podobne sytuacje miały miejsce w Portugalii za czasów Jana V z dynastii Braganca. W pierwszym przypadku syn skromnego organisty z Coimbry, niejaki Seixas, również dziwacznym, „rykoszetem towarzyskim” trafił na jego dwór, stał się pupilem owego władcy zwanego Wielkodusznym, a po latach bogatej aktywności kompozytorskiej w wieku 34 lat został obdarzony tytułem szlacheckim. Portugalski monarcha cichaczem podziwiał swego francuskiego kuzyna – choć pozostawał z nim w konflikcie politycznym – i we wszystkim się na nim wzorował, więc takie czynienie awansów zwykłemu muzykowi nie było czymś nadzwyczajnym.  Z kolei o wiele już później, inny kompozytor o nazwisku Bomtempo, także dziecko skromnego, lokalnego muzyka, został podobnie uhonorowany i wyniesiony do królewskich zaszczytów. Bez wątpienia wpłynęło na to również opowiedzenie się za Janem V w rozgrywkach o tron i czynny udział w wojnie domowej po jego stronie. (W obawie o życie na jakiś czas nawet ukrył się w ambasadzie Rosji w Lizbonie). W nagrodę za wierność i lojalność został uhonorowany medalami, także inwestyturą (pierwszy kierownik powstałego konserwatorium, 1835), a w 1837 para królewska została rodzicami chrzestnymi jego syna.
Niezwykle ambitnymi mecenasami muzyki byli królowie Hiszpanii, którzy swych artystów hołubili nieraz wręcz konkurując w tym z miejscowym Kościołem. Otaczali ich niezwykłą wręcz opieką, nie tylko w sprawach artystycznych. Niejaki Cristobal de Morales, śpiewak-solista z Kaplicy Sykstyńskiej, przybył do Madrytu wraz ze świtą papieską i pozostał tam na dobre już jako faworyt dworu, aczkolwiek będąc de nomine dyrektorem chóru w Toledo wciąż musiał znosić upokorzenia ze strony hierarchów, niechętnych jego „świeckiej” pozycji. Gdyby nie wsparcie monarchy, zapewne zostałby zmarginalizowany do roli podrzędnego chórmistrza. Wybił się jednak i zyskał sławę w całej Europie. Z kolei inny muzyk, niewidomy Antonio de Cabezon, grający na instrumentach klawiszowych, stał się pupilem Filipa II i towarzyszył królowi we wszystkich podróżach krajowych i zagranicznych, przykuwając uwagę nie tylko kunsztem muzycznym, ale i niezwykłym hartem ducha, z jakim znosił swe kalectwo. Hiszpanie ponieśli muzykę również do kolonii za ocean – do Meksyku i Peru, tyle że była to zasługa zakonników-misjonarzy, wśród których obowiązkowo musiał być ktoś wyedukowany w prowadzeniu śpiewów liturgicznych. 
W ślad za królami szli również wielcy możni, którzy nie mogąc równać się statusem z monarchami, usiłowali im dorównywać we wszystkim innym – w bogactwie, przepychu i rozrzutności, w odgrywaniu dowolnych ról, które zaspokajałyby ich pychę i potrzebę wynoszenia się nad innych. Sztuka od zawsze była polem do popisywania się oznakami statusu i bogactwa, a jej wspieranie pomagało w przypochlebianiu się tym władcom, którzy ulubili sobie uprawianie szlachetnego mecenatu. Nadto sprzyjanie artystom miało z reguły o wiele bardziej przyziemne cele niż delektowanie się pięknem sztuki. Wplecione było w cały zespól działań, służących wywyższaniu siebie i swego klanu lub rodu. Często bywało kaprysem zgoła pozamuzycznym, nadto nawet nie własnym. Doskonałymi tego przykładami mogą być losy dwóch muzyków – jednego Francuza, następcę pana de Lully, drugiego zaś pewnego Niemca z Transylwanii, Carla Filtscha.
Otóż wśród wielkich postaci w dziejach muzyki francuskiej, poczesne miejsce zajmuje Jean Philippe Rameau – organista, klawesynista i znakomity kompozytor. Wywodził się z prowincji, z Dijon, wyuczył zawodu we Włoszech, a potem dostał posadę katedralną, tyle że w Awinionie. Przez trzydzieści z górą lat był muzykiem o dobrej reputacji aczkolwiek jedynie w skali lokalnej. Pewnego roku wybrał się do nawet Paryża, ale z braku stosownych koneksji jego gra na nikim nie wywarła wrażenia. Wrócił do rodzinnego miasta i objął kościelne stanowisko muzyka po zmarłym ojcu. Minęło znów wiele lat, wreszcie postanowił raz jeszcze spróbować szczęścia w stolicy. 
Znów było cieniutko, więc przyszło najmować się jako nauczyciel muzyki. Przypadek sprawił, że jego uczennicą została pewna dama, Teresa de Hayes, dziwnym zrządzeniem losu kochanka wszechwładnego generalnego poborcy podatkowego Francji, niejakiego Aleksandra de la Pepouliniere. Kobieta polubiła swego nauczyciela i postanowiła zadbać o jego karierę. Z dnia na dzień, jej wielmożny amant został protektorem niemal pięćdziesięcioletniego już Rameau, czyniąc go szefem swojej prywatnej orkiestry oraz wprowadzając na dwór królewski. Przybysz nie konkurował z aktualnym faworytem Ludwika, co więcej, obydwaj panowie nawet jakoś ułożyli dobre między sobą stosunki. Łaskawy protektor nawet wsparł wydanie podręcznika harmonii swego pupila – książki do dziś aktualnej i mającej status podręcznika.
 Cóż, z czasem zmieniła się kochanka, która miała własnego faworyta, więc łaska pana de la Pepouliniere zwróciła się ku nowemu muzykowi – niejakiemu Stamitzowi, niezłemu, ale nieobdarzonemu tak wielkim talentem jak poprzednik. Nie zaszkodziło to jednak naszemu bohaterowi jako że zdążył już ugruntować swoją pozycje, obrósł w piórka i pieniądze, dobrze się ożenił i zażywał zasłużonej sławy. Lecz do śmierci demonstrował ironiczny dystans do własnej kariery, zapobiegliwie kutwił złoto i jako człowiek bardzo bogobojny dziękował Opatrzności za swój niezwykły los.
Drugi przypadek to historia młodego chłopca, syna skromnego pastora w jednej z licznych posiadłości pewnego wielkiego węgierskiego rodu magnackiego z Transylwanii. Hrabia Banffy – bo tak zwał się ów wielmoża – był człowiekiem prostym, próżnym i nieco głupawym, a jego największą ambicją było zaistnienie na dworze cesarskim w Wiedniu. Miał żonę, Jeanette, również marzącą o stołecznych splendorach, na co – zważywszy na brak mężowskich kwalifikacji – nie miała co liczyć. Wszelako gdy hrabiostwo dowiedziało się, że w ich sąsiedztwie pojawiło się cudowne dziecko o ogromnym talencie muzycznym, postanowili potraktować to jak dar od losu.
Otoczyli dzieciaka opieką, zapewnili mu niezłą edukację pianistyczną, po czym zawieźli na cesarski dwór. Małego Carla traktowali jak małpkę na pokaz, licząc na to, że gdy wystawią się tam jako miłośnicy muzyki i protektorzy talentów, zyskają sympatię cesarza oraz jego łaskawość przy rozdzielaniu apanaży i urzędów. Co dalej się z nimi stało nie ma znaczenia dla naszej opowieści – dość powiedzieć, że młodzieniec poszybował w górę. Znalazły się potrzebne fundusze, Carl z matką wyjechał na studia do Paryża i trafił pod skrzydła Chopina.  Nasz rodak bardzo go polubił, zajął się nim z niezwykłą jak na niego troskliwością i wykształcił na znakomitego artystę. Niestety Filtsch zmarł na przeziębioną gruźlicę zanim zdążył w pełni zdążył rozwinąć swój talent. Jego wczesne utwory, wówczas szybko zapomniane, dzisiaj szczęśliwie wracają do sal koncertowych i na płyty.
Do możnych mecenasów i protektorów muzyki czasu baroku i klasycyzmu należeli właściwie wszyscy wielcy panowie Europy. Tylko niewielu znało się na dźwiękach, wszyscy natomiast doskonale znali się na robieniu dobrego wrażenia i zyskiwaniu sławy wspaniałomyślnych opiekunów sztuk wszelakich. Muzyka, do XVI wieku pozostająca na dworach w cieniu malarstwa, poezji, literatury i teatru, teraz szybko zyskiwała status wysublimowanego artyzmu, wartości samej w sobie. Rozkwitała błyskawicznie i szczęśliwie jeszcze nie wpadła bez reszty w ręce chciwych fachowców nie tyle od sztuki, ile od interesów. Czas prawdziwych, tłustych hien na muzycznych żerowiskach dopiero nadchodził – tyle że szybkimi krokami.
Działo się tak dobrze ponieważ relację miedzy mecenasami a muzykami były mimo wszystko silnie spersonalizowane – o wszystkim decydował indywidualny gust czy kaprys wielkich panów. Nadto owi dobroczyńcy zdawali się wyłącznie na kompetencje swych podopiecznych, nie uznając żadnych pomagierów od gustu czy wyrażania swej woli i wydawania własnych pieniędzy.  Nie wtrącali się do rzemiosła swych artystów, nie wymuszali na nich żadnych ekstrawagancji, kontentując się tym, iż otrzymywali „dobry towar”, którym mogli szczycić się przed światem niczym pięknym wystrojem swych pałaców. Wedle potrzeby dostawali a to msze, a to kantaty, a to miłe koncerty na rozmaite instrumenty lub na małe zestawy orkiestrowe, a to tańce dworskie i canzony, a to a to balety lub opery, zaś sami muzycy doglądali organizacji całego tego bałaganu i sprawnego wykonawstwa dzieł. 
W protegowaniu artystów wielki udział miały też znamienite kobiety swej epoki – królowe i słynne metresy.  Wszak trzymały własne dwory, fraucymery, no i rzecz jasna własnych muzykantów. Ich poczet jest dość długi, warto jednak może zacząć od Małgorzaty z Nawarry, żony króla Henryka II. Przeszła do historii jako patronka uczonych i artystów, sama parała się pisarstwem, spłodziła wiele poematów i dramatów, a niektórzy wcześni apologeci feminizmu okrzyknęli ją nawet pierwszą nowoczesną kobietą. Niebywale egzaltowana na pokaz, była twarda w pilnowaniu interesów dynastycznych, niemniej hojnie sypała grosze na swe artystyczne zaplecze, także na stypendia dla zdolnych i utalentowanych młodzieńców. Zasłynęła również tym, że dała schronienie staremu i schorowanemu Leonardo da Vinci, który w jej willi dokonał swego pracowitego żywota.
Przed nią i po niej było wiele jeszcze królowych Nawarry, a ich dwory słynęły z wielkiej skłonności do uciech, które można by określić mianem wyzwolonych. Osławiony świntuch Brantome co i raz przytacza słone dykteryjki o figlach tam uprawianych za czasów wesolutkiej królowej Margot, których bohaterami byli – wśród wielu jej galopantów – rezydujący tam muzycy. Jak wiec widać zawód ten niejednokrotnie wiązał się z pełnieniem i takich obowiązków? Osobliwie w takim ich „egzekwowaniu” gustowała caryca Katarzyna, zapraszająca do Petersburga zagraniczne znakomitości muzyczne. Wielka Imperatorowa miała w Europie opinię protektorki sztuk, więc chętnych na jej propozycje nie brakowało.  Nie wiadomo, czy w ogóle lubiła muzykę, czy się na niej znała – choć zapewne jako księżniczka austriacka z pochodzenia miała w tej materii jakie takie rozeznanie i jakąś ogładę. 
Jednym z jej gości został czeski przyjaciel Mozarta, kompozytor Dussek, który romansowania z władczynią omal nie przypłacił życiem. Zawistni dworacy uknuli intrygę, oczernili go przed Katarzyną i tylko przypadek zrządził, że udało mu się szczęśliwie uciec z Rosji. Caryca szybko pocieszyła się sprowadzając sobie nowego muzyka, włoską sławę operową Domenico Cimarosę. Biografowie twierdzą oględnie, że Włoch nie dał rady długo wytrzymać w ostrym rosyjskim klimacie, lecz jak tam było naprawdę właściwie nie wiadomo 
Ale na tym nie koniec przygód miłosnych naszego dzielnego Czecha. Ów znakomity skądinąd kompozytor i pianista był straszliwym kobieciarzem i wciąż pakował się w różne awantury. W drodze z Petersburga zatrzymał się na czas jakiś w majątku księcia Antoniego Radziwiłła na Litwie, gdzie z miejsca wdał się w miłostki z żoną gospodarza. Nakryty na gorącym uczynku musiał znów salwować się ucieczką. W tej rejteradzie zajechał na drugi koniec Europy, do Paryża, i na dobre zaległ na dworze Marii Antoniny, wielkiej znawczyni i miłośniczki nie tylko sztuki muzycznej, ale i jej co znamienitszych przedstawicieli. Gdy nastała rewolucja, pan Dussek znów wziął nogi za pas i – zostawiwszy za sobą swą dobrodziejkę, którą niebawem zdekapitowano – wylądował aż w Londynie. O dalszych jego romansowych figlach, zwłaszcza na wielkich dworach, historia już milczy – choć zapewne ich nie brakowało.
Nawiasem mówiąc, wielkim mecenasem sztuki był inny członek rodu Radziwiłłów – założyciel jego berlińskiej linii – Antoni Henryk. Uzdolniony kompozytor, wiolonczelista i gitarzysta, trzymał w Berlinie pałac, który pełnił funkcję ośrodka życia muzycznego, literackiego i teatralnego. Do grona przyjaciół księcia należeli Goethe i Beethoven – ten drugi zadedykował mu nawet zgrabną uwerturę Zur Namensfeier. W swej letniej rezydencji w Antoninie dwukrotnie gościł młodziutkiego Chopina, który odwdzięczył się napisaniem dla niego pięknego poloneza koncertowego na wiolonczelę i fortepian. Radziwiłł przyjaźnił się także z rodziną Mendelssohnów, nadto sam pisał własną, niezłą muzykę, która przetrwała próbę czasu. Żeby tego było mało, zajmował się również rysunkiem i rytownictwem. Postać zaiste wspaniała, jak to mówią – renesansowa, na miarę wielkich światowych panów.
Historia zna wiele postaci wielkich europejskich mecenasów sztuki tamtych epok spośród świeckich możnych tego świata. Największymi bodaj z nich w dobie włoskiego renesansu byli Medyceusze, wspierający artystów przez liczne zamówienia i zlecenia na wielkie dzieła. Zajmowali się nie tylko finansowaniem różnych instytucji i przedsięwzięć artystycznych, ale i dobroczynnym stawianiem szpitali oraz innych budowli użytku publicznego.  To oni właśnie patronowali Vasariemu, gdy w 1563 roku zakładał pierwszą znaczącą w Europie Akademię, która miała czuwać nad poziomem artystycznym medycejskiego księstwa. Warto może wspomnieć, że dwa wieki wcześniej Florencja miała podobnie wspaniałego mecenasa sztuki, niejakiego Collutio Salutatiego, kanclerza rady miejskiej, rozmiłowanego w literaturze i sztukach wyzwolonych. Inna sprawa, że wykorzystywał twórców do własnych celów propagandowych i politycznych w rozgrywkach z Kościołem. Lecz czyż różnił się w tym od innych mecenasów – tych z dalszej i bliższej przeszłości, oraz jakże wielu tych z następnych stuleci? 
Jak to zawsze bywało, wokół możnych panów z największych rodów uwijali się rozmaici dziwni a obrotni osobnicy, których fortuny wyrastały na podejrzanych transakcjach.  W XV i XVI wieku niemal każdy florencki nuworysz za wszelką cenę starał się wkupić w łaski Medyceuszy, wiedząc, że ich przyjaźń może w znacznym stopniu pomóc w prowadzeniu interesów. Jednym z nich był niejaki Guasparre del Lama, biznesmen o wątpliwej reputacji, który zarobił duże pieniądze na wymianie walut. W 1475 r. zamówił on był u Botticellego obraz przedstawiający adorację Dzieciątka, na którym centralną postacią, obok Maryi, jest Cosimo Starszy. Na płótnie pojawia się też kilku innych członków rodziny Medyceuszy, a także sam sponsor, zaskakująco skromny, ukryty wśród tłumu, ale wyraźnie widoczny. Niestety, nawet wybitne dzieło malarskie nie pomogło wiele cwanemu cinkciarzowi, który rok później został oskarżony o szalbierstwa, a wygnany precz z miasta popadł w ruinę. 
Za Florencją szła Bolonia i Rzym, a do książęcych mecenasów dołączało papiestwo, przyznające tym akademiom imprimatur w zakresie uprawnień, obejmujących cały katolicki świat. Z muzykami Medyceusze zadawali się skąpo, aczkolwiek mieli pod swą opieką ich gildie – i to najróżniejsze, włącznie z tymi „rozrywkowymi”, których członków najmowali w dużych ilościach do zabaw prywatnych i do masowych występów karnawałowych. Z ich rodem łączy się największych twórców epoki – Michała Anioła, Leonarda da Vinci, Boticellego, Donatella i całą plejadę talentów i geniuszy, przedstawionych w księdze Vassariego. Nawiasem mówiąc ten ostatni, sam malarz i rzeźbiarz, sporządził swe dzieło za namową i hojną zapłatą innego znanego włoskiego mecenasa sztuki, kardynała Aleksandra Farnese, protektora Tycjana.
Byli książęta kościelni i świeccy włoscy, ale byli też i niemieccy, i francuscy, i wszelkich innych nacji – w Europie zapanowała wręcz epidemia muzyczna; .choroba dotknęła nawet Rosję, dotąd immunizowaną na sztukę. XVII i XVIII wiek to czasy niezakłóconej symbiozy mecenasów różnej proweniencji i muzyków rozmaitych rodzajów i zróżnicowanych talentów. W biografiach wielkich twórców odnajdujemy nazwiska ich możnych protektorów, o których pewnie świat by zapomniał, gdyby nie ich udział w zbożnym dziele wspierania artystów. A nawet jeśli nie przypisuje się ich do konkretnych postaci, to z dawnych zapisów da się wywiedzieć, że działali na rzecz nauki i sztuki. Dobrym przykładem w Polsce może tu być chciałby nasz Joachim Chreptowicz, Kanclerz Wielki Litewski, znamienity pan na rozległych włościach, kawaler wielu orderów i aktywny polityk czasów przedrozbiorowych, bibliofil, pisarz i uczony. W czasach stanisławowskich wspierał miedzy innymi nielicznych rodzimych muzyków, także i tych obcych, głównie francuskich, którzy zgodnie z ówczesną modą sprowadzano na dwór królewski.
 Z kolei angielski książę świeżego chowu, Chandos, który oprócz tytulatury niczym się w historii specjalnym nie zapisał, pamiętany jest jako ten, który niedawno co przybyłego tam Haendla przyjął pod swój dach jako kompozytora-rezydenta, za co ten napisał miedzy innymi kilkanaście hymnów opatrzonych imieniem protektora.  Co ciekawe, w 1979 roku pewien brytyjski producent muzyczny i reżyser dźwięku o nazwisku Couzens, związany z ówczesnym potentatem EMI, założył własną firmę płytową, która nazwał właśnie Chandos. Nie wiadomo czy to jakieś reminiscencje rodzinne, czy tylko chytry zabieg reklamowy, niemniej nazwa ta wyraźnie odwołuje się do postaci dawnego arystokraty i jego związku z Haendlem. Nie jest chyba przypadkiem, że siedziba wytwórni mieści się w dawnym pałacyku księcia w Londynie, stojącym przy ulicy jego imienia.
W swoim czasie dawni mecenasi wielce się przysłużyli muzykom, lecz przeminęli i mało kto ich dziś wspomina. Kto jeszcze pamięta nazwisko arcybiskupa Salzburga, tak szpetnie traktującego Mozarta? Nad rodziną Esterhazych zapadła cisza, a przecież z ich imieniem wiąże się połowa życia braci Haydnów – Michała i Józefa. O książętach Lichnowskim czy Razumowskim wiadomo już tylko tyle, że hołubili Beethovena tak troskliwie, iż nawet ufundowali mu wysoką roczną pensję, byle tylko nie opuszczał Wiednia. Szalony Ludwik Bawarski, zapomniany wariat, sponsorował Wagnera nad podziw hojnie, aczkolwiek w istocie dawał się oszukiwać temu znakomitemu kompozytorowi ale człowiekowi podłemu i małostkowemu. Bojaźliwy król hiszpański Ferdynand VI, melancholijny śledziennik, otaczał szczególną opieką słynnego śpiewającego kastrata Farinellego. Wyliczać tak można właściwie bez końca – kto ciekaw, może sam poszperać w biografiach, specjalistycznych opisach historycznych czy zbiorach anegdot, jakich pełno na pólkach księgarskich.
Na marginesie jakże bogatego życia tamtych czasów odnaleźć można nieprzebrane mnóstwo drobnych a uciesznych ciekawostek w relacjach możnych z artystami. Do historii przeszła księżna Izabela d’Este, zwana Pierwszą Damą Renesansu.  Protektorka Ariosta i całej rzeszy najsłynniejszych twórców swej epoki, w legendzie zapisała się również jako „dobra znajoma” Leonarda da Vinci. Owa niezwykła para spotkała się, gdy księżna Ferrary, potem Mantui, zaprosiła ową sławę do swego pałacu, by namalował jej portret. Skończyło się na zachowanym do dziś szkicu, choć wizerunek wielkiej damy utrwalony ponoć został w jednej z postaci Ostatniej Wieczerzy, a niektórzy fantaści twierdzą, że Mona Lisa to właśnie jej konterfekt, sporządzony później z pamięci. Jak tam było, tak było, niemniej owo spotkanie dwóch tak niezwykłych osób musiało był nad wyraz fascynujące, z racji chociażby prowadzonych przez nie rozmów. Podobno Leonardo wyjechał od Izabeli wielce rozeźlony acz pełen podziwy dla tej niezwykłej kobiety.
Jak więc widać, artystom przychodziło zyskiwać wsparcie różnego rodzaju, które trudno jednoznacznie kwalifikować według jakichś arbitralnych kryteriów klasyfikacyjnych. Trzeba bowiem pamiętać, że do listy nazwisk kompozytorów największych, godzi się dodać również niezwykle długi wykaz tych rzekomo pomniejszych, nieraz już dziś zapomnianych. Zresztą, co i raz odkrywa się utwory kogoś z nich, zalegające w jakichś mniej spenetrowanych archiwach, starych szpargałach, rodzinnych zbiorach staroci. Przywracane do życia koncertowego, okazują się być dziełami pięknymi i godnymi uznania. Ta praktyka ma swoją historię już od XIX wieku, kiedy to wydobyto z zapomnienia nuty chociażby Bacha, Scarlattiego, Vivaldiego czy Schuberta, nie licząc wielu innych z różnych zakątków Europy. Także i u nas w Polsce ostatnio przytrafiło się kilka takich znalezisk, które – reanimowane przez zdumionych fachowców – ożywają na nowo, dowodząc, jak bogatą mieliśmy niegdyś tradycję muzyczną. 
Zachowujmy więc ostrożność w ocenach i sądach o dawnych muzykach, choćby i dlatego, że przeszłość została nam przekazana nie tylko w faktografii i w konkretnych dziełach, lecz również poprzez niezliczone interpretacje, wykładnie, kompilacje kontekstów i konfabulacje. Co więcej, zdając się na tzw. specjalistów skłonni jesteśmy przyjmować za pewnik narzucane nam „rankingi” tego, co w ogromnej spuściźnie muzycznej Europy jest dobre lub kiepskie, co pośledniejsze i wtórne, co „nowatorskie” lub „eklektyczne”. Dzieła i ich twórcy opatrywani bywają etykietkami wartościującymi, sporządzanymi często przez ignorantów, samozwańców od kształtowania gustów odbiorców i od oceniania biegu historii sztuki. Można ich przyrównać do owych hien, które deliberują o smaku resztek, jakie zostawiają im wielcy łowcy i na tej podstawie wnioskują o cechach samego drapieżcy, jak i o jakości upolowanej przezeń zwierzyny.
Warto też zdawać sobie sprawę, że od końca XVII wieku funkcjonowały już całe rzesze muzyków „szeregowych” – skromnych instrumentalistów, swoistych wyrobników muzycznych, anonimowych acz sprawnych w swym rzemiośle wykonawczym.  Bez nich nie byłoby owego wielkiego środowiska zawodowców, którzy tworzyli jakże liczne orkiestry dworskie czy miejskie, także niezliczone małe zespoły kameralne, zatrudniane przez bogatych „użytkowników” sztuki. Popyt na muzykę szybko rósł, zwiększała się więc i podaż tych, którzy go zaspokajali. Rynek świeckiej muzyki artystycznej, zrazu ograniczony do kościoła i wąskich kręgów arystokracji – czy, w skromniejszym wymiarze, bogatych miast – od XVIII wieku zwolna przeobrażał się w duży muzyczny przemysł, dostarczający „towarów” dla każdego, kogo było na nie stać. Muzyka ta traciła swój ekskluzywny walor elitaryzmu, stawała się powszechnością, łatwo dostępną tak samo, jak każdy inny „produkt rynkowy”. Ponieważ zmieniała się struktura społeczna państw i narodów, na scenę zaczął wkraczać bogaty bourgois o wielkich ambicjach i z pretensjami do uszlachcenia swego pieniądza i uznania prestiżu posiadacza.  Co u Molierowskiego pana Jourdain było jeno żartem, stawało się dominującą realnością w wydaniu balzakowskich bohaterów Komedii Ludzkiej. 

Idzie nowe
Do mecenatu kościelnego i arystokratycznego dołączał teraz protektorat mieszczański, wszelako z przewagą sponsoringu, czyli mówiąc prościej – interesu programowanego i kontrolowanego. Była więc to nowa, trzecia siła napędowa rozwoju sztuk wszelakich o pewnych własnych cechach charakterystycznych, spośród których bodaj czy najważniejszą była bezwzględność w dążeniu do wywyższania się przez ekspansję swego bogactwa, a także przez szukanie sposobności do jego pomnażania i zwiększania własnej siły politycznej. Kościół traktował muzykę jako część liturgii, wyrażającej podniosłe treści – nawet w jej nieco swobodnie urozmaicanej formie. Królowie i książęta – jak ozdobnik, snobistyczną zabawkę, eleganckie uzupełnienie swych splendorów i dość kosztowne źródło estetycznej satysfakcji. Bezpośrednich zysków z takiego mecenatu nie było, więcej liczyła się owa nieuchwytna wartość dodana, która, owszem, przynosiła korzyści, lecz niekoniecznie wymierne w pieniądzu. Mieszczaństwo dodało do tego kalkulację, a w przypadku chociażby malarstwa – lokatę kapitału. Wokół muzyki wyrastał samodzielny, biznesowy impresariat, rodziły się takie potworki jak krytyka i recenzja, płatna klaka i kreowanie mody.
Nie jest przypadkiem, że o ile monarchowie czy książęta – świeccy i kościelni – zakładali rozmaite akademie, wydzielając w nich osobne miejsce muzyce, o tyle mieszczaństwo fundowało głównie muzea i sale koncertowe. Akademie, powoływane z woli możnych w zasadzie w każdym europejskim kraju, pełniły funkcje swoistych ośrodków kulturalnych i edukacyjnych, objętych opieką mecenasa, który to wszystko dotował z własnej kieszeni – włącznie ze stypendiami dla co zdolniejszej młodzieży. Natomiast sale koncertowe, budowane dla masowego odbiorcy, były i pozostały przedsięwzięciami handlowymi, przeznaczonymi do czerpania dochodów z działalności artystycznej, a sami ich sponsorzy byli i są ich udziałowcami, odprowadzającymi sobie swoją cześć zysków. Ta zamiana ról miała swoje dość oczywiste przyczyny „dziejowe”, niemniej w muzyce spowodowana została przez jeszcze jedno zjawisko, o którym niewiele się mówi, gdyż jest dziś powszechnością zgoła banalną. 
Otóż w połowie XVIII wieku zaczęło dochodzić do czegoś, co można określić swoistym emancypowaniem się koncertowej sztuki wykonawczej jako odrębnej formy uprawiania muzyki. Kończył się czas, gdy kompozytor był wyłącznym dysponentem swych dzieł, sam je wykonywał lub osobiście dyrygował orkiestrą – teraz te dwie role zaczęły się rozdzielać. Pisano mnóstwo utworów, były powszechnie dostępne wydawnictwa nutowe, więc każdy mógł je kupować, odtwarzać do woli, gdzie chciał, kiedy chciał i na zamówienie każdego, kto płacił.
Oczywiście, na rynku usług muzycznych funkcjonowało multum instrumentalistów, lecz byli to zwykli muzycy cechowi, sprawni zawodowcy do wynajęcia, wszelko bez większych ambicji w wybijaniu się na artystyczną samodzielność. Zatrudniano ich do orkiestr – stałych kapel dworskich lub zespołów, organizowanych ad hoc przy różnych ceremoniach lub okazjach – niemiej oni sami nie brali się do komponowania. Jak w każdym fachu istniały niepisane hierarchie, każdy znał swoją miarę i miejsce w ordynku, hochsztaplerów szybko demaskowano, i wszystko działo się jak należy? 
Trzeba też pamiętać, że wymagania wykonawcze nie były wówczas tak wyśrubowane jak to się stało już w XIX wieku, nadto istniał zwyczaj muzykowania domowego, amatorskiego, co dowodziło dobrej edukacji powszechnej – przynajmniej w klasach wyższych. Miasta miały także swoje orkiestry, złożone z domorosłych muzykantów, uświetniające rozmaite lokalne uroczystości, wreszcie istniały rzesze muzyków rozrywkowych, jarmarcznych, odpustowych – grajków i śpiewaków ludowych lub półzawodowych, wreszcie zwykłych chałturników. Nie o nich jednak tu mowa – pozostajemy w kręgu tych najznamienitszych, których nazwiska znaczą historię muzyki europejskiej dokonaniami najwyższego lotu w nurcie artystycznych dzieł świeckich i kościelnych.
W baroku i w czasach klasycyzmu wiedeńskiego Scarlatti, Bach i jego synowie, Mozart czy Beethoven – by przywołać największych – sami dawali koncerty z własnych utworów. W kościele w sposób naturalny funkcje twórcy i odtwórcy czy dyrygenta były nierozłączne. Lecz potem wszystko się pomieszało. Wielcy kompozytorzy nadal grywali swe dzieła – zresztą, trudno sobie wyobrazić by mogło być inaczej, ale obok nich pojawili się wykonawcy – odtwórcy cudzej muzyki, roszczący sobie prawo do statusu samodzielnych artystów na równi z tymi pierwszymi. Przestała obowiązywać zasada, zwierająca się w powiedzeniu „znaj proporcją, mocium panie”. 
Przypominało to sytuację w teatrze, gdzie dawno już skończyły się czasy na wpół improwizowanej przez aktorów komedii del’arte, nie było Szekspira z jego tekstami, które sam odgrywał w teatrze Globe, czy Moliera, który sam prowadził własną trupę i sam występował w swoich sztukach na dworze Ludwika XIV. Wydawano gotowe już teksty – od antycznych poczynając – które wystawiano wedle uznania i zapotrzebowania widzów. Narodziła się kategoria aktorów-gwiazd, co było dość naturalne i oczywiste, a historia teatru przekazuje nam ich nazwiska i tradycję ich kunsztu. 
W muzyce było to zjawisko nowe i wręcz fascynujące przez dynamikę swego rozwoju. W operze powielono model teatru literackiego i doprowadzono to do poziomu swoistego absurdu. Śpiewacy stali się niemal bogami salonów i bożyszczami publiki na galeriach, ekscytowano się ich zarobkami, romansami i strojami. Diwy operowe zostawały kochankami i utrzymankami bogatych protektorów, wspaniali i modni tenorzy wręcz przebierali w egzaltowanych wielbicielkach. A całe to efektowne teatrum odgrywano w aurze, którą nazwać by należało narcystycznym artystostwem w sosie snobizmu, mniej zwracając uwagę na jakość tego, co prezentowano na scenie. Wypisz, wymaluj – dzisiejsi celebryci. 
Podobnie poczynało dziać się w muzyce instrumentalnej. A wszystko za sprawą tego, co zwie się wirtuozerią wykonawczą – odrębnym gatunkiem muzykowania, w swoim czasie nazwanym brillant. Powszechnie panuje zgoda, że prekursorem na tym polu był Paganini, który – owszem, grywał własne utwory – lecz wiele napisanych dla popisu tak, że nie każdy był w stanie sprostać ich wykonaniu. Europa szalała w podziwie dla niewiarygodnej biegłości palcowej skrzypka, któremu przypisywano wręcz konszachty z diabłem. Włoch umiał doskonale dyskontować te zachwyty i przekładać je na reklamę i wielkie pieniądze. Tuż po nim wyczyny tego samego rodzaju powtarzał Franciszek Liszt, postać wieloznaczna, acz muzyk ze wszech miar wybitny. Trzeba im oddać sprawiedliwość, że obydwaj potrafili równoważyć wirtuozowską niezwykłość formy ze wspaniałą treścią muzyczną swych dzieł. Nie był to jeszcze czas wielkich blagierów, nieprawdopodobnie wywijających rękami, tyle że w graniu nie swoich utworów. 
Nie trzeba chyba dodawać, że ilość zmitologizowanych opowieści o przywołanych tu muzykach, a zwłaszcza o ich romansowych wyczynach, przechodziła wszelkie wyobrażenie. Działało to jak magnes – wszak ludzie kochają sensacje i skandale, chętnie więc przychodzili na koncerty nie tyle nawet po to, by posłuchać muzyki, ile by obejrzeć bohaterów plotek i fantastycznych historii. W owym czasie zwłaszcza Liszt zapisał się w tej materii przygodami rodem z najdzikszych powieści awanturniczych. Niestety, ich pokłosie okazywało się niekiedy wielce dramatyczne dla wszystkich uczestników tych figlów. 
Kompozytor, po latach europejskiej „lisztomanii” nieco się uspokoił, nawet oddal ekspiacji za swe wesołe życie, ale i tak dusza awanturnika co i raz pchała go w spory środowiskowe i wojenki miedzy rzecznikami rozmaitych kierunków artystycznych. Lecz i wtedy zachowywał klasę, nadal komponował dzieła wartościowe, tyle że mniej już popisowe, a bardziej nasycone refleksyjną treścią – nawet religijną. Nadto ochoczo oddał się nauczaniu i wychował całą plejadę muzyków, którzy później stworzyli wielką tradycję światowej pianistyki. Przy okazji warto przypomnieć, iż „niedaleko pada jabłko od jabłoń” – pałeczkę po ojcu przejęła jego córka, Cosima, która – choć sama nie będąc muzykiem – dorobiła się bogatej w awantury biografii towarzyskiej i „damsko-męskiej” w zawiłych konfiguracjach na szczytach muzycznego Parnasu.
Paganini i Liszt to ledwie dwa – i co by o nich nie mówić – jednak pozytywne przykłady specyfiki akurat tego trendu w ówczesnej muzyce. Wielu innych, tych najlepszych i najrozumniejszych, także umiało – tak jak i oni – zachowywać równowagę miedzy formą a treścią swych utworów, czy wręcz podporządkować tę pierwszą tej drugiej. Lecz dżin, wypuszczony z butelki, zaczął hulać na całego, narzucając publice coraz natarczywiej nowe gusta i nowe potrzeby. Coraz częściej w miejsce treści artystycznej, towarem poszukiwanym stawała się niezwykłość i trudność wykonywania dzieł. Narodził się popis muzyczny jako wartość sama w sobie, a muzyka wkraczała w fazę rywalizacji widowiskowej, podlegającej ocenom pozatreściowym. Sprawność i biegłość palców, szalone galopady dźwiękowe, pojedynki wykonawców, wreszcie dwudziestowieczne konkursy, nagrody i formalne lub nieformalne listy rankingowe – słowem sport, a wraz z nim sędziowie, arbitrzy elegancji, kreatorzy sezonowych wielkości i mody na takie lub inne formuły wykonawcze. 
A tam, gdzie taki sport, czyli igrzyska muzyczne – tam i biznes, menadżerowie, kasa i duże apanaże, układy i układziki, ostra konkurencja, trasy koncertowe i agresywna reklama, recenzenci i cała wielokolorowa hałastra pieczeniarzy, żyjących z cudzego kapitału i grzejących się przy cudzym ognisku. Szybko doszły do tego jeszcze kaprysy i „autorskie”, interpretacyjne i repertuarowe pomysły odtwórców i impresariów – nie przypadkiem Verdi, po awanturze z Toscaninim, stwierdził z wściekłością, że „skończyły się czasy kompozytorów, zaczęły czasy wszechwładnych dyrygentów”. W trzydzieści lat później podobną myśl wyraził Nabokov w odniesieniu do teatru, mając na myśli reżyserów. Hektor Villa Lobos niemiło ofuknął niegdyś był młodego ale już zarozumiałego Artura Rubinsteina słowami „kompozytorzy nie mają z pianistów żadnego pożytku – im zależy tylko na sukcesie i pieniądzach”.
 Powstały w efekcie trwałe ogniwa pasożytniczego łańcucha pokarmowego, oddzielające twórcę od odbiorcy w każdym aspekcie jego działalności. Oczywiście, nadal istniały obydwie wcześniejsze formy mecenatu, lecz jako mniej „drapieżne” finansowo, zaczęły przegrywać z nową kastą zawodowców „od sztuki” i z kapryśnymi celebrytami. Poddały się z czasem nowym regułom rynkowym i tylko gdzieniegdzie zachowały dawną, bardziej szlachetną postać. Wszelako królowie i wielcy arystokraci zwolna schodzili ze sceny, zachowując jedynie resztki mocy politycznej i społecznej, pełniąc rolę głównie ozdobnego strażnika tradycji kulturowej, jako że rewolucje wywróciły dotychczasowy porządek rzeczy. 
Na domiar wszystkiego uruchomiono straszliwy eksperyment amerykański, będący swoistym akulturowym projektem cywilizacyjnym, zbudowanym na idei bezwzględnego utylitaryzmu. W każdej ludzkiej aktywności wszystko podporządkowano zadaniowej celowości, skuteczności i sprawności – wymiernej, przeliczalnej i przekładalnej na konkretny zysk. W paradygmacie oświeceniowym, na jakim skonstruowano tego kulturowego Golema, nie było i nie ma miejsca na wartości uniwersalne. Pojęcie prawdy traktowane jest wyłącznie jako kategoria bardziej logiczna niż epistemologiczna – zatem podlega dowolnej, instrumentalnej relatywizacji w zależności od przyjmowanych przesłanek sytuacyjnych. Z kolei, piękno w ogóle uznawane jest za zbędny balast – chyba że daje się je ująć w rygor użyteczności i handlowej transakcyjności. Nawet owa nieuchwytna wartość dodana musi mieć teraz swoje sprecyzowane miary – metryka przestrzeni nowego świata nie uznaje niczego, co nie wpisuje się w księgowości do zbilansowanych rachunków zysków i strat. Wszystko – włącznie z jednostką ludzką – musi mieć swoja tabliczkę znamionową, określająca zakres przydatności i rentowności społecznej oraz ekonomicznej. 
Dla sztuki – a w tym i dla muzyki – jest to kraina duchowej martwoty. Wolną, niezależną kreatywność wzięto bowiem na smycz „produkcji masowych towarów i widowisk”, ideologii i propagandy, ekspansji tandety, dostosowanej do gustów płatników. Nadto sztuka okazała się być niezwykle pożytecznym narzędziem inżynierii psychologicznej i społecznej, kształtującej i zaspokajającej potrzeby mas na doznania i emocje, pozwalające nie tylko odreagowywać skutki przymusowego uczestniczenia w morderczych wyścigach szczurów, lecz nadawać tej mordędze znamiona wzniosłych ambicji i aspiracji. Wół roboczy, wprzęgnięty w jarzmo – nawet jeśli jest to elegancki garnitur czy wystudiowane wdzianko fałszywego abnegata – lubi wiedzieć, że te odciski, jakie mu się porobiły na karku, to stygmaty doskonałości w wypełnianiu swego zadania przynależności do nowego wspaniałego świata.
 Wolny niegdyś artysta, współpracujący z mecenasem i protektorem, stał się wyrobnikiem machiny społecznej – jeśli kiedyś sprzedawał swe usługi, to przynajmniej komuś, kto płacąc, doceniał jego talent. Dzisiaj zamawiający kalkuluje zyski, nie przejmując się, czy wykonawca jest geniuszem, czy zwykłym chałturnikiem. Każdego można wykreować na wielkość – od tego są media i specjaliści od mącenia ludziom w głowach. Zrodził się fenomen polegający na tym, że znakomitości artystyczne się projektuje, a odbiorców się programuje, by je podziwiali. Mody i snobizmy nie idą za dokonaniami czy wartością dzieł – to architekci zbiorowych gustów zamawiają produkty, mające spełniać ich manipulacyjne założenia i projekty. 
Zresztą, w naszych czasach nie ma już wolnych w swych wyborach odbiorców per se – są tylko wielkie „targety”, wchłaniające to, co dostarczą im wyspecjalizowani fachmani z list płac w kartotekach specjalistów od „zasobów ludzkich”. Osobnym wątkiem tego zjawiska są mechanizmy medialne i producenckie – od topornej reklamy do wyrafinowanych akcji promocyjnych firm płytowych, fabryk filmowych, a nawet producentów instrumentów. Zabawnym acz wręcz symbolicznym znakiem czasu jest ekspansja Japończyków – z ich tandetnymi dźwiękowo fortepianami i keyboardami Yamaha i Kawai – którzy z muzyką europejską niewiele mają wspólnego, ale na światowym biznesie znają się jak mało kto.
Zanim jednak rzeczy ostatecznie przybrały taki obrót, minęło cale XIX stulecie, w którym to, co wspaniałe, zachowując jeszcze pozycję dominującą, przeplatało się z tym, co już po cichu zapowiadało taką właśnie degrengoladę sztuki – w tym i muzyki – jaką przyniosła druga połowa XX wieku. Rzadko kiedy daje się wyodrębnić czynniki, decydujące o takim a nie innym biegu jej rozwoju, lecz nie jest to całkowicie niemożliwe – wszak była już mowa o perspektywie w malarstwie i o polifonii w chorale gregoriańskim jako o swoistych a ważnych „kamieniach milowych” w tych dziedzinach artyzmu. W sferze wykonawstwa muzycznego czymś podobnym – i nie jest to przesadą – okazał się wynalazek fortepianu, instrumentu solowego, dającego niesamowite wręcz możliwości ekspansji zarówno narracyjno-brzmieniowej dzieł, jak i ich wirtuozowsko-popisowej formy.
Błyskawicznie udoskonalany od postaci pierwotnego pianoforte Christoforiego do wersji z mechaniką wiedeńska, a potem angielską wraz z kolejnymi modyfikacjami technicznymi, rozrósł się w końcu do współczesnej maszyny wykonawczej wielkich rozmiarów, dostosowanej siłą dźwięku do największych sal koncertowych. Nadto jego odmiana „gabinetowa” czyli pianino, szybko stała się najpopularniejszym instrumentem na świecie – od amerykańskich knajp na amerykańskim Dzikim Zachodzie, po salony królewskie i prezydenckie, komnaty maharadżów, czy mieszkania zwykłych mieszczan, nawet robotników. Poczciwy klawesyn stał się przeżytkiem, a sami kompozytorzy, doceniwszy potencjał dźwiękowy nowego „narzędzia pracy twórczej”, poszerzyli swój repertuar wyrazowych efektów muzycznych na niespotykaną wręcz skalę. 
Tylko tępym ignorantom, sądzącym po wyglądzie, może się wydawać, że fortepian to zwykła kontynuacja dawnych instrumentów klawiszowych. Tymczasem mimo podobieństwa kształtu w grę wchodzi całkowicie inna zasada generowania dźwięków, inna ich jakość i inna estetyka, wręcz filozofia muzyki. Owszem, dzisiaj grywa się stare utwory klawikordowo-klawesynowe – podobnie jak i organowe – na nowoczesnych, potężnych, piekielnych machinach estradowych, ale jest to pewne nieporozumienie estetyczne, wszelako wymuszone przez biznes i kilka jeszcze innych czynników pozamuzycznych, o których przyjdzie w swoim miejscu powiedzieć kilka dodatkowych słów. Nie jest to jednak aż tak rażące, aczkolwiek bezsensowne i wręcz idiotyczne byłoby wykonywanie chociażby koncertu Czajkowskiego na starym, poczciwym instrumencie z dawnej epoki. Fortepian zrodził nową muzykę, a jej nieodłącznym atrybutem – oprócz walorów treściowych – stała się jej popisowość wykonawcza. Nowe czasy zrodziły nowe potrzeby, te zaś stworzyły nowe możliwości i narzędzia ich zaspokajania. Powstało sprzężenie zwrotne, napędzające rozwój muzyki, tyle że w kierunku wówczas zgoła nieprzewidywalnym. Zachłyśniecie się nowinką, po dwustu latach skończyło się muzyczną katastrofą. 
Tak oto u początków XIX wieku mamy nową sytuację w muzyce – zarówno w jej nowym funkcjonowaniu społecznym, jak i w potencjale jej kształtowania i wykonywania. Obydwa te aspekty „odnalazły się” niczym para zakochanych, splotły w miłosnym uścisku i zawarły związek małżeński – ale z biznesową intercyzą w tle. Jedna strona wniosła jako wiano pieniądz inwestycyjny, druga – swoje umiejętności przekształcania go w coraz to większe zyski. Oczywiście, nikt tego tak nie nazywał, niemniej jedni organizowali igrzyska, drudzy zapewniali atrakcje dla widowni. Wzajemnie się uzupełniali, aczkolwiek ci pierwsi szybko zdominowali tych drugich, narzucając im swoje reguły gry i powoli ale skutecznie sprowadzając ich do roli płatnych, często ubezwłasnowolnionych artystycznych najmitów. Bez muzyki żyć się nigdy nie dawało i nadal nie da, ale obecnie nie może ona samodzielnie żyć bez sponsorów. Czasy przysłowiowych pastuszków z fujarką czy wolnych strzelców, samotnych wilków, to już tylko mity z tak dalekiej przeszłości, że nikt nie wierzy, że była prawdziwa. 
Choć przedstawiany tu obraz może wydawać się aż nadto ponury, to przecież, zanim taki się stał, bywało wspaniale i wcale nie tak brutalnie. Zasady były podobne – zresztą dopiero się wykluwały i precyzowały do dzisiejszej postaci – ale ich pierwsze XIX-wieczne aktualizacje nie miały w sobie jeszcze nic z tej bezwzględnej drapieżności, jaka cechuje współczesny XX-wieczny show-biznes, rozkręcany „na pełny gwizdek” od początku XX wieku. Co więcej, to właśnie w XIX wieku nastąpił niewiarygodnie bogaty wysyp muzycznych talentów i geniuszy – twórców oper, symfoniki i dzieł instrumentalnych, a pianistyka zyskała rangę jeśli nie królowej, to na pewno niekwestionowanej pierwszej damy dworu. 

Biznes się rozkręca
Wokół rosnącej rzeszy muzyków krzątali się wydawcy nut, zbijający niezłe fortunki dzięki coraz większym nakładom utworów zarówno tych bardziej ambitnych i rozbudowanych – w wersjach oryginalnych ale i kameralnych, grywanych na salonach – wreszcie popularnych, zwłaszcza mniejszych lub większych form instrumentalnych, transkrypcji oraz pieśni. Mieli oni już duże doświadczenie nie tylko w tym handlu, ale i w zmyślnym sponsoringu, będącym w istocie zbójeckim eksploatowaniu kompozytorów, którym płacili niewiele i z wielkimi grymasami. Byli znaczącą częścią muzycznego biznesu jako że bez nich żaden czynny twórca czy wykonawca nie mógł liczyć na rozgłos i popularność. Obok nich wyrastało plemię samodzielnych impresariów – obrotnych osobników, którzy zajmowali się organizacją życia koncertowego, a także pośredniczeniem pomiędzy muzykami a coraz bardziej masowym odbiorcą, który w gromadzie tworzył pewien fenomen, niekiedy nazywany mecenatem kooperacyjnym w wersji jawnej lub ukrytej. 
Mecenat możnych nie zniknął, ale to nie on był już teraz główną siła napędową życia muzycznego. Muzyka, stając się sztuką nie tyle masową ile dla mas, choć nie wyszła całkowicie z salonów elit arystokratycznych, teraz wkraczała jednak do dużych sal i teatrów dla szerokiej publiczności – oczywiście za odpowiednią opłatą. Monarchowie i książęta za muzykę płacili, ale nie sprzedawali biletów – sami ponosili wszelkie koszty zabawy w wielką sztukę. Był to więc mecenat bezpośredni, wyniosły ale jakoś szlachetny, przy tym zindywidualizowany po obydwu stronach zawieranego kontraktu między twórcą a nabywcą, któremu do głowy nie przychodziło paranie się takim handlem. Mówiąc dzisiejszym językiem, kompozytor pozostawał przy swoich prawach autorskich i mógł do woli dysponować własnymi dziełami, pisanymi dla możnego dobrodzieja. Co więcej, owi protektorzy częstokroć finansowali edycje nut swych ulubionych podopiecznych, a królowie nawet przyznawali im wyłączność sprzedaży w wybranych „segmentach rynku.. Jedynymi, którzy wówczas mogli się „podczepić” pod tak układ byli wydawcy – jednocześnie dystrybutorzy swojej części nakładów – niemniej nie zatracali się w zdzierstwie i oszukańczych praktykach, do jakich już zdążyli się wcześnie przyzwyczaić w sferze literackiej. 
Ale szybko miało się to zmienić. Jak grzyby po deszczu powstawały coraz to nowe domy wydawnicze, zakładane głównie – co chyba nie dziwi – przez muzyków, którzy przegrywali talentami z kompozytorami wyższych lotów, ale wygrywali z nimi obrotnością w krzątaninie wokół pieniądza? Dla przykładu, w Wiedniu objawił się niejaki Anton Diabelli, chórzysta kościelny, potem rzekomo uczeń Michała Haydna, wreszcie nieudany zakonnik, który szybko wrócił „do cywila” i podjął niezbyt udane próby zrobienia kariery muzycznej. Zajął się nauczaniem gry na fortepianie i gitarze, lecz szybko mu się to znudziło i już w wieku dwudziestu ośmiu lat, wespół a innym włoskim koleżką, Cappim, założył zakładzik drukowania nut. Wydawał zrazu popularne nuty „szkolne” i popularne, gdyż nie miał dostępu do dzieł ani zmarłego niedawno Mozarta, ani Haydna, który wpadł już w ręce Anglików, ani tym bardziej Beethovena, który miał swego wydawcę Cramera w Londynie jak i Breitkopfa w Niemczech. Czujnie jednak wypatrzył, że w okolicy żyje w wielkiej biedzie muzyk o nazwisku Schubert, piszący ładne pieśni. Niewiele ryzykował – jego ofiara wegetowała w cieniu wielkich wiedeńczyków, nie miała żadnego wsparcia ani protekcji, bardzo potrzebowała zarówno funduszy jak i jakiegoś wzmocnienia w postaci choćby odrobiny uznania. 
Diabelli wydał mu pierwszą pieśń „na próbę”, licząc że przyciągnie uwagę nie tyle samą muzyka ile tym, że napisana została do wiersza Goethego. Tak zaczęła się ich dwudziestoletnia niemal współpraca, bardziej jednak przypominająca wyzysk niż uczciwe stosunki biznesowe. Schubert, dociskany ubóstwem, godził się na każdy zarobek, a wydawca robił na jego utworach spore pieniądze. Dość powiedzieć, że jeden tylko Wędrowiec przyniósł mu w ciągu czterdziestu lat około trzydzieści tysięcy guldenów zysku, podczas gdy kompozytor za życia dostał za niego guldenów zaledwie dwadzieścia! Wychodziły dziełka pomniejsze, ale za to „chodliwe” – miniatury i właśnie pieśni, których zebrało się kilkadziesiąt (w sumie powstało ich ponad sześćset). Schubert zmarł w nędzy, a sam Diabelli rozwijał skrzydła, szukając dalszych ofiar. 
Wpadł nawet na pewien chytry pomysł – ułożył prostego walczyka i rozesłał go do wszystkich muzyków w okolicy z propozycją, by napisali po dwie-trzy wariacje, które zebrane w jeden cykl wyda z wielkim przytupem. Większość spełniła prośbę, nie dostając za to ani grosza, choć nuty sprzedawały się wyśmienicie. Jeden Beethoven się wściekł – odparł, że nie interesują go takie głupoty i na złość czy z przekory napisał własne trzydzieści trzy wariacje na fortepian, które później w 1824 roku Diabelli wydał, ale tym razem za ciężkie już pieniądze. Zyskały sobie wielka sławę i do dziś grywają je wszyscy pianiści na całym świcie.. 
Obrotny Włoch na starość odsprzedał swój interes niejakiemu Carlo Spinie, a ten uzupełniając go o impresariat, niebawem znalazł inną dojną krowę – rodzinę Straussów. Gdyby nie koneksje Jana-syna na dworze cesarskim, zdarłby z nich skórę, musiał jednak uważać i godzić się na stawiane mu warunki; ale i tak nieźle na tym wychodził, zważywszy niebywałą popularność straussowskiej muzyki w całej Europie. Cała ta opowieść to jedynie maleńki przykład ówczesnych obyczajów i zwyczajów w światku muzyczno-wydawniczym, jakie po dwóch wiekach ewolucji przekształciły się dziś w dziką eksploatację i powstanie całych „stajni muzycznych” na usługach edytorskich imperiów.
Każdy kraj miał swoich wydawców – jedni szybko znikali, inni jakoś trwali, a najsilniejsi przetrzymali wszystkich i zyskali status monopolistów, funkcjonujących pod innymi szyldami do dziś. Tak było z włoskim domem Ricordich, z niemieckim Breitkopfem czy Petersem, francuskim Pleyelem i Schlezingerem, angielskim Cramerem, czy austriackim Haslingerem – żeby wymienić największych. Nawet w Polsce pod zaborami działały firmy Cybulskiego i Brzeziny, które z powodzeniem obsługiwały tworzący się, chłonny rynek w Rosji. Co prawda, nie istniało jeszcze precyzyjne międzynarodowe prawo autorskie, ale wydawcy zapewniali sobie odpowiednie umowy, gwarantujące im wyłączność na dzieła „swoich” muzyków. Co więcej, niektórzy z góry zamawiali nowe utwory, płacąc zaliczki, a potem nawet tantiemy, stając się tym samym ważnymi sponsorami artystów. 
Zdarzały się nawet takie symbiotyczne układy jak chociażby we Włoszech, gdzie trzy pokolenia Ricordich „obsługiwały” Verdiego, inwestując w niego duże sumy. Wszelako wiedzieli, że prawa autorskie do jego oper to świetna lokata kapitału, która w przyszłości przyniesie stukrotne zyski. Ale też sam kompozytor, twardo stąpający po ziemi, żądał ogromnych honorariów – i je dostawał, zawarowując też przyszłe udziały dla swych spadkobierców. Podobnie ten sam potentat wydawniczy opiekował się później Puccinim – i trzeba przyznać, że zachowywał przy tym wyjątkową klasę. W Europie muzyków wykorzystywano, często oszukiwano, ale jednak nimi nie pomiatano. To dopiero Amerykanie wnieśli do tych interesów zagrywki chciwych prostaków, genetycznie wręcz pozbawionych jakichkolwiek znamion kultury i nastawionych wyłącznie na wyciskanie z ludzi siódmych potów za psie wynagrodzenie. Z czasem nieco zmądrzeli – ale o tym nieco później.
Bywało, że wydawcy popełniali pomyłki, których później gorzko żałowali. Breitkopf z początku nie poznał się na Brahmsie, pokłócił się z nim i stracił bezpowrotnie szanse na przyszłe, wielkie zyski z jego wcześniejszych utworów. Z czasem się z nim przeprosił, niemniej wiele smakowitych kąsków przeszło mu koło nosa. Ale i tak wiodło mu się nieźle, gdyż miał w swojej „stajni” całą muzykę niemiecką z Schumannem na czele, także zmonopolizował wydawanie większości utworów Liszta, a to był stuprocentowy „pewniak na torze”. Niemniej z młodym Brahmsem nie tyle zawiódł go instynkt handlowca, ile raczej nadmierna już pewność siebie. Poczuł się bowiem takim znawcą i na tyle ważny, że zachciało mu się wtrącać się do pisania pewnych utworów i pouczać młodego jeszcze kompozytora co warto, a co nie. Skończyło się awanturą i muzyk z hukiem rozstał się na czas jakiś z wszechwładnym już wówczas wydawniczym potentatem.
Nie jeden Breitkopf wybrzydzał na to, że coś jest „za trudne”, „za poważne”, „zbyt śmiałe”, albo „za długie”. Miał z tym kłopot i Beethoven, i Chopin, nawet Mendelssohn, pieszczoch europejskich salonów – ten przynajmniej nie musiał iść na kompromisy, bo mając za ojca jednego z najbogatszych europejskich bankierów, wyniośle odmawiał współpracy a takimi pomagierami. Potem, gdy zaczęły się nowe muzyczne eksperymenty, sytuacja się powtarzała. Były operowe szaleństwa Wagnera, później nastali francuscy impresjoniści, Prokofiew, Strawiński, francuska „szóstka”. Gdy muzyka wkroczyła w fazę nowoczesności i awangardy – od dodekafonistów poczynając – rozbieżności miedzy twórcami a obsługującym ich przemysłem zamieniały się w dzikie kłótnie. Inna sprawa, że była to muzyka nie do słuchania, więc obawy biznesmenów od sztuki wydawały się uzasadnione, jako że zmniejszała się ilość chętnych słuchaczy tego jazgotu – ale to już nieco inna opowieść. Zresztą, i na to znaleziono sposób, choć wymagało to łamańców reklamowych i słonego opłacania fachowców, kształtujących muzyczne gusty i mody. 
Tak czy owak, ten paskudny obyczaj ingerowania w pracę kompozytorów przetrwał aż do dziś, choć teraz do wydawców dołączyli krytycy, recenzenci, wydawcy płyt i producenci filmowi, mający się za upoważnionych – nie wiedzieć czemu! – do korygowania zamysłów autorów dzieł. Gdy uwagę zwraca „kolega po fachu” – wówczas można się z zastanowić i ewentualnie coś zmienić, jak to bywało i bywa, zwłaszcza gdy muzyk pisze utwór na instrument, który nie jest jego specjalnością. Podobnie ma się rzecz w teatrze, gdy podczas próby aktor zwraca autorowi uwagę, że jakiś fragment tekstu źle „się mówi” i że może warto wymienić jedno słowo na drugie lub zmienić szyk zdania, żeby kwestia dobrze brzmiała. Ale już nie do zniesienia są harce reżyserów i scenografów, którzy zamiast przygotowywać wiernie dramat dla sceny, fasonują go na własną modłę, zazwyczaj wywracając do góry nogami jego sens, styl i urodę.
Skoro tacy są mądrzy i twórczy to bardzo proszę – niech sami sobie piszą co im się żywnie zamarzy. Lecz cóż, dawna uwaga Nabokova nadal zachowuje swą aktualność, tak jak w muzyce słowa Verdiego. Sztuka, nawet w fazie jej wstępnego tworzenia, przestała być dziś domeną samych twórców – zmuszani są do podporządkowywania się biznesowi, zwanemu działalnością artystyczną kultury masowej. Gdy się na to godzą, wówczas oportunizm czyni ich sługami pieniądza, a nie przyjaciółmi Muz. Na kompromisach z biznesową menażerią źle wychodzą i oni sami, i ich dzieła.
Jest wszelako pewien gatunek muzyki, wymagającej naginania się do wymogów pracy zespołowej i podporządkowania się cudzym koncepcjom artystycznym. Wymusił to film, po trosze też współczesny teatr, wreszcie amerykański musical. Muzyka pełni w nich funkcję usługowo-ilustracyjną i ma za zadanie wzmacnianie efektów wyrazowych obrazu i akcji Bywa rozmaicie, ale z zasady nie tworzy się tu zwartych całości, lecz zbiory odrębnych fragmentów melodycznych i sonorystycznych, chyba że producent życzy sobie napisania szlagieru – piosenki, motywu wiodącego, wreszcie tańców, wpisanych w scenariusz. Ale tego rodzaju „usługówka” była w XIX wieku nieznaną, nawet niewyobrażalną pieśnią nieznanej przyszłości. To dopiero miało się zacząć z nastaniem kina – a i to nie od samych jego początków. 
Na razie pozostajemy jeszcze u samych początków wykluwania się owej biznesowej hydry, żerującej na muzyce. Gdy pojawiły się nowe możliwości, ludzka inwencja by je wykorzystać z perspektywą zysków okazała się być sztuką samą w sobie. Szczególną osobliwością tamtych przedsięwzięć w tym zakresie było łącznie niekiedy działalności edytorskiej z produkcją instrumentów – głównie fortepianów i pianin – oraz wydawanie specjalnych zbiorów ćwiczeń dla uczących się gry na nich. Popularność muzyki fortepianowej wywołała powszechny pęd do nabywania tej umiejętności chociażby na elementarnym poziomie. A za tym znów szły pieniądze – również i dla nauczycieli. Prawdziwym stachanowcem w dziedzinie produkowania wprawek szkolnych i etiud był wspaniały skądinąd muzyk, Karol Czerny – nawiasem mówiąc nauczyciel największego „technika” pianistycznego wszechczasów. Franciszka Liszta. Sława ucznia przekładała się na popularność literatury edukacyjnej jego mentora, a wydawcy i producenci czerpali z niej spore dochody. Zanim Chopin, sam Liszt, a po nich inni wynieśli tę formę muzyczną na wyżyny wielkiego artyzmu, namnożyło się różnych takich zbiorków co niemiara.
Tak to nowy instrument, dostępny dla muzykowania w pojedynkę, dał nowy impuls zarówno do rozwoju sztuki jak i do nabijania kabzy obrotnym ludziom interesu. Brzęk złota zawsze mami, nawet tych, którzy maja go w bród. Ot, chociażby przywołany już wcześniej sławny przecież i wzięty Ignacy Moscheles, kompozytor bogaty z domu i z własnych dokonań, z powodzeniem powtórzył pomysł Diabellego. Poprosił kilku zaprzyjaźnionych najznamienitszych pianistów tamtych czasów, by skomponowali po dwie-trzy etiudy, które opublikuje pod wspólnym tytułem Metoda Metod, swoistego uniwersalnego podręcznika do opanowania trudnej sztuki wykonawczej. Koledzy wywiązali się z obietnicy, a sam pomysłodawca wydał dziełko zachowując, co prawda ich autorstwo, lecz opatrując całość własnym nazwiskiem. Nikomu to ujmy nie przyniosło, straty też były żadne, lecz jakoś to okazało się mało eleganckie. I – jak to powiadają – od rzemyczka do koniczka. Suma wielu takich i innych jeszcze drobiazgów składała się na ogólną atmosferę, w jakiej przychodziło żyć. A przecież były jeszcze sprawy „grubsze”, plagiaty, koncerty, turnieje pianistyczne, odważni pionierzy ruszali na podbój Ameryki, pojawili się pierwsi zawodowi impresariowie.
Naturalna, odwieczna rywalizacja odrębnych osobowości, egocentryzmu, a nawet narcyzmu twórców zamieniała się w ostrą konkurencję, podszytą zawistną interesownością. Cóż, o pieniądzach mówiło się i myślało od zawsze – tym bardziej, że muzycy nigdy nie należeli do ludzi zamożnych. Zazwyczaj klepali biedę, żyli w niepewności jutra, z trudem utrzymywali rodziny, przenosili się z miejsca na miejsce, licząc na lepszy los w coraz to nowych miejscach.  Nawet ci, którzy mieli okresowo stałą pracę – w instytucjach kościelnych lub na dworach możnych protektorów – musieli się liczyć z tym, że ją stracą chociażby z kaprysu pracodawcy. Zachowywali jednak jakoś równowagę ducha, nawet wbrew huśtawkom życiowym, jakie fundował im los. 
To wielka zagadka – owa siła wewnętrznego imperatywu twórczego, nakazującego trwać przy swoim powołaniu i zawodzie niezależnie od zmiennych kaprysów fortuny. Dowodzi fałszywości niektórych modnych teorii psychologicznych o hierarchiach potrzeb – biografie artystów (i w ogóle ludzi twórczych) dowodzą, że nie zawsze niezaspokojenie potrzeb „niższych” pozbawia motywacji do efektywnej aktywności w sferze potrzeb „wyższych”. Skrajnym, wręcz klinicznym tego przykładem był van Gogh, który, choć nie sprzedał w życiu ani jednego obrazu, malować nie przestał mimo iż żył w nędzy, i gdyby nie brat Theo skapiałby ze szczętem. W muzyce podobnie – może nie aż tak dramatycznie – działo się z Schubertem, a sporo innych artystów ciągle balansowała na krawędzi ubóstwa. 
Skłonni jesteśmy patrzeć na historię muzyki poprzez życiorysy i dokonania tych największych i najsławniejszych, którzy weszli do kanonu tej sztuki z racji niekwestionowanej wartości ich dzieł. Wiodło im się w zasadzie nieźle, niekiedy wręcz doskonale, zyskiwali pozycję, pozwalającą na zachowanie niezależności twórczej mimo chimeryczności bogini Fortuny. O ich wojowaniu z mecenasami i protektorami krążą legendy, świadczące o tym, że mieli poczucie własnej wartości i nie dawali sobie narzucać fanaberyjnych, pozamerytorycznych zachcianek sponsorów – a już na pewno jakichś ich kalkulacji finansowych. Oczywiście, musieli liczyć się z gustami i wymaganiami tych, którzy płacili, zamawiali opery, msze koronacyjne czy rozmaite utwory okolicznościowe, lecz zachowywali swobodę w ich pisaniu.
Ta swoista równowaga między tak ustalonymi warunkami niepisanego kontraktu z ich mecenasami wynikała z zaufania tych ostatnich do wyjątkowych kompetencji zatrudnianych muzyków. Ci bowiem byli fachowcami najwyższego lotu i niejako sami z siebie dbali o zapewnianie należytego poziomu swych dzieł. Haydn w liberii Esterhazych nie był chałturzącym najmitą, lecz wielkim twórcą, mającym nawet odwagę skarcenia swego dobrodzieja – tyle że w dość osobliwy sposób. Gdy książę oznajmił, że redukuje wydatki na pałacową orkiestrę, kompozytor napisał i odegrał mu zabawny acz złośliwy żart muzyczny – symfonię pożegnalną z wychodzącymi co chwila kolejnymi instrumentalistami. Gdy w końcu na scenie został już sam i skłoniwszy się opuścił podium, książę zrozumiał aluzję i wycofał się z pomysłu oszczędzania na swej dworskiej kapeli.
Wielcy muzycy potrafili zrywać koncerty, odmawiać pisania tandety, nawet wykonywali zamówienia niejako wbrew oczekiwaniom zamawiających. Mieli swoich odpowiedników Rembrandta z jego „Strażą nocną” – obrazem sponsorowanym, ale namalowanym tak, iż sponsorzy poczuli się spostponowani i obrażeni sposobem, w jaki zostali na nim uwiecznieni. Bycie podopiecznym protektora nie było równoznaczne z artystyczną służalczością – jeśli coś takiego się zdarzało, to wyłącznie z oportunizmu, a nie konieczności. Swego czasu Haendel bez uprzedzenia wypowiedział służbę u Jerzego Ludwika hanowerskiego i ruszył do Londynu, gdzie obiecywano mu lepsze warunki pracy i życia. Książę obraził się za ten afront, niemniej gdy niebawem został królem Anglii jako Jerzy I, kompozytor odzyskał jego przychylność dzięki swej muzyce. Haendel ugruntował swą pozycję do tego stopnia, że kolejny monarcha wstał podczas Alleluja, kończącego drugą część Mesjasza, a publiczność angielska do dziś słucha tego fragmenty zawsze na stojąco.
Bywało i tak, że ktoś nawet odmawiał napisania muzyki jakiej od niego się spodziewano. Verdi rezygnował z wielu podsuwanych mu tematów, a. Chopin wręcz srodze pokłócił się z Mickiewiczem, który w imieniu emigracji żądał od niego skomponowania opery narodowej. Wiedział doskonale, że jego domeną jest fortepian i że nie ma zbyt wielkiego pojęcia ani o orkiestracji, ani o dramacie muzycznym. Nadto nie przepadał za martyrologią w wydaniu Hotelu Lambert, więc nawet książę Czartoryski nie był w stanie wpłynąć na niego, by zmienił zdanie. Tę indywidualną specyfikę motywacyjną powinno się traktować jako czynnik wyznaczający klasę muzyków, ale i wyróżniający ducha epoki, w jakiej żyli i tworzy oraz rodzajów oczekiwań w dominujących relacjach między stronami zawieranych „kontraktów” – nawet jeśli nie zawsze w grę wchodziły pieniądze. 
Powiada się, że Beethoven, wbrew nastrojom epoki, przekreślił dedykację swej III Symfonii dla Napoleona na wieść o tym, że ten mianował się cesarzem. A przecież mógł dzięki niej wiele zyskać. Jednakże według innej wersji tego wydarzenia – bardziej chyba prawdopodobnej – kompozytor, gdy jego planowana wizyta w Paryżu nie doszła do skutku, zezłościł się, jak to miał w zwyczaju, i zrezygnował z okolicznościowej dedykacji dla ówczesnego władcy Francji. Wersja ta ma sens o tyle, że Austria pozostawała w stanie wojny z Francuzami i nie godziło się bez ważnej przyczyny składać muzycznego hołdu ich monarsze. Potomni zmitologizowali to zdarzenie, nadając mu wymiar wręcz ideologiczny, co było o tyle bez sensu, że sam Beethoven polityką się nie interesował, a wręcz nią gardził. 
A symfonię napisał był wedle własnego uznania, ochoty i z porywu duszy. Mało kto kojarzy w jej powstanie z dramatem muzyka, który właśnie dopiero, co był skonstatował, że głuchnie. Jest w niej niezwykły marsz żałobny, jako refleks jego samobójczych myśli, ale i zwycięstwo ducha nad materią w finale. Oczywiście, można szukać wielu innych wykładni tego dzieła, ale to już pozostawmy specjalistom od muzykologicznego gadulstwa.
Podobne zjawiska dotyczyły także twórczości pozaartystycznej. Wielu historycznych wynalazców i odkrywców napędzała pasja, powodował nimi upór w chęci postawienia na swoim i podtrzymywała wiara w słuszność swoich rzekomych fanaberii. Rezygnowali z majątków, intratnych zarobków, ze znamion uznania i sławy. Byli wśród nich i tacy geniusze, których idee do dziś czekają na swe urzeczywistnienie – najlepszym tego przykładem był i wciąż pozostaje Nicolai Tesla. W jego przypadku można domniemywać, że „wyłączenie go z obiegu” wynikało z zawiści akademickiej konkurencji, a nadto z zagrożeń, jakie dla wielkiego biznesu światowego przyniosłoby wcielenie w życie jego zgoła nieprawdopodobnych odkryć. Edison okradł go z patentów – między innymi na fonograf! – sponsorzy wycofali się z dotowania prac badawczych, po śmierci całe jego archiwum po kryjomu ukradły służby specjalne USA i do dziś trzymają pod wielkim kluczem. Czas pokaże, kto będzie górą w tej grze – oby nie w sposób katastrofalny dla nas wszystkich; pomysły Tesli można bowiem wykorzystać do wytwarzania broni o niewiarygodnej mocy i zasięgu rażenia. 
Tak czy owak, najwyraźniej w przypadku twórców wielkich i genialnych działa jakaś vis major, coś, co wymyka się obiegowym przekonaniom o mechanice ludzkich działań. Można się zżymać na myśl o tym i twierdzić, że to mitologia, idealizacja i nieporozumienie – że i tak u samych podstaw ludzkiej egzystencji i każdej ludzkiej działalności leży realna lub antycypowana korzyść, czyjeś zamówienia, popyt i podaż wraz z kalkulacją zysków. Tezy tej nie da się ani jednoznacznie zweryfikować, ani sfalsyfikować, lepiej więc zachować ostrożność w wygłaszaniu kategorycznych sadów w tej materii. Jest bowiem dziwnym fenomenem oczywiste splątanie ducha i przyziemnej praxis i tylko od osobowych właściwości danej jednostki zależy to, w jakiej relacji będą pozostawać w nim te dwie życiowe siły sprawcze. Rzadko kiedy udaje się zachować je w równowadze i harmonii – a odpowiedź na pytanie czemu, jak i kiedy do tego dochodzi lub się to załamuje, wymyka się racjonalnej argumentacji. Tak było, tak jest, i tak pozostanie, niezależnie od tego kto jakie będzie przytaczał przykłady na poddawanie w wątpliwość tego stwierdzenia.
Ponieważ jednak natura człowieka ułomną jest i podlega słabościom oraz pokusom, więc skłonny on bywa do ustępstw i kompromisów z samym sobą, w których dostrzega wymierne korzyści z godzenia się na nie, zwłaszcza jeśli obudowane są pozornie sensowną argumentacją i zdają się być wygodne i praktyczne. Nowe czasy w XIX wieku odmieniły strukturę mecenatu – kurczyła się pula protektorów tradycyjnych, czyli kościoła i rodowej arystokracji, na scenie główne role zaczął odgrywać bogaty mieszczanin, bankier, kupiec, przemysłowiec. Kumulacja pieniądza dawała spore jego nadwyżki, które chętnie przeznaczano na ozdobność życia, zrodzoną ze snobizmu i wzorowaniu się na dawnych pańskich obyczajach. 
Nuworysze bez własnej, wielowiekowej tradycji kulturowej muzyków traktowali co najmniej wyniośle – by nie rzec pogardliwie – jako swego rodzaju nieproduktywnych darmozjadów, niemniej wiedzieli, że obcowanie z muzyką nie wiedzieć czemu może być przydatne wizerunkowo. Nie wdawali się nimi w komitywę, w ogóle nie mieli pojęcia, na czym polega sens szczególnego rodzaju więzi z twórcami na bazie wysublimowanej estetyki i osobistego zapotrzebowania na ową nieuchwytną „wartość dodaną” – może niewymierną w konkretach, lecz jednak jakoś znaczącą. Ale swymi nosami, wyczulonymi na zyski, wywąchali, że te „banialuki” kryją w sobie jakiś potencjał dochodowy – nawet niebagatelny – a więc musi być na rzeczy coś, co warto jakoś wspierać. Nie rozumiejąc złożoności zjawiska, bez pokoleniowych nawyków, które są przecież podstawą edukacji i obcowania ze sztuką, w zadawaniu się z nią zdali się na pośredników. Tak narodził się wielki, profesjonalny impresariat muzyczny – choć nie tylko – i zawodowe „znawstwo na cudzy użytek” czyli krytyka i praktyka recenzencka dla rzesz plemienia panów Jourdain i ich potomstwa. 
Już nie pomocnictwo w kontaktach z muzykami na użytek prywatny, lecz organizacja widowisk „za biletami” – tak można scharakteryzować to novum, które z czasem rozrosło się do roli dysponenta sal koncertowych, pieniędzy fundatorów i dochodów z imprez, planowanych z rozmysłem i na wielką skalę. Lecz nie tylko to zawłaszczyli sobie ci nowi przedsiębiorcy, tworzący szybko instytucjonalne i trwałe formy swojej działalności, Zaczęli sami zamawiać utwory i stawiać wymagania co do ich rodzaju i formy, promować jednych kompozytorów i wykluczać innych wedle własnego uznania, czyli kształtować gusty estetyczne odbiorców – ale i kierunki rozwoju samej muzyki. Zyskiwali prawa do zamawianych dzieł, nawet do wtrącania się w życie „swych” muzyków, których traktowali jak konie wyścigowe we własnych stajniach, nazwanych z czasem agencjami artystycznymi. I oczywiście, na podobnych zasadach, rozbudowali do niezwykłych rozmiarów igrzyska wirtuozowskie w każdej dziedzinie sztuki wykonawczej – ze śpiewakami i dyrygentami włącznie.
Nawiasem mówić, mecenat pieniądza poprzez system pośredników niekiedy określa się jako niejawny lub wręcz ukryty, czyli taki, w którym osoby i instytucje organizujące życie artystyczne działają co prawda jawnie, a nawet manifestacyjnie, ale bardzo trudno ustalić, kto i w czyim imieniu zamawia dzieło, kto za nie płaci, kto i za czyje pieniądze je wystawia, a zatem czyj cel i interes realizuje. Główny problem z mecenatem ukrytym polegał na tym, że prowadzili go konkretni impresariowie i ich firmy lecz zazwyczaj nie za własne pieniądze. Dla publiczności, choć znani z imienia i nazwiska, pozostawali najczęściej nieco w cieniu, ale skutecznie publiczność tę kształtując. Lecz ci, którzy stawiali im do dyspozycji spore nieraz sumy, anonimowi być nie chcieli – wszak na tym polegało owo szczególne popisywanie się bogactwem. Muzyk, który dostawał zamówienie, dostawał potem od pośrednika zapłatę – odpowiednio pomniejszoną o jego koszty własne i własny zysk – ale powszechnie było wiadomo, kto za nim stał. 
Znikała więc bezpośrednia więź między artystą, a jego prawdziwym dobrodziejem, który w istocie miał go nosie, gdyż na muzyce się nie znał, ale wiedział, ile wart jest wizerunek szlachetnego mecenasa sztuki. Fundowane sale koncertowe nazywano imionami darczyńców i opatrywano gdzie się da pięknymi tablicami o nich informującymi. Ci ludzie stawiali wiec sobie a życia osobliwe pomniki własnej doskonałości – ale z cudzych dokonań. Pod koniec XIX wieku powstała bodaj czy nie największa tego rodzaju inwestycja w muzyce – sławetna Carnegie Hall na Manhattanie. Jej fundator, amerykański krezus i bezwzględny potentat wielu gałęzi przemysłu, wykładał znacznie sumy na „dobroczynność w kulturze”, aczkolwiek sam niewiele z tą kulturą się zadawał, choć nieustannie afiszował się wielką dla niej atencją. W swojej sali koncertowej miał własną lożę – i to mu wystarczało. Cóż, mecenat pieniądza zawsze i nieodmiennie zasadzał się i nadal zasadza na faryzejstwie.
Najęci, obrotni impresariowie na inaugurację ściągnęli wtedy z Rosji samego Czajkowskiego, potem bardzo szybko uczynili z tego przybytku swoistą świątynię, do której muzycy z całego świata nie tyle pielgrzymowali ile aspirowali do zaproszenia. Występ w Carnegie Hall do dziś nobilituje – zatem nastąpiło odwrócenie zrównoważonego, naturalnego porządku rzeczy. W historii muzyki to najwięksi twórcy przydawali splendoru swym mecenasom, o których pamięć przetrwała jedynie dzięki nim – teraz to bogaci sponsorzy poczęli decydować o arystokratyzmie artystów, ich wartości i ich hierarchii. 
Oprócz impresariów, obracających kapitałem – po części swoim, po części cudzym lub z zysku za organizację życia koncertowego – do mecenatu ukrytego należy zaliczyć jeszcze jedną ówczesną nowinkę w życiu artystycznym, a mianowicie rozmaite towarzystwa sztuk wszelakich. Powoływane już w XVIII wieku, głównie przez co światlejszych monarchów lub arystokratów, wzbogaciły się w wieku XIX wieku o kolejne mutacje, mające realizować różne, zazwyczaj bardzo szczytne cele przez bardzo szacowne i bogate osoby. Ich programy brzmiały górnolotnie, niemniej tym fundatorom nowej kategorii chodziło o opanowywanie jakiegoś segmentu rynku sztuki i związanych z nim zysków i zaszczytów w sposób metodyczny i zinstytucjonalizowany. Z końcem XIX i początkiem XX wieku coraz większe udział w tych środkach przejmowało państwo, albo różne formy mecenatu mieszanego, realizującego własne cele. Ale do czasów pojawienia się pasożytniczej kasty gabinetowych urzędników było jeszcze daleko.
Powstawanie zawodowych impresariatów i towarzystw muzycznych praktycznie zlikwidowało dawne formy cechowej organizacji samych muzyków. Utraciły bowiem swą samoobronną siłę w relacjach z nabywcami gdyż ci nie do nich teraz zwracali się z propozycjami pracy. Moc finansowa dawnych akademii królewskich, z czasem przejmowanych przez administracje państwowe, malała choć pozostawał prestiż i przynależności do elity. Związki zawodowe – a czymś takim były niegdyś cechy i gildie – nie miały więc praktycznej możliwości ochrony praw autorskich czy majątkowych, ustalania taryf płacowych, czy egzekwowania zaległych należności od zleceniodawców. Monopol na kontraktowanie zamówień na dzieła i koncerty przeszedł w ręce impresariów, wydawców i innych kontrahentów – chociażby dyrektorów oper czy producentów instrumentów.
Środowiska muzyczne uległy rozwarstwieniu, a najgorzej mieli szeregowi wykonawcy, próbujący mościć sobie życie w cieniu wielkich sław. Dysproporcje w zarobkach sięgały kilku rzędów wartości, co rodzić musiało niesnaski, konflikty i zawiść. Narodził się muzyczny proletariat, zdany na cudzą łaskę i zatrudniany okazjonalnie od przypadku do przypadku, bez żadnej ochrony zawodowej. Ale i ci wielcy też musieli uważać, by nie wypaść z obiegu – kapryśni krytycy potrafili jednych wynosić na piedestał, ale niekiedy wręcz lubowali się w niszczeniu młodych talentów, którzy z jakichś powodów im się nie spodobali. 
Zabawnym tego przykładem był Paderewski, którego pierwsze koncerty w Londynie w końcówce XIX wieku raczył był wyśmiać sam Bernard Shaw, podówczas dorabiający sobie jako recenzent koncertowy tamtejszych gazet The Star i The World. Muzykowi to nie zaszkodziło, jako że zaprosiła go do siebie sama królowa Wiktoria, a fawor ten był nie do przebicia. Dzięki łaskawości, okazanej przez monarchinię, Paderewski dostał intratny kontakt do USA, gdzie ruszył w wielkie acz mordercze tourne w dziesiątkach miast wielkich i małych. Odniesione tam sukcesy zapoczątkowały jego niezwykła legendę, którą później dyskontował przy wkroczeniu na arenę wielkiej polityki. Gdy ponownie pojawił się z koncertami w Londynie, w glorii i chwale, Shaw próbował się sumitować, ale – jako pyszałek i dureń z natury – swymi wyjaśnieniami tylko się ośmieszył. Wcześniej podobnie spostponował pnącego się w górę irlandzkiego kompozytora Charlesa Stanforda, co jednak młodemu muzykowi na dłuższą metę nie zaszkodziło – z czasem zyskał sławę, a także został obdarzony szlachectwem. Jak wiec widać, prawdziwa wielkość może się jednak obronić przed hienami, panoszącymi się na ryku muzycznym. Ale nie każdemu jednak to się udawało i udaje.
Przykład naszego pianisty jest też instruktywny i w innym wątku, jakże ważnym z punktu widzenia snutych tu opowieści. Otóż do jego amerykańskiego kontraktu przyłożyła się znacząco firma Steinway, która od dawna już stosowała własny reklamowy i wielce intratny sponsoring wobec muzyków – trasa koncertowa ale z grą na firmowych fortepianach. Ba, by nasz pianista nie tracił czasu w podróżach, wyposażyła go w specjalnie dla niego zbudowaną „martwą klawiaturę”, umożliwiającą mu stałe ćwiczenie palców i wychodzenie w dobrej dyspozycji na scenę prosto z pociągu. Dzięki takim i wielu innym sposobom firma, założona na amerykańskiej pustyni muzycznej tamtych czasów przez niemieckiego potentata finansowego Heinricha Steinwega, błyskawicznie stała się monopolistą w swej branży na rynku amerykańskim. 
Miała ogromne pieniądze i gigantyczne terytorium do obsłużenia – czyli wielki potencjał podaży, zaspokajający nieporównanie większy popyt na usługi muzyczne niż w Europie. Z jednej strony przynosiło to krociowe zyski, z drugiej zaś – dawało swobodę działania i inwestowania nie tylko w samą produkcję swych instrumentów. Powielając ówczesny model europejski – chociażby Playela, Erarda, Bechsteina czy Broadwooda, by wymienić tylko producentów najważniejszych – ale z większym rozmachem, brała w „ajencję” uznane już sławy, które ściągała do USA, wszelako wielokrotnie ryzykując też promowanie muzyków młodych, jeszcze nieznanych ale obiecujących. I zazwyczaj działo się to z dobrym skutkiem – w końcu krytycy i recenzenci też chcieli dobrze żyć i zarabiać, więc bardzo się starali, by jednak nie szkodzić bez oczywistych powodów. Mecenat Steinwaya obejmował nie tylko wykonawców, lecz i kompozytorów – tych już uznanych, jak chociażby Dworzak, Rachmaninow czy Czajkowski, czy debiutantów, nieraz bardzo wówczas kontrowersyjnych, jak młody Prokofiew, potem Barber czy Copland. 
Po dwustu bez mała latach Steinway, po licznych przepoczwarzeniach, mimo naporu konkurencyjnej, taniej tandety japońskiej, nadal ma się doskonale. Produkuje około 5000 instrumentów rocznie po cenach, sięgających nawet dwustu tysięcy dolarów za najlepsze egzemplarze. Dziś ponad 1300 uznanych na świecie artystów i zespołów muzycznych szczyci się posiadaniem tytułu Artysty Steinwaya. Lista tych wybrańców, uzupełniona o postacie historyczne z okresu niemal dwóch stuleci, sama w sobie jest fantastyczną kroniką dziejów muzyki światowej. Ma też Steinway własne patenty na unikalne udoskonalenia techniczne mechaniki fortepianowej, nieraz wykorzystujące wiedzę i doświadczenia samych pianistów. Mało kto wie, że w gronie współautorów takich nowinek był jeden z największych następców samego Liszta, Józef Hofman, którego talent i w tej dziedzinie sprawdził się chociażby w opatentowanym wynalazku wycieraczek samochodowych. Na pomysł ten wpadł obserwując metronom przy którym ćwiczył – ot, czym może być zdolność twórczego myślenia przez analogię. 
Co ciekawe, amerykański moloch sprawuje mecenat czysto reklamowy w bardzo osobliwy ale skuteczny sposób – żaden „jego” artysta, ani grupa muzyczna nie otrzymuje osobnych pieniędzy, niemniej każdy z nich posiada jednak instrument tej marki i wykorzystuje go podczas występów. W Ameryce Północnej artyści mogą wybrać jeden z ponad 300 wyselekcjonowanych egzemplarzy z unikatowego ich „banku”, o łącznej wartości ponad 15 milionów dolarów. Fortepiany z tej puli rozmieszczone są na całym terenie Stanów Zjednoczonych, a ich stan gotowości do koncertowania utrzymywany jest przez sieć autoryzowanych dealerów. Na całym świecie nie ma liczącej się placówki muzycznej – nie mówiąc już o studiach nagraniowych – gdzie nie stałby jakiś ich fortepian oraz gdzie zabrałoby fachowej jego obsługi. 
Ale nawet taka potęga nie była w stanie przez dwa stulecia przebić jakościowej klasy „fortepianowego Rolls Royce’a” czyli Boesendorfera, cesarskiego instrumentu z Wiednia o rodowodzie o dwa pokolenia starszym. Jego specjalnym, jednostkowym egzemplarzom z numerowanych serii nadawano imiona wielkich kompozytorów, a muzycy i wprawni słuchacze do dziś z łatwością rozpoznają charakterystyczne brzmienie każdego z nich. Zachowane są świetne opinie o tych fortepianach – od Liszta poczynając, na wielkich pianistach jazzowych z Oscarem Petersonem kończąc – a historia firmy zapisała wiele wspaniałych kart w dziejach muzyki. W wojnach biznesowych długo broniła się przed naporem konkurencji, lecz, niestety, w 2007 roku praktycznie została przejęta przez speca od tandety, czyli japońskiego nuworysza na tym rynku –Yamahę. 
Nawiasem mówiąc, Japończyk z powodzeniem acz bardziej bezwzględnie i na większa skalę powiela steinwayowski model sponsoringu swojej „stajni” muzycznej – od klasyki, po każdy rodzaj popkultury. Ma bowiem liczne działy produkcji pozamuzycznej przynoszące niewiarygodne pieniądze, pozwalające skutecznie wypierać konkurentów zewsząd, skąd tylko się da. Tradycyjni producenci instrumentów każdego rodzaju i wespół razem nie mają takich nadwyżek kapitałowych, które pozwalałyby sprostać koncernowi, żyjącemu z motoryzacji, budowy statków, udziałów w eksploatacji złóż naturalnych i Bóg wie czego jeszcze. Tak więc tandeta, wsparta fortuną, staje się panią z towarzystwa – niegdyś, na Dalekim Wschodzie, pewna kurtyzana została cesarzową Chin, co najwyraźniej w tamtych klimatach bywa zaraźliwe.
Ale muzyka nie samym fortepianem żyje – to od wieków całe instrumentarium orkiestrowe, podzielone na kilka kategorii dźwiękowych. Istnieją rozmaite ich klasyfikacje, a same tylko ich nazwy przyprawiają o zawrót głowy. Specjaliści spierają się o kryteria ich historyczności czy naukowości, co dla zwykłego słuchacza nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne jest natomiast uświadomienie sobie, że instrumenty muzyczne to zazwyczaj bardzo złożona „aparatura dźwiękowa”, a jej sporządzenie jest niezwykle pracochłonne i czasochłonne, nadto wymaga niebywałej precyzji rzemieślniczej. A to oznacza, że są drogie. To nie proste fujarki czy gęśle, lecz skomplikowane mechanicznie „generatory dźwięków”, które muszą spełniać mnóstwo warunków emisyjnych i konstrukcyjnych. Nie miejsce tu na wdawanie się w ich historię, obudowaną tysięcznymi legendami, mitami i anegdotami, na przytaczanie opowieści o ich kolekcjach czy nawet o ich rankingach w hierarchii ważności i wartości zarówno brzmieniowej jak mi materialnej. Warto jednak uzmysłowić sobie fakt, iż posiadanie własnego instrumentu było warunkiem funkcjonowania zawodowego (z wyjątkiem organów), a to oznaczało, iż zakup go był życiową inwestycją, na którą nie każdego było stać.
.Ewolucja muzyki to także rozwój i rozrost jej instrumentarium, a więc i powiększanie się wytwórczości w tej dziedzinie, czyli – mówiąc krótko – rozbudowywanie interesów producentów narzędzi pracy muzyków. I znów na scenie pojawiały się firmy – zazwyczaj rodzinne, o wielopokoleniowych tradycjach – które dyktowały ceny i monopolizowały rynek. One również – choć w skromnym zakresie – uprawiały protektorat muzyczny, biorąc na swój garnuszek co wybitniejszych instrumentalistów, rozsławiających ich firmy. Lecz dotyczyło to wyłącznie tych, którzy grywali utwory solistyczne co powodowało, że zakres takiego wsparcia był nader ograniczony. Co więcej, praktykowano swoisty sponsoring lichwiarski – muzyk brał instrument na kredyt, a potem spłacał go przez wiele lat z mizernych czasami dochodów. Gdy brakowało mu funduszu na zakup jednorazowy, nie miał wyboru, więc godził się na taki układ, stając się zakładnikiem producenta.
Najlepiej mieli lutnicy i ich klientela. Do przysłowiowych już firm „świętej trójcy” smyczkowców – Amatiego, Guarneriego i Stradivariusa – zaopatrujących orkiestry królewskie i książęce, doszli z czasem niemieccy Steinerowie i francuska rodzina Lupotów – by wymienić najbardziej znanych. Wysoko też ceniono skrzypce dawnych polskich lutników – Grobliczów, działających bez przerwy przez kilka pokoleń aż do połowy XVIII weku. Ceny takich cacuszek najwyższej jakości były już wówczas ogromne, a dziś dochodzą do zawrotnych sum nie na kieszeń nawet znakomitych muzyków Nie przypadkiem jedną z form mecenatu jest wypożyczanie przez dysponenta takiego majątku – osobę prywatną lub muzealną instytucję państwową – egzemplarzy historycznych komuś szczególnie uzdolnionemu jako wsparcie jego kariery koncertowej. Obyczaj ten szczególnie ma miejsce w Rosji, która posiada starą carską jeszcze kolekcję tych instrumentów – prawda, że w dużej części rozkradzioną w dobrych czasach komunizmu.
Flety, oboje, lutnie, harfy i inne składowe całej wielkiej instrumentalnej „menażerii” również mają swoją historię, swoje tajemnice, niuanse warsztatowe, materiałowe i niemal ideowe. Powstawały i nowe instrumenty, jak chociażby saksofony, ostatnio przybyły popularne imitacje elektroniczne z ich charakterystyczną barwą brzmieniową. Dawne tradycje wspaniałego rzemiosła stopniowo wyparła produkcja masowa i coraz bardziej tandetna – choć niekiedy opatrzona znakiem firmowym z dawnych epok. Oczywiście, zachowało się rękodzieło, tu i ówdzie przechowuje się dawne tajniki produkcji, decydujące o specyficznej jakości dźwiękowej instrumentów, są producenci kopii dawnych znakomitych poprzedników, lecz nie zawracają sobie głowy mecenatem czy sponsoringiem. Niezły zbyt i zysk zapewnia im bieżąca sprzedaż, nie narzekają na brak zamówień. Ale płacić każą sobie bardzo słono.
Producenci różnych instrumentów stosunkowo skromnie uczestniczyli w mecenacie czy protektoracie muzycznym, głównie koncentrowali się na pomnażaniu dochodów, jakie zapewniał rosnący popyt na usługi muzyczne. Tylko fortepian wyłamywał się z tej powściągliwości w dobroczynności organizowanej na wielką skalę, lecz też tylko on – a w tym i jego mutant, czyli pianino – stał się główną silą napędową wykonawstwa solowego, tak atrakcyjnego zarówno dla amatorów jak i dla słuchaczy sal koncertowych. Nie bez znaczenia było i to, że ulubiły go sobie kobiety do domowego użytku, jako że do końca XIX wieku nie godziło się im grywać na skrzypcach, a już na pewno na wiolonczeli czy instrumentach dętych. Może więc i ta osobliwość obyczajowa miała jakiś swój wpływ na kształtowanie się rozkładu preferencji w łącznym popycie na te „towary”. XX wiek przyniósł niebywałą atrakcyjność i masową popularność konkurencyjnej gitary, odmiany dawnej popularnej lutni i mandoliny – ale to opowieść z nieco innej bajki. 
Tak czy owak, przytoczona wyżej historia działalności Steinwaya pokazuje, że w XIX wieku impresariaty i inni sponsorzy tak dalece zdominowali świat sztuki, że pojedynczy odbiorca nie miał już praktycznie żadnego wpływu na kształt powstającej muzyki. Był biernym jej „biorcą”, ewentualnym nabywcą nut do domowego muzykowania oraz płatnikiem usług koncertowych – i nikim więcej. O wszystkim decydowali biznesmeni, wydawcy, producenci instrumentów, także treserzy gustów czyli krytycy i recenzenci. Łańcuch pokarmowy hien na tym żerowisku wciąż się wydłużał, aczkolwiek jeszcze czekało go wzbogacenie o kino i fonografię. Nadeszło ono nieco później, niemniej interes i tak już się kręcił na coraz wyższych obrotach jako że zachodziły wielkie przemiany społeczne, które dostarczały mu nowych źródeł zysków..
Należy bowiem pamiętać, że XIX wiek to gwałtowny rozrost miast i napływ ludzi, tworzących pospołu ogromne masy plebejskie. Przechwytując duże sale widowiskowe, a także zachęcając nuworyszy pieniądza do budowania nowych ośrodków muzycznych, impresariaty i towarzystwa musiały jakoś je wypełniać klientelą, chętną płacić za ambitną rozrywkę. Zeszło się więc kilka nowych, dodatkowych czynników, współdecydujących o ewolucji muzyki czy o jej rodzajach, jakości, wreszcie o jej rentowności. Nie było już miejsca na improwizację, eksperymentowanie bywało ulotną i przejściową rzadkością – jak chociażby z fortepianem o dwóch klawiaturach czy ze skalą ćwierćtonową – nie było czasu na fanaberie artystów, na sentymenty czy na zmiłowanie Boże. Produkcja miała iść pełną parą i dostarczać towary na każdy gust i na każdą kieszeń. Oczywiście, obudowane to było reklamą, recenzjami, nawet naukowością. 
A przecież jesteśmy dopiero w XIX wieku, jeszcze przed epoką filmu, płyt, massmediów! Niemniej już wtedy formuła muzycznego biznesu była – jak na tamte okoliczności społeczne i możliwości techniczne – właściwie domknięta. Wiek XX rozdął ja do stanu elephantiasis gigantycznych rozmiarów – i dochodów. Zsuwanie się po równi pochyłej sztuki – zamienianej w kurę, znoszącą złote jajka – nabierało tempa. Procesy degradacyjne, jeśli trwają powoli ale dostatecznie długo, zrazu nie wydają się groźne, niekiedy wręcz przybierają efektownie fałszywe znamiona doskonalenia i postępu. Muzyka artystyczna w swej treści miała jeszcze dawny impet i zachowywała wysokie standardy harmonii i estetyki. Nadawała im nowe formy wyrazu, bez większych zastrzeżeń akceptowane przez odbiorców. Ale co i raz ingerowano z zewnątrz w kierunek tego pędu, a nawet w rozszczepianie gatunków muzycznych w rozmaite podgatunki, dopasowywane do określonych „targetów”.
Tak miedzy innymi wyodrębniła się muza „lżejsza” – operetka, paryski wodewil plebejski, potem wiedeńska, bardziej elitarna, z nich zaś wypączkowała formuła amerykańska czyli musical. Natomiast muzyka „artystyczna” – zwłaszcza europejska i o wiele późniejsza północnoamerykańska – wkroczyła w fazę eksperymentów coraz dziwniejszych, potem coraz dzikszych, aż doszła do stanu całkowitej, zrozumiałej tylko dla wybranych, hermetyczności treściowej i formalnej, w sumie niestrawnej dla przeciętnego słuchacza. Jedynym regionem świata, gdzie nie udało się jej doprowadzić do takiego absurdu, była Ameryka Łacińska – z wielu rozmaitych powodów. W swym głównym nurcie okazała się być immunizowana na wirusy samozagłady, a jej poboczne odgałęzienia, które w XX wieku dotknęła zaraza awangardy, są dziś tam marginesem, odrzucanym przez ogół słuchaczy, acz wielbionym przez manierycznych snobów i zglobalizowanych ideologów oraz wielbicieli wszechświatowego postępu we wszystkim i za każdą cenę. 
W połowie XIX wieku w Europie, tej kolebce muzyki artystycznej, mało co zapowiadało takie przyszłe brewerie muzyczne. Rzecz jasna, toczyły się spory, powstawały rozmaite nurty estetyczne, bywało nawet sporo awantur na tym tle. Do historii przeszła już wojna między Wagnerem i Verdim o filozofię dramatu operowego, tworzono i rozbudowywano pomysły instrumentacyjne i formalne. W Rosji grupa kompozytorów, skupiona w tzw. „Potężnej Gromadce”, zapoczątkowała – jako odprysk szerszego problemu historiozoficznego – nawrót do nadrzędności treści i motywów ludowych i narodowych, w kontrze do kontynentalnego kosmopolityzmu. Na tej kanwie rodziły się osobliwe muzyczne nacjonalizmy, dalekie jednak od chorych partykularyzmów. Wszyscy rzecznicy i adwersarze rozmaitych opcji przestrzegali bowiem kanonicznych zasad harmonii i dbałości o naturalne piękno muzyki. Liczono się jeszcze wciąż z gustami i preferencjami odbiorców, głównie w obawie przed pustymi salami koncertowymi. Nawet szeregowi krytycy i recenzenci siedzieli cicho jak mysz pod miotłą, gdy chodziło o wspieranie interesów tych, którzy za wszystko płacili.
Tymczasem rynki muzyczne, a więc i losy artystów, całkowicie zostały poddane rygorom, narzuconym przez speców od organizacji życia muzycznego. Należy jednak pamiętać, że impresariat nie pojawił się znienacka, lecz wyrastał z coraz bardziej rozwijającego się życia muzycznego jeszcze w okresie baroku. Niegdyś byli to ludzie na cudzych usługach, teraz się wyodrębnili jako samodzielna grupa zawodowa, zautonomizowana i tworząca międzynarodową sieć wspólnych interesów. Dawniej prym wiedli, oczywiście, Włosi, najstarsi w tym fachu, za nimi Francuzi, lecz byli to niejako detaliści, działający na rynkach krajowych. Podobnie działo się w niemieckojęzycznej części Europy, gdzie specjaliści od biznesu muzycznego pojawili się również dość wcześnie.
 Co ciekawe, w wielu opracowaniach wymienia się tu pewną nie byle jaką kobietę z połowy XVII wieku, a mianowicie księżnę Zofię Elżbietę Braunschweig-Luneburg z Saksonii klawesynistkę, wielką miłośniczkę muzyki i protektorkę muzyków. Miała mnóstwo tytułów z Almanachu Gotajskiego, także mnóstwo pieniędzy, wiec zajmowała się tym procederem bardziej z upodobania niż dla zarobku – aczkolwiek wiadomo, że przychodami nie gardziła. Jej biografia to skrzyżowanie powieści romansowej i awanturniczej, a ona sama mogłaby by być wzorem dla dzisiejszych feministek – gdyby oczywiście miały jakakolwiek wiedzę historyczną. Musiała być niepoślednią figurą, skoro muzykologia odnotowała ją w swych annałach, poświęcając jej wiele rozpraw naukowych, nader szczegółowych i ciekawych.
Wszelako historycznie pierwszeństwo w impresariacie stricte zawodowym na tamtych „łowiskach” należy przyznać niejakiemu Abelowi Seylerowi z połowy XVII wieku, który zarządzał wiedeńskim teatrem i operą i miał pod swą opieką jeszcze przedmozartowskie znakomitości, dziś zapomnianych kompozytorów jak Johan Hiller, Georg Benda czy Anton Schweitzer. Później pałeczkę przejął aktor, śpiewak i obrotny człowiek interesów, zagorzały mason Emanuel Schikander, zapamiętany jako przyjaciel Mozarta i nawet uwieczniony w filmie Amadeusz. Nawiasem mówiąc, wielki klasyk napisał kiedyś zabawną komedyjkę muzyczną, zatytułowaną właśnie Impresario, nie wolną od złośliwości na temat owych sprytnych chytrusów, kręcących się wokół cudzych utworów.
Wśród wielu pretendentów do pierwszeństwa, ojcem zawodowego, wielkiego impresariatu na skale ogólnoeuropejską był niejaki John Peter Salomon, zdolny niemiecki skrzypek i dyrygent, odnoszący nawet spore sukcesy na niwie operowej i wielce honorowany przez swego mecenasa księcia Henryka Pruskiego. Jako człowiek z przerostem ambicji, ale jednak niepozbawiony rozumu zorientował się, że nie ma co konkurować w ówcześnie żyjącymi wielkościami – zwłaszcza z Mozartem, Haydnem i Beethovenem – i całą rzeszą muzyków pomniejszych, ale mocno osadzonych w realiach Wiednia i Paryża. Ruszył do Londynu, gdzie w życiu muzycznym zapanowała pustka po śmierci Haendla. Zadebiutował – średnio udanie – w tamtejszej Covent Garden, lecz szans wielkich na dalszą większą karierę nie miał. Wpadł wiec na pomysł, by podczepić się pod lepszych od siebie i na nich zbudować sobie pozycję – jeśli nawet nie muzyka, to przynajmniej „człowieka muzyki”. Ściągnął do Londynu Haydna, który akurat wyzwolił się spod kurateli Esterhazych, proponując mu napisanie cyklu nowych symfonii na użytek koncertów w Anglii, nawiązał też obiecujące kontakty z Beethovenem na promocje jego dzieł. Obydwaj klasycy wiedeńscy zgodzili się na współpracę – i tak się zaczęło. 
Dalsza historia Salomona obfituje w wiele ciekawych momentów, lecz za długo by o tym mówić w szczegółach. Dość powiedzieć, że to on zapoczątkował system koncertów abonamentowych, założył – a jakże – Towarzystwo Filharmoniczne, skupiając w nim wielu muzyków z kontynentu, którzy w obawie przed zawieruchą rewolucyjną i napoleońską zjeżdżali gromadnie do Londynu. Załatwiał dla nich zamówienia, subskrypcje, organizował koncerty i wydania nutowe, starał się wspierać mikry światek kompozytorów rdzennie angielskich, współpracował z producentami instrumentów – słowem, wprost lub pośrednio maczał palce we wszystkim, co wiązało się z życiem muzycznym i jego zapleczem. Po latach stał się niekwestionowanym jego panem w Anglii, żywą legendą i ważnym graczem na rynkach w Europie – a poprzez Fielda i Cramera sięgnął nawet do Rosji. Nie było chyba artysty tamtych czasów, który tak czy inaczej nie przeszedłby przez jego ręce. Niestety w 1815 roku spadł z konia i się zabił, wiec ominęła go sposobność zapuszczenia macek w postkolonialnej Ameryce, gdzie już właśnie kierowali swój sokoli wzrok co bardziej przewidujący kompozytorzy, wykonawcy i mniejsi lub więksi biznesmeni „od sztuki” ze starego kontynentu. 
Salomon nie pozostawił godnego siebie spadkobiercy, lecz ponieważ natura nie znosi próżni, szybko znalazł się człowiek, który go zastąpił i nawet udoskonalił metody poprzednika. Zaczynał jako obrotny impresario teatralny na West Endzie, lecz szybko zorientował się, jak wielki potencjał tkwi także w popularyzacji muzyki w modelu włoskim – czyli w organizowaniu widowisk muzycznych dla szerokich mas ludowych. We Włoszech od dwóch bez mała stuleci panowała niepodzielnie opera, sztuka wręcz narodowa, lubiana i budząca silne emocje tłumów. Istniały jej odmiany „serio” i „buffo” i każda z nich miała wielkie wzięcie. George Edwardes – bo tak się zwał ów bystry osobnik, syn celnika portowego i katolickiej Irlandki – miał ciekawe życie. Po ukończeniu szkoły w miejscowym konwikcie został wyekspediowany do Londynu, by wstąpić do Królewskiej Akademii Wojskowej. Tamtejsi jego irlandzcy kuzyni, drobni menadżerowie teatralni, załatwili krajanowi posadę w operze w Leicester, co całkowicie zmieniło jego plany życiowe. Złapał bakcyla sceny, a że był sprytny i obrotny wiec szybko poznał tajniki światka muzycznego i postanowił związać się z nim już na dobre.
Jego kariera to doskonały materiał na serial telewizyjny o człowieku sukcesu.  Pomysł rozkręcenia biznesu widowisk dla mas plebejskich chwycił, a na wystawiane przez niego „komedie muzyczne” ludzie walili drzwiami i oknami. W XX wiek wkroczył już jako bezapelacyjny potentat na rynku muzy „lżejszej”, która choć może była i lekka, ale przynosiła mu ciężkie pieniądze. Nie bez znaczenia był też fakt, iż doceniając gigantyczny potencjał popytu za oceanem związał się interesami z legendarnym impresariem amerykańskim, jednym z największych kreatorów życia scenicznego w USA z przełomu XIX i XX wieku – Johnem Augustem Dalym, starszym od niego o dwadzieścia lat i o tyleż bardziej doświadczonym w dostarczaniu stosunkowo taniej rozrywki dla masowego odbiorcy.
Nie sposób wymieniać licznych nazwisk owych ludzi, którzy przez dziesięciolecia zawłaszczali krok po kroku życie muzyczne i losy muzyków w zrodzonym świecie dominacji pieniądza nad wszystkimi aspektami ludzkiego życia. Poświęcono im mnóstwo opracowań, w których nader barwnie opisano metody, jakimi się posługiwali, by owijać sobie artystów wokół palca – a właściwie wokół wiszącej na nim kabzy. Byli nie tylko doskonałymi biznesmenami, ale i niezłymi psychologami - wiedzieli jak grać na ambicjach i nadziejach, na egocentryzmie i narcyzmie muzyków, wreszcie na ich wrażliwości emocjonalnej. Za uśmiechami i obietnicami kryły się rachunki, za każdą wypłatą kryl się cichy stukot liczydeł, sumujących zyski. Wszyscy wiedzieli jak to działa, ale wyboru wielkiego nie było – muzyk nie ma praktycznie żadnej możliwości na zmianę zawodu, chyba że sam zajmie się jakimiś własnymi interesami. Wolny najmita bez profesji konkretnej i użytkowej, skazany jest na cudzą łaskę. Nawiasem mówiąc, dotyczy to nie tylko artystów.
Tymczasem miasta rozrastały się, rósł więc i masowy popyt na rozrywki, nawet te ambitniejsze. Znakomicie spełniała te oczekiwania operetka – mała opera – farsowa opowiastka na użytek teatrzyków bulwarowych, zbudowana na prostych dialogach, gęsto przetykanych wpadającymi w ucho melodiami. Uczeni muzykolodzy wywodzą tę formę muzyczną jeszcze od Greków i Rzymian, co wydaje się być koncepcją aż nadto naciąganą, bardziej sensowne jest osadzenie jej w średniowiecznej tradycji krotochwilnej i jarmarcznej, potem we francuskiej operze komicznej, angielskiej operze balladowej czy niemieckim singspielu. W formie niejako klasycznej narodziła się w Paryżu, zaraz potem zawędrowała do Wiednia i Londynu. Pierwszeństwo przypisuje się Francuzowi Hervemu i Belgowi Soupemu, zaraz po nich idą dwa najsłynniejsze nazwiska – Offenbach i Strauss. 
Pierwszy z tej dwójki był prawdziwym rekordzistą, gdyż w ciągu trzydziestu lat napisał dobrze ponad setkę owych muzycznych utworów lżejszego kalibru. Był też autorem jedynej opery „poważnej”, w której – ku zdumieniu wszystkich – dowiódł niepośledniego talentu jako muzyk „serio”, ze wszech miar dojrzały i wartościowy. I to ona właśnie weszła do kanonu swego gatunku, podczas gdy cała pozostała galanteria muzyczna poszła w zapomnienie – z wyjątkiem osławionego kankana, który stał się wręcz symbolem rozrywki „podkasanej”. Miał niezwykłe wyczucie gustów plebejskich jako że w młodości, jako wiolonczelista i skrzypek, wiele grywał po jarmarkach, festynach i weselach więc doskonale wiedział, jakiej muzyki oczekują prości ludzie. Dał sobie spokój z komponowaniem elitarnej i dość jednak hermetycznej muzyki artystycznej, pozostawiając po sobie owe Opowieści Hofmana jako świadectwo swych wielkich możliwości, z których zrezygnował na rzecz sukcesu i dużych pieniędzy. Żył aktywnie, wesoło i bogato, spłodził mnóstwo dzieci, cieszył się powszechną sławą u paryskiego ludu oraz zrozumiałym uznaniem właścicieli i opiekunów finansowych Theatre Francais, w którym się zakotwiczył na całe dorosłe życie. 
Zyskał też rozgłos w całej Europie, gdyż lokalni impresariowie, oczywiście, natychmiast puścili jego utwory w obieg, zarabiając na tym krocie. Nie istniały bowiem żadne rygorystyczne uregulowania międzynarodowe co do praw autorskich, a wszystko odbywało się „na gębę” czyli na zasadzie ogólnego, jednorazowego dogadywania się kontrahentów lub pośredników, wszelako bez wyszczególniania takich drobiazgów jak kontrola ilości przedstawień i naliczania procentów od sum ze sprzedaży biletów. Zresztą, kto byłby wtedy w stanie dokładnie to kontrolować?
Z kolei rodzina Straussów to cała epopeja w światowym życiu muzycznym, a jednocześnie swoista cezura, wyznaczając początki nobilitacji gatunku muzyki plebejskiej. Niewiarygodna popularność trzech pokoleń, jakie sobie ta familia zyskała, może być przyrównywana – z uwzględnieniem ówczesnych warunków – z największymi szaleństwami, towarzyszącymi współczesnym zespołom rockowym. A przecież nie było wtedy masmediów, płyt, ogromnej machiny reklamowej, wielkich stadionów, wykorzystywanych jako muzyczne amfiteatry dla tłumów wielbicieli. Proponowali muzykę lekką łatwą, melodyjną, wpadającą w ucho i szalenie pogodną, nadto również taneczną. Poczciwe, ludowe lendlery zamieniły się w powłóczyste walce, Europa oszalała na punkcie nowej mody, podchwyconej zarówno przez dwory królewskie, jak i przez ulicę. 
Jan Strauss-syn był kompozytorem niezwykle uzdolnionym – i to wszechstronnie – czego nie doceniają niekiedy autorzy uczonych rozpraw muzykologicznych. Wybór takiej a nie innej formy, jako głównego obszaru swej twórczości nie wynikał z ograniczoności talentu, lecz z rozmysłu i zimnej kalkulacji. XIX-wieczna rzeczywistość objawiała się nowymi zjawiskami w sferze kulturowej, a jednym z nich było powstawanie nowego rodzaju konkurencyjności w sztuce muzycznej, narzucanej przez „demokratyzację” popytu – rozkład preferencji na jej odmiany przechylał się w stronę dominacji gustów odbiorcy masowego, chętnego do płacenia za usługi, które je zaspokajały. 
Podział na to, co artystycznie „wysokie” i elitarne, a to, co popularne i egalitarne nie był już tak ostry, trzeba było przeformułować kryteria, według jakich dotąd go dokonywano. Muzycy musieli podejmować decyzje z pogranicza kompromisów artystycznych, liczyć się z wymogami rynku, żądaniami impresariów, nadto godzić się na ich dyktat finansowy, który z braku prawnych uregulowań okazywał się zwykłym zdzierstwem. Ci najpopularniejsi nie mieli najgorzej, inni brali, co dawano. Zważywszy realia społeczne, sytuacja była więc mało komfortowa niemniej „koło aktywności” kręciło się na całego i każdy przebierał łapkami, by nie wypaść z rytmu, bo groziło to wypadnięciem „z branży”.

W dybach
W takiej oto aurze kulturowej rodził się demokratyzm sztuki a więc i relatywizacja estetyki – podobnie jak to miało miejsce w sferze wartości pozamaterialnych, postaw, normatywności etycznej. Koniec XIX wieku to już wiele niepokojących zjawisk i pomysłów, opatrywanych etykietkami „postępu”, „konieczności dziejowej”, „rewolucyjności” życia i rozmaitych jego aspektów. Nad tym wszystkim unosił się zrodzony z paradygmatu utylitaryzmu duch przyszłego globalizmu – jeszcze wątlutki, ale już zachłanny w swych deklarowanych konceptach zarządzania wielkimi masami ludzkimi.
Owa planowana totalna sterowność musiała uwzględniać także sztukę, a w szczególności muzykę, jako jedno z narzędzi inżynierii społecznej, służących oddziaływaniu na emocje – nawet te polityczne! – oraz zapewnianiu rozrywki, pozwalającej odreagowywać napięcia i stresy codziennej harówki w służbie Lewiatana.  Przed nastaniem epoki kina doskonale sprawdzały się wypróbowane przez wieki rozmaite widowiska dla szerokiej publiczności, zapewniające jej stosowne dawki rozrywki z bogatą oprawą muzyczną. Stąd taka popularność operetki, teatrzyków bulwarowych, nawet poważnej opery czy koncertów ze strawnym repertuarem – najlepiej popisowym – dla sfer mieszczańskich, aspirujących do społecznej elitarności. Pojawiło się też pewne novum – stałe scenki uliczne i ogródkowe, które z czasem miały przekształcać się w wielkie muszle koncertowe w miastach, a za chwile i w modnych kurortach.  Popyt rósł, coraz więcej pieniędzy krążyło w obiegu, zyski rosły, muzycy mieli się całkiem nieźle mimo że obrotni impresariowie i właściciele zaplecza całego tego biznesu zgarniali większą cześć dochodów z ich występów, nieźle ich przy tym oszukując. 
Miało to i dobre strony, gdyż muzyka artystyczna, zmuszona do rywalizacji z populizmem, generowała dzieła nader ciekawe, a nade wszystko „komunikatywne” w odbiorze. Nie jest przypadkiem, że w ciągu XIX wieku doszło do niezwykłej ekspansji w jej poszukiwaniach treściowych i formalnych. Pozostawmy muzykologom analizy tego okresu, taksonomie i klasyfikacje, porównania dokonań poszczególnych kompozytorów i całych ich grup, opatrywanie ich rozmaitymi etykietkami, wreszcie gmeranie w ich życiorysach w poszukiwaniu otchłannych głębi ich duszy i psychiki – lub zwykłych plotek. Ich życie toczyło się wedle własnych motywacji, pomysłów i możliwości, a także kalkulacji, przy okazji tworzyły się hierarchie środowiskowe, narodowe i międzynarodowe, które wyznaczały „porządek dziobania” na rynku muzycznym.  I nie zawsze za kryteria lokowania kogoś na nim przyjmowano skalę talentu czy artystycznej klasy jego dzieł. 
Kwestie finansowe bywają – prawda, nie zawsze – jakoś dziwnie pomijane w biografiach muzyków, mimo że przecież ich udziałem była również walka o byt, a zwłaszcza układanie sobie stosunków z bossami muzycznego biznesu – impresariami, wydawcami, dyrektorami oper i sal koncertowych, producentami instrumentów. W tych potyczkach przychodziło też liczyć się z coraz bardziej bezczelną krytyką recenzentów, kształtującą opinię publiczną, a więc gusty i preferencje odbiorców. Jedno ich słowo potrafiło albo wynieść na wyżyny popularności, albo strącić do niebytu, a nawet wtrącić w długie zapomnienie nawet po śmierci. Podziwiać należy muzyków za ich odporność na te wszystkie uwarunkowania i za zdolność utrzymywania przy tym ich naporze wysokiego poziomu weny twórczej. 
Nie każdemu się to udawało, zwłaszcza że status społeczny muzyka był stosunkowo niski – legendy o rozgłosie i pozycji wielkich ówczesnych sław są w większości mocno przesadzone. Więcej w tym było huśtawek opinii kapryśnych odbiorców, niż trwałej popularności – tylko nieliczni mieli kredyt zaufania na tyle duży, że nie groźne im były zawirowania na rynku i krytyka w prasie. Wielu z trudem wiązało koniec z końcem i gdyby nie dobrzy a niezależni sponsorzy i protektorzy marny byłby ich los. I, co charakterystyczne, niejednokrotnie lepsze zarobki znajdujemy w owym czasie coraz częściej nie po stronie twórców, lecz odtwórców, wynoszonych do rangi artystów pierwszego szeregu dzięki widowiskom i igrzyskom wykonawczym, a od lat dwudziestych XX wieku dzięki firmom fonograficznym.
Niemniej XIX wiek to czas wręcz eksplozji twórczej w muzyce – i chyba ostatni tak bogaty w dokonania. Okres ten bowiem uznać należy uznać za łabędzi śpiew muzyki artystycznej – piękny, ale przedśmiertny, przynajmniej jeśli idzie o nas epokę. Od tego bowiem czasu zaczęły się procesy degeneracyjne – przynajmniej w Europie – które koniec końców doprowadziły do upadku dawnej formuły indywidualnego artyzmu oraz piękna i harmonii dzieł. Ponieważ w historii nic nie dzieje się z dnia na dzień, więc jeszcze prawem bezwładności powstawały utwory w trybie ewolucji dotychczasowej tradycji muzycznej, tym bardziej że nie zniknęły całkowicie wcześniejsze odmiany mecenatu tak kościelnego jak i królewsko-arystokratycznego. Co prawda, rewolucje i wojny skasowały niektóre monarchie, a w ich liczbie i te wielce zasłużone w historii sztuki, niemniej pozostałe kultywowały dawne obyczaje jej wspierania, chociażby w formie finansowania istniejących już instytucji lub fundowania stypendiów dla wybranych, uznawanych za najbardziej obiecujących. Także Kościół – zwłaszcza Watykan – nie zaniechał zamawiania utworów okolicznościowych i liturgicznych, nadal też podtrzymywał edukację własnego narybku organistów. 
Lecz gdzieś w jakichś czeluściach cywilizacyjnego Mordoru, jaki fundowała nam nieubłagana „konieczność dziejowego postępu”, ożywał już inny twór – a właściwie potwór: mecenat państwowy, ze swoimi urzędnikami, komisarzami, referentami, odgórnymi mianowańcami i dysponentami funduszy „na kulturę”. Zrodził się fenomen, któremu na imię „dotacja” – odgórna, sterowana, celowa, instrumentalna, zadaniowa, korupcjogenna i deprawująca, ideologiczna, a każda w służbie nie sztuki, lecz Lewiatana. 
Oświecenie i jej pierwszy społeczno-polityczny eksperyment na wielką skalę – rewolucja francuska – zapoczątkowało nowa epokę, którą – sądząc po efektach – trudno uznać za udaną. Wielka, historyczna smuta, zmierzająca dziś do jakiegoś niezbyt miłego końca, to – zgodnie z koncepcjami historiozofów – kres fazy cywilizacyjnej, w jaką przekształciła się trwająca kilka wieków era kulturowa w jej różnych mutacjach. 
Bilans wypada dość ponuro. Z jednej strony mamy niebywały rozwój nauki i techniki, czyli użytkowego instrumentarium życia jednostek i zbiorowości. Z drugiej zaś dwa wieki nieustannych wojen, które pochłonęły setki milionów ludzkich istnień w pogoni za urzeczywistnieniem ziemskiego raju wedle różnych zbrodniczych ideologii, nieokiełznanej chciwości i pogoni za zyskiem, wreszcie obłąkańczych projektów organizacji i zarządzania całym światem, planowanych przez fałszywych demiurgów, mających się za następców Pana Boga. Na domiar wszystkiego sami urządzamy sobie „cichy holokaust” na własne życzenie, a ostatnio wręcz w świetle prawa – z ostrożnych rachunków wynika, że liczba aborcji w ciągu ostatniego wieku osiągnęła wielkość około półtora miliarda zabiegów! To zatrąca już apokalipsą – a stwierdzenie takie nie jest tylko figurą stylistyczną na użytek dramatyzmu narracji. 
XIX-wieczny bożek utylitaryzmu przyniósł absolutyzację pieniądza i zysku, za nim na piedestał wyniesiono również bóstwo „postępu”, z jego teorią i praktyką kontrolowanego i arbitralnie urządzanego porządku świata. Wielkie stada kapłanów obydwu tych świątków zawłaszczyły wszystkie sfery ludzkiej działalności, sprowadzając indywidualną podmiotowość, a więc sprawczość i kreatywność każdego rodzaju, do poziomu „użytkowej specjalizacji” jednostki o określonej, przypisanej jej roli w gigantycznym powszechnym mrowisku – a raczej stadzie zwierząt.roboczych, wprzęganych w przydzielane im kieraty. Człowiek bez swojej „tabliczki znamionowej” jest dziś właściwie nikim, osobnikiem bez przydziału, a przez to niebezpiecznym z racji swej nieokreśloności, a więc i nieprzewidywalności myślenia i działania. Ponieważ natura ma jednak swoje prawa wielkich liczb, więc zawsze znajdzie się spora ilość osobników niepoddających się z własnej woli powszechnej tresurze i kontroli, co należy tępić jako zjawisko potencjalnie szkodliwe, a nawet j zaraźliwe.
Do tej właśnie kategorii ludzi wolnych talentem, umysłem i duchem zawsze należeli artyści, których już sam Platon w swym idealnie zorganizowanym państwie miał za niebezpiecznych rozsadników chaosu. To, co stary Grek starał się wykluczać ze swego idealnego świata, pomysłodawcy nowego ładu społecznego postanowili oswoić i wziąć na smycz. Nie wystarczało im to, że ludzi sztuki daje się wkręcać w tryby obracającego się pieniądza – tak czyniono i wcześniej, choć nie na taką może skalę jak już od XIX wieku. Artyści zawsze byli uzależnieni od hojności, interesów lub kaprysów tych, którzy zamawiali ich usługi i za nie płacili, lecz relacje te miały przynajmniej pewien pozór dobrowolności. Istniała też oczywista alternatywność wyboru, gdyż istniały niezależne ośrodki mecenatu i protektoratu, a to dawało możliwość – prawda, że dość ograniczoną, ale jednak – szukania dla siebie takiego miejsca, w którym zawarowana będzie całkiem niekiedy spora niezależność twórcza. 
Oczekiwania i wymagania mecenasów były dość dokładnie określone, ale nie „totalne” – rozumieli oni, że artysta musi mieć swoją niszę twórczą, do której się nie wtrącali o ile tylko otrzymywali na czas to, co zamawiali i finansowali. Owszem, w malarstwie, rzeźbie czy architekturze często śledzili na bieżąco powstawanie dzieła i zgłaszali swoje uwagi, lecz tam wszystko było „na widoku” i podlegało korektom lub negocjacjom. Osobliwie kontrahenci kościelni pilnowali, by nie dochodziło do jakichś gorszących odstępstw od obwiązujących kanonów treści czy obyczajności wizerunkowej danego tematu. Ale i tu zdarzały się ciekawe incydenty. Do historii przeszły krzykliwe kłótnie Juliusza II z Michałem Aniołem o papieski grobowiec, czy spory o umiejscowienie posągu Dawida z władzami Florencji, - ale tez z drugiej strony poparcie, jakiego papież udzielił artyście, gdy kardynałowie marudzili na widok wyłaniających się nagości na freskach Kaplicy Sykstyńskiej. 
W muzyce takie współdziałanie on line było raczej niemożliwe z oczywistych powodów. Msze, kantaty i oratoria miały swoje stałe pozycje kanoniczne, więc nie było z tym żadnego problemu. Owszem, w muzyce świeckiej zdarzały się kontrowersje miedzy kompozytorem a zamawiającym, tyle że głównie przy akceptacji operowego libretta. Lecz w przypadku dziel instrumentalnych ocenie podlegał gotowy już „produkt”, a muzyk miał całkowitą swobodę w jego przygotowaniu. Trudno zresztą sobie wyobrazić, by odbiorca, nieznający ani nut ani zasad harmonii, miał „czytać” wstępne szkice dajmy na to koncertu czy symfonii i wtrącać swoje trzy grosze. To stało się normą o wiele później, przede wszystkim w muzyce ilustracyjnej – filmowej czy teatralnej. Ale do tego było jeszcze bardzo daleko. 
Tamte czasy i obyczaje już dawno minęły, i to bezpowrotnie. Stopniowo świat się reorganizował, zmierzając ku coraz większej koncentracji władzy i pieniądza z jednej strony, z drugiej zaś - ku zwiększaniu się mas „nawozu historii” czyli liczebności populacji i skupianiu się jej w rosnących molochach miejskich. Rosła wiec ilość ludzi, których należało zagospodarować nie tylko produkcyjnie, ale i zabawowo. Biznes teatralno-muzyczny pracował na maksymalnych obrotach i czerpał ogromne zyski z najrozmaitszych przedsięwzięć, dostarczających wrażeń i emocji wedle potrzeb, gustów estetycznych i zasobności kieszeni. Artystów wprzęgnięto w tę machinę niczym wyrobników, pracujących na konkretne zamówienia, pilnie nadzorowano zgodność wykonania „towaru” z zadanymi „parametrami”, wszelako wciąż jeszcze zachowując podział na to, co „wysokie” i to, co „plebejskie”. 
Struktura tego biznesu, już sprawdzona acz wciąż udoskonalana, objęła praktycznie cały świat „białego człowieka”, monopolizując pośrednictwo między wszelkimi odmianami twórczości a każdego rodzaju odbiorcą. Sztuka stała się towarem, nabywanym tak jak buty w sklepach – od tych luksusowych, wykwintnych i snobistycznych, aż po składowiska przemysłowej tandety dla najuboższych. Miarą jakości towaru była teraz jego cena, kalkulowana według kosztów produkcji oraz wielkość sprzedaży, a nie jakaś mityczna „wartość dodana”.Wskaźniki ekonomiczne wyznaczały więc zamówienia, rodzaje produktów, mody, zatem i nakłady oraz inwestycje, czyli promocję i sponsoring planowany, niejako „kierunkowy” z minimum ryzyka.
Nie jest przypadkiem, że w tym właśnie okresie uruchomiły się w sztuce procesy odśrodkowe w sferze formy i estetyki, a z czasem i treści. Stymulatorem tych zmian było wyniesienie do rangi głównej siły napędowej aktywności twórczej dwóch idei – atrakcyjności i postępu. Każde nowatorstwo miało odzwierciedlać ducha rewolucyjnych przeobrażeń świata.  zgodnie z imperatywem kreowania go na własną modłę – ideologicznie in extenso e globo ale w szczególności in favorem tych, którzy nim władali i zarządzali. Hasłem epoki stała się osobliwa „transcendencja diabelska” czyli „wykraczanie poza granice”, lecz nie w poszukiwaniu Boga i harmonii, lecz w celu obalania wszelkich barier, tradycji, obyczaju i norm. Sztuka zaanektowała zasadę „Boga nie ma wiec wszystko wolno” – i rozpoczęło się szaleństwo. Jeszcze nie masowe, jeszcze ostrożne, jakby „stopniowe”, lecz już natrętne i zaczepne. 
Heroldowie postępowości za wszelką cenę głosili konieczność podejmowania działań na rzecz „nowoczesności”, zadekretowanej jako wartość sama w sobie. Czym konkretnie miałaby ona być w sztuce? – tego jeszcze przezornie dokładnie nie ustalano, lecz wszelki jej deklarowany przejaw przyjmowano jako wielkie osiągnięcie na drodze rozwoju ludzkości. Miarą sukcesu miała być „oryginalność” dzieł, a coraz większe udziwnienia, przyjmowane przez odbiorców ze zrozumiałą rezerwą, ogłaszano jako dowody sięgania przez artystów do niespenetrowanych dotąd głębi natury ludzkiej. 
Warto też pamiętać, że właśnie wtedy rodziły się poronione koncepcje Freuda o mrocznych pokładach duszy i destrukcyjnych żywiołach wewnętrznych, tkwiących w człowieku i niszczących go poza kontrolą jego świadomości i wolnej woli. Ta psychologiczna hochsztaplera okazała się być w sztuce szalenie nośna pod wieloma względami. Usprawiedliwiała i sankcjonowała każde dziwactwo artystyczne, każdą „dzikość” w odstępowaniu od jakiejkolwiek zasadności treściowej, od formalnej normatywności dzieł, a nawet kompetencji warsztatowych, czyli legitymizowała relatywizm piękna i likwidowała sens „wartości dodanej” dzieł. Oczywiście, dawała również inżynierom dusz potężne narzędzie manipulacyjne, pozwalające wmawiać ludziom – w pojedynkę i zbiorowo – że ich podmiotowość, także w rozumieniu samego siebie i świata czy nawet we własnych potrzebach i gustach jest jednym wielkim złudzeniem. Innymi słowy, sami właściwie nie wiedzą kim są, jacy są, dlaczego coś lubią albo i cenią, albo czego nie znoszą – choć wydaje im się że, są panami siebie.
Desakralizują człowieka i jego życie, wmówiono ludziom dość skutecznie, że są niczym korki na fali „egzystencji”, niesione przez jakieś tajemnicze, tkwiące w nich demony ku zatraceniu, od którego wybawić ich mogą tylko gusła, odczynianą, za odpowiednią rzecz jasna opłatą przez samozwańczych kapłanów nowej pseudonaukowej religii. Koszty takich cywilnych odpustów skalkulowano dość wysoko i wmówiono tumanionym masom, że owe naukowe rzekomo metody uzdrawiania naprawdę działają, byle stosować je często i z dużą intensywnością. Cóż, psychologia, zamieniona w nadzwyczaj dochodowy interes, ma na swym sumieniu wiele nieszczęść i nikczemności, a zaliczyć do nich należy stworzenie teorii i niszczycielskiej praktyki ubezwłasnowolniania każdego z osobna i wszystkich razem ze szczytnym zamiarem stworzenia nowego człowieka – wspaniałego, szczęśliwego, pogodzonego z losem, tyle że w pełni sformatowanego do postaci żywego robota o z góry założonych parametrach. 
Nie jest zresztą przypadkiem i to, że w tym samym czasie w filozofii zaczął panoszyć się „pesymistyczny sceptycyzm” Schopenhauera i raczkował egzystencjalizm. Wojny XX wieku doprowadziły ludzi do stanu pogrążania się w rezygnacji i poczuciu uprzedmiotowienia, znakomicie opisywanego przez Musila, Kafkę, Witkacego, Elzenberga, Camusa czy nawet superoszusta Sartre’a. Ale to był już skutek – przyczyn sumy tych zjawisk należy szukać jeszcze w końcu XIX wieku, kiedy ów pęd do nowatorstwa – znakomicie sprawdzającego się w technice – zamroczył umysły tak dalece, że wszyscy zachłysnęli się ideą postępu i głoszonych w jego imię zasad działania. W sumie rzec można, że był to okres, w którym zapoczątkowano ekspansję Wielkiego Oszustwa, trwającego do dziś i mutującego do postaci Nowego Porządku Świata.
Nie oznacza to, że wszyscy zwariowali i en masse poddali się temu obłędowi, rezygnując z obrony nie tylko zdrowego racjonalizmu, ale i moralności, zasadzającej się na fundamentalnych cnotach kardynalnych i mniejszych czy na duchowości, wywodzonej z personalizmu. Tak było w literaturze, malarstwie, dramacie, podobnie i w muzyce, w której wielu kontynuowało dawne tradycje, dochowując wierności kanonom Wielkiej Estetyki, ostrożnie je wzbogacając o nowe pomysły formalne. Niemniej spychano ich na margines, nieustannie posądzając o wstecznictwo, eklektyzm czy wtórność, i odmawiając ich dziełom waloru oryginalności i atrakcyjności. Tylko z rzadka dawano im szansę zaistnienia, ale opatrywaną, oczywiście, stosownym komentarzem. 
Tym samym rodziło się zjawisko „mainstreamu” – nurtu wiodącego pod nadzorem patronatu finansowego, który należałoby właściwie określić jako wielkie imadło dla wszelkich odmian sztuki. Paradoksem jest fakt, że kto w nim tkwił, miał się nienajgorzej, gdyż co prawda pozostawał pod ścisłą kontrolą protektorów, ale z gwarantowanym „minimum bytowym”, jakim takim sukcesem i statusem społecznym oraz patentem „prawdziwego twórcy”. Ambicją wielu było przebić się do tej grupy wybrańców, mimo że oddawało się w pacht talent i wolność tworzenia. Nie trzeba chyba specjalnie tłumaczyć, że stwarzało to szanse dla miernot, których specjalizacją była wierność swemu panu i gotowość spełniania każdego jego życzenia czy nakazu. 
W muzyce prym wiódł nurt, jaki zapoczątkowali francuscy impresjoniści, odstępujący od stałości zasad harmonii i wprowadzający w niej swoisty relatywizm formalny. Od nich to zaczęły się późniejsze eksperymenty dodekafonii i innych kierunków awangardy, włącznie z wprowadzaniem dziwacznych notacji czy chociażby coraz oryginalniejszych efektów sonorystycznych. Zwieńczeniem ich absurdalności stał się przysłowiowy już „utwór” Cage’a, nazwany „3’44”, którego wykonanie polegało na tym, iż muzyk siadał na ponad trzy minuty przed instrumentem i nie robił nic, nie wydawał z niego ani jednego dźwięku. Wydawać by się mogło, że dalej w bezczelnym idiotyzmie pójść się już nie da, lecz płonne to byłyby nadzieje. Będzie jeszcze dalej wiele na ten temat, poprzestańmy więc na razie na tym jednym wybranym przykładzie degrengolady w sztuce, jaką sprokurował nam XX wiek.
Oczywiście, tak udziwniana muzyka stawała się coraz mniej „komunikatywna” i trzeba było ogromnych łamańców opiniotwórczej krytyki, by te „nowatorską klasykę” jakoś wcisnąć ogłupiałym słuchaczom. Posługiwano się snobizmem jako skutecznym „narzędziem perswazyjnym” – nikt przecież nie chciał być nienowoczesny. Mimo tej tresury nadal chętnie słuchano klasyki i tego, co z niej się wywodziło. Przeciwwagą dla awangardy były dzieła wielkich symfoników niemieckich, niektórych co starszych wiekiem Rosjan, mniej podatnych na wpływy zachodniego nowinkarstwa, zdrowy rozsadek zachowywali nieliczni Polacy z Paderewskim i Stojowskim na czele. Nawet we Francji znalazło się kilku „epigonów” i „eklektyków” z Saint Saensem w roli głównej, w Finlandii tkwił na posterunku stary, dobry Sibelius, a w Czechach Dworzak. Spora grupa kompozytorów hiszpańskich i latynoskich po pierwszych kontaktach europejskich, głównie paryskich, zniechęcona szybko ekspulsowała się do Ameryki Łacińskiej, gdzie panowała fantastyczna, ożywcza normalność. 
Lecz stara gwardia wzorców i autorytetów powoli odchodziła, a pustkę po nich szybko wypełniali nowatorzy. Młodzież wręcz obawiała się sięgać do tradycji wiedząc, że nie da się z nią przebić przez zapory ideologiczne, stawiane przez wojujących specjalistów od muzyki, którzy sami nic nigdy w życiu nie napisali, lecz wymądrzali się jak to robić należy. Albowiem plemię zawodowych krytyków, recenzentów i teoretyków „od sztuki” rozrosło się nad podziw – zresztą nie tylko w muzyce. Co ciekawe, biznes, choć zdawał sobie sprawę z ryzyka nazbyt agresywnego promowania awangardy, znalazł się w pułapce – wycofać się z ideologicznego rewolucjonizmu było już trudno, ale amatorów na nowinki jakby nie przybywało. Organizowano wiec skandale koncertowe, jak chociażby z baletami Strawińskiego, szukano sposobów popularyzacji nowych dzieł, na siłę snobowano publikę, wmawiając jej, że tylko idiota i ignorant nie potrafi pojąć, jak wielką kryją w sobie „nowoczesną wartość”.
Z tak zwaną muzyka poważną w wersji nowatorskiej było coraz trudniej, trzeba więc było sobie te kłopoty rekompensować na niwie muzy lżejszej. Tu interesy kręciły się doskonale, aczkolwiek dotychczasowe gatunki muzyczne powoli się przeżywały. Na ratunek przyszedł amerykański jazz i musical. Nowy Orlean stał się stolicą nowej epoki, a symbolicznym wręcz bohaterem, który zapoczątkował nowe szaleństwo został Scott Joplin – syn czarnego niewolnika, półanalfabeta, obdarzony naturalnym talentem, a dzięki dziwnym splotom okoliczności wyedukowany w grze na fortepianie. Układał proste melodie z dziwnym rytmem, które podbiły świat – oczywiście, z pomocą odpowiedniej reklamy. Sukces go zadławił, wcześnie zmarł, lecz przyniósł swym „opiekunom” niebywałe pieniądze. Natomiast muzyka jazzowa, znak swoich czasów, w licznych odmianach wyrosła na niekwestionowanego lidera rozrywki plebejskiej, zyskując niebywała popularność.
Jednakże biznes wciąż kręcił się wokół własnego ogona i wciąż szukał nowych sposób na dalszą systemową ekspansję. I – jak to bywa w bajkach – jakiś dobry czarodziej odmienił to co dobre, na to, co jeszcze lepsze. Na przełomie XIX i XX wieku narodziło się kino – ruchome obrazki, składane w coraz to bardziej rozbudowane historyjki. Błyskawicznie wszyscy wpadli w obłęd – kolejny, ale nie ostatni. Albowiem inny wspaniały magik dał światu, a już zwłaszcza biznesmenom, cud nad cudy – technikę nagrywania i odtwarzania dźwięków. Z poczciwej, trochę już zajeżdżonej szkapy macherzy od pieniądza przesiedli się na szybki samochód – i szybciutko odkryli jego niezwykłe zalety i możliwości.
Jeśli dodamy do tego rosnący od drugiej połowy XIX wieku wpływ państwa, tej centralnej sterowni władzy, przechwytującej prerogatywy totalnej, zorganizowanej dominacji nad jednostkami i całymi ich grupami, wówczas pojmiemy, w jakich dybach znalazła się miedzy innymi sztuka. Powstała swoista symbioza – biznes prywatny wespół z państwowym i wszechwładnym instytucjonalizmem, wspierany wielką technologią i nauką z ich niezwykłą inwencją wypracowywania niewiarygodnie potężnych narzędzi inżynierii społecznej, domknął proces niszczenia kultury i uruchomił przejście naszego świata do fazy cywilizacyjnej z wszystkimi tego konsekwencjami. Nie oznacza to, że ten świat z dnia na dzień się zawalił, że coś zostało zadekretowane i powszechnie obwieszczone. Po prostu począł się stopniowo acz nieubłaganie przepoczwarzać we wszystkich aspektach życia w krainę antywartości – w rzeczywistość antyludzką, wypraną z duchowości i za nic mającą godność natury człowieczej. Stał się niczym monstrualna wielkanocna wydmuszka – ozdobny, kolorowy, błyszczący, ale w środku pusty. 

Interludium
Mecenat i protektorat w sztuce był od zarania swych dziejów sprawą w zasadzie prywatną, mającą co prawda swe przełożenia na życie społeczne, lecz z rzadka bywał wikłany w politykę – a jeśli nawet, to wyłącznie pośrednio. Sztuka towarzyszyła historii, zdobiła ją, uczestniczyła w wielu wydarzeniach, komentowała ją i opisywała na swój sposób, nawet cierpiała przez nią, lecz nigdy nie była podmiotem politycznym w sensie sprawczym. Owszem, pobudzała wyobraźnię i emocje, posługiwała się programową drwiną albo apoteozą, nawet zachęcała do buntu lub zagrzewała do walki, lecz przecież nie prowadziła wojen, nie przewodziła tłumom, nie wydawała rozkazów, nie knuła spisków, nikogo nie mordowała, nie bawiła się w dyplomację i nie podpisywała traktatów. 
Słowo pisane bywało komentarzem, oskarżeniem, krytyką, demaskacją, pamfletem albo hagiografią, a autorzy miewali niekiedy spory wpływ na nastroje i opinie mas, na tworzenie mitów, kreowanie wzorców osobowych herosów i zdrajców. Lecz rzadko kiedy sami podejmowali czynną aktywność polityczną. W zamierzchłych czasach bywało, że walczyli gdzieś na polach bitew, co później przekładali bądź na kroniki wydarzeń, bądź na teksty alegoryczne o rozmaitej wymowie, ale to raczej historia ich dopadała, a nie oni ujeżdżali historię.
Cervantes, utraciwszy rękę na wojnie, swego Don Kiszota pisał w więzieniu, ale już Zola swe boje o Dreyfusa toczył zza biurka. Lermontow zginął w oficerskim pojedynku jako żołnierz na Kaukazie, ale nikt z wielkich rycerzy historii – od Cyda i Rolanda czy Gotfryda de Bouillon poczynając – nigdy pióra do ręki nie brał. Antoine de Saint Exupery najął się do lotnictwa pocztowego i zwiadowczego, lecz zginął nad Lyonem. Bułhakow uczestniczył w porewolucyjnej wojnie domowej jako lekarz na tyłach, a jego Zapiski na Mankietach – acz nie tylko – są wstrząsającym świadectwem krwawego i dzikiego absurdu tamtego czasu. Steinbeck, a przed nim Hemingway byli korespondentami wojennymi, ale ich rola kończyła się na pisaniu mniej lub bardziej udanych reportaży – choć niektórzy utrzymują, że pełnili też misje wywiadowcze. Baczyński zginął bezsensownie jako szeregowy powstaniec warszawski. Cóż, wiele jeszcze rozmaitych przykładów można przytaczać, lecz nie znajdzie się żadnego, świadczącego o bezpośrednio sprawczej roli pisarza w światowej polityce.
W Panteonie antyku brakuje artystów mężów stanu czy wojowników, a jeśli już ktoś parał się czynną polityką to raczej uczeni i filozofowie. Na Olimpie obowiązywał podział ról i funkcji, a podopieczni Apolla i Muz byli pod ochroną; zresztą nikt nie oczekiwał od nich bitewnego heroizmu ani sprawowania rządów. Prawda, trafił się jeden wyjątek. Sofokles, jako skarbnik ateńskiego imperium i dyplomata dwukrotnie dowodził armią u boku Peryklesa w roli stratega. W roku 413 przed naszą erą, gdy miał ponad osiemdziesiąt lat, mianowano go specjalnym komisarzem do zbadania przyczyn militarnej klęski Aten na Sycylii. Ale już cała „historyczna lista obecności” pisarzy i poetów większych i mniejszych – greckich i rzymskich – co prawda, udzielała się publicznie, ale raczej w rolach artystycznych czy mentorskich, a nie władczych. Podobnie miała się rzecz w starożytnej Persji, gdzie wśród wielu nazwisk znajdujemy tylko jednego wielkiego klasyka literatury z XI wieku, który spędził wiele lat na wojaczkach. Farrochi Sistani – bo tak się zwał – towarzyszył swemu sułtanowi w jego długich kampaniach indyjskich, gdzie wsławił się ponoć wielkim męstwem. Reszta to czystej krwi „literaci” i mędrcy, bez żadnych takich epizodów w swych życiorysach.
Podobnie miała się rzecz w przypadku innych sztuk wyzwolonych – po prostu twórcy byli na swój sposób dobrem wspólnym, nazbyt cennym, by wystawiać ich na szwank. W muzyce, owszem, istniała rzesza bardów, towarzyszących osobiście ważnym wydarzeniom, lecz byli to przeważnie bezimienni ich obserwatorzy, pozostający w tle, bez żadnego wpływu ma cokolwiek, co się podczas nich działo. Muzyka była odwiecznym akompaniamentem historii i co ciekawe – Klio była jedna, ale jej sióstr-boginek muzycznych było aż cztery. W symbolice greckiej mitologii nie ma przypadków – rozważenie tej osobliwości można potraktować jako ciekawe zadanie domowe z zakresu antropologii kulturowej.
O ile więc artyści rzadko kiedy wykazywali się chęcią do bezpośredniego uczestnictwa w polityce, o tyle ona sama dopadała ich na różne sposoby. Najgorzej mieli ludzie słowa, gdyż pisząc, formułowali lub przedstawiali przekazy o konkretnych konotacjach społecznych czy polityczno-historycznych. Z tej racji wikłali się – lub ich wikłano – w bieżące rozgrywki publiczne. Ich mecenasi i protektorzy oczekiwali od nich nie tylko hagiografii czy pięknych poematów, lecz tekstów „zorientowanych” na określone treści, niekonieczne o wydźwięku wyłącznie egzystencjalnym i oderwanym od rzeczywistości. Rzecz w tym, czy musieli kłamać, czy nie, czy pisali wbrew sobie, czy jednak w zgodzie ze sobą, bez naginania się do nadmiernych kompromisów. 
Rozstrzyganie tego en bloc jest szalenie niebezpieczne i złudne – każdy przypadek to osobna gra motywacji w zetknięciu z naporem uwarunkowań, w tym także i materialnych. Lecz o zamierzonej i celowej interesowności nie sposób przesądzać, zwłaszcza gdy mowa jest o czasach dawniejszych, kiedy to o wartości dzieł decydowała nie tylko dyspozycyjność ich autorów, lecz również ich nie do końca dławiona ambicja twórcza. Współcześnie ciekawym novum, niepotwierdzającym opinii sceptyków o niezależności pisarskiej są pisarze-fantaści, wizjonerzy, dostrzegający zagrożenia, jakie sami na siebie ściągamy. Ich wizje jakże często okazują się aż nadto prorocze co dowodzi ich ogromnej przenikliwości, u podłoża której tkwi zarówno racjonalna ekstrapolacja obserwowanych procesów społecznych i politycznych, jak i niezwykła empatia, czy jak kto woli – wyczucie ducha czasu i antycypowanych przemian, nieraz wbrew obiegowemu optymizmowi władzy czy gminu. Lecz kto traktuje serio takich puszczyków? Są kulturowymi potomkami Kasandry więc ciąży na nich klątwa pradawnych bogów: „będziecie widzieć przyszłość, lecz nikt wam nie uwierzy”. Dopiero poniewczasie głupcy i niedowiarki przekonują się, kto i w czym miał rację. 
Wszystko to odnosi się do pisarstwa wysokich lotów – jeśli czasem ktoś je nawet na chwilę obniżał, to z konieczności, pod przymusem lub z jakichś ważnych dla niego powodów. Ci najwięksi jednak nie ulegali pokusom kupowania sobie pozycji w zamian za służalczość. Wszelako od czasów Aretina, ojca dziennikarstwa, pojawiło się dodatkowo paskudne plemię zawodowych pismaków podłej konduity, którzy wręcz pchali się wszędzie tam, gdzie spiskowano, intrygowano i rozgrywano rozmaite gierki nie tylko lokalne, ale i w większej skali. Ale dziennikarzy trudno nazwać artystami – raczej wyrobnikami słowa, działającymi na cudze zlecenie lub dla blagi i błahego popisu. Nie oni jednak tworzyli literaturę – raczej byli i nadal są jej marginesem, i to niezbyt chlubnym z racji swej gotowości do sprzedajności.
Podobnie działo się w malarstwie czy rzeźbie – tak, jak słowo, tak i wizerunkowość przekazu miały swe konkretne znaczenia lub przesłania alegoryczne i metaforyczne, nie tylko odbierane wrażeniowo, lecz doskonale rozumiane w ich treści. Podlegały percepcji zmysłowej, ale z przewagą refleksji rozumu, a margines dowolności interpretacyjnej pozostawał niewielki. Natomiast z muzyką było już inaczej – jakby dwojako. Duża jej część kojarzona z rozmaitymi tekstami nie stanowiła przekazów samoistnych, lecz jedynie ilustrowała treści cudze, nadając im wyraz emocjonalny, wzmacniając i utrwalając ich oddziaływanie na słuchacza. Podlegała tym samym regułom co słowo pisane, ale jej udział w kunktatorstwie treściowym był raczej wtórny, niż wiodący. Tu należy wyraźnie rozgraniczyć muzykę kościelną i liturgiczną od świeckiej. Czym innym były kantaty, msze czy oratoria, a czym innym opery „na temat”, utwory okolicznościowe czy chociażby pieśni masowe i hymniczne. 
W drugim nurcie muzyki, tej bez dodatkowych podtekstów i aluzyjności, dominowała estetyka i harmonia dźwiękowa, brzmieniowa i narracja emocjonalna. Niemal cała symfonika, kameralistyka, dzieła instrumentalne, po części operowe i wokalne – wszystko to było sztuką niejako „czystą artystycznie”, a już to, jak, kto i do czego ją wykorzystywał pozostawała poza wola i gestią samego kompozytora. Chopin byłby zapewne bardzo zdziwiony, gdyby mu powiedziano, ze jego niektóre utwory czy motywy zostaną zamienione w płomienne symbole narodowe. Wagner, choć poganin i zdeklarowany wielbiciel mitologii germańskiej, zapewne nie byłby zachwycony tym, jak ideologicznie posługiwali się jego utworami naziści. Czy Haendel mógł przypuszczać, że chór Alleluja z oratorium Mesjasz stanie się nieformalnym hymnem jego przybranej ojczyzny, Anglii? Mendelssohn nawet w najpiękniejszych snach nie mógł przewidzieć, że Marsz Weselny ze Snu Nocy Letniej stanie się bodaj czy nie najbardziej popularnym i znanym jego utworem, grywanym dzień po dniu podczas tysięcznych ślubów na całej Ziemi. Podobnie pieśni Ave Maria Schuberta i Gounoda weszły do kanonu powszechności – także w uroczystościach pogrzebowych i wbrew intencjom swych twórców budzą skojarzenia równie trumienne co modlitewnie podniosłe. 
Prawda, obydwa te ostatnie utwory często towarzyszą uroczystościom ślubnym, co pokazuje, jak bardzo uniwersalne jest zawarte w nich piękno. Przykłady można mnożyć, by pokazać, jak wielka siła zawarta jest w muzyce naprawdę pięknej i nie pisanej bynajmniej na zamówienie czy z wyrachowania. Cóż, zagadka geniuszu wciąż pozostaje zagadką wbrew tym sceptykom i racjonalistom, którzy koniecznie chcieliby sprawdzać wszystko do prostych motywacji wyłącznie zadaniowych, czy – jak to robią niektórzy naukowi głupcy – do reaktywności percepcyjnej mózgu. I nie chodzi tez o prostacką interesowność czy wiszenie u klamki kontrahentów. 
Mecenas czy protektor bywał i bywa pomocny w kreowaniu sztuki, ale miarą jego klasy jest to, że nie bardzo w tym przeszkadza. Kiedyś to rozumiano lepiej niż dzisiaj, a gdy rozumieć przestano zaczęły się problemy. Relacje między mecenatem, a muzykami przechodziły kilka jakościowo odmiennych faz. Kościół utrzymywał ich i wspierał ze względu na rolę muzyki w liturgii, królowie i wielcy możni panowie ze względu na ozdobność, wplecioną w wystrój arystokratyzmu – snobistyczny, estetyczny, nawet społeczny. I w jednym i w drugim przypadku w grę wchodziła opłacana użytkowość, ale nie eksploatacja, korzyść, nie wyrachowanie i kalkulacja zysków w gotówce
Między obydwiema stronami tamtych układów panowały relacje bezpośrednie, krążyły pieniądze z własnej kieszeni protektorów, lecz nie jako inwestycje, lecz zapłata za pracę. Ta bywała często mizerna, ale bez stada pośredników, chętnych zgarniać niezłe procenty za swe usługi. Nadto stosowano inne formy gratyfikacji, rekompensujące niski status muzyków – chociażby kościelne prebendy czy przywileje i nadania dworskie, nieraz bardzo cenne – oferowano też liczne formy wspierania edukacji talentów. Wreszcie rzecz wielce istotna – mecenas czy protektor był pierwszym, głównym, najważniejszym i bezpośrednim odbiorcą zamawianych dzieł, był również ich pierwszym krytykiem i recenzentem.
Mecenas „szlachetny” z zasady nie rościł sobie prawa do wyłączności materiału nutowego, aczkolwiek trzymał kopie w swych zbiorach i archiwach. Muzyk dysponował własnym utworem i mógł go udostępniać innym – oczywiście za zgodą swego dobrodzieja, który zazwyczaj łaskawie jej udzielał, nawet wydawał artyście patent na rozpowszechnianie dzieła na swoim terytorium. Gdy wydawcy żądali wygórowanego haraczu, mecenas nieraz finansował druk w całości lub w jego części, bez pobierania tantiem. Nie trzeba chyba dodawać, że swoistymi symbolami takiej „wasalnej” więzi z mecenasem były dziękczynne dedykacje, wyraźnie zaznaczające któż to taki swą hojnością wspierał twórcę. Niejeden możny tego świata wyłącznie dzięki nim przechodził do potomności.
Popularność „swojego” muzyka przydawała splendoru, a to bardzo się liczyło, jako element „wartości dodanej”. I, rzecz jasna, nie było mowy o czerpaniu zysków z okazywania muzykowi swych faworów – trudno sobie w ogóle wyobrazić, by Ludwik XIV handlował lub jakkolwiek kupczył utworami swego ulubieńca, pana Lully. Owszem, zdarzało się, że wielcy panowie „wypożyczali” sobie muzyka na gościnne występy, lecz nie było to podszyte interesownością finansową – najwyżej środowiskową. W zwyczaju było, delegowanie organistów, instrumentalistów, a nawet kopistów kościelnych, będących zakonnikami, niejako służbowo, by bądź nauczali młodych, bądź wzmacniali muzycznie tę czy inną katedrę. Odbywało się jednak zgodnie z przyjętymi obyczajami, może niezupełnie gratis, lecz jednak bez podtekstu czysto biznesowego w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. 
Mecenas dawnego typu wymagał, ale nie żądał bezwzględnego posłuszeństwa,. mógł kogoś zwolnić, ale nim nie pomiatał, miewał kaprysy, ale okazywał ciekawość, nawet życzliwość, czasem krzywił się z niezadowoleniem gdy utwór niezbyt przypadał mu do gustu, lecz cenił kompetencje. Oczywiście, nie wolno idealizować dawnej formuły mecenatu, ale nie można zaprzeczyć, że była to swoista eksploatacja „z ludzką twarzą”. Król potrafi uszlachcić muzyka – biznesmen nigdy nie brał go na udziałowca we własnym interesie. Świeccy muzycy cieszyli się wolnością osobistą i twórczą, co nie znaczy, że byli w pełni niezależni – podlegali tym samym regułom i ograniczeniom co inni rzemieślnicy o wysokich kwalifikacjach. Wszelako specyfika ich profesji czyniła z nich grupę szczególna, co prawda niezbyt poważaną społecznie, ale na swój sposób niezastąpioną. Było im trudno, zwłaszcza tym szeregowym „najmitom”, lecz mało kto z nich chciał zmieniać zawód – chyba że wiązałoby się to z wyraźnym podwyższeniem statusu. Bycie zawodowym artystą to pewien wybór człowieka, decydującego sie na życie w stanie pewnej obyczajowej i społecznej schizofreniczności w relacjach z otoczeniem, ale też dostarczające wzmocnień – zwanych uczenie wewnętrznymi – z gatunku tych mniej zrozumiałych dla zwykłego człowieka. To również jest częścią owej tajemnicy duszy artysty. 
Może ktoś uznać to za tanie mitologizowanie, lecz warto zauważyć, że istnieje swoista magia artyzmu, przekładająca się na szczególny stosunek ludzi do artystów – jest on mieszanką zazdrości i lekceważenia. Podziwowi dla talentu, dla umiejętności robienia czegoś, czego inni nie potrafią – a co silnie na nich oddziałuje nie przez bezpośrednią użyteczność, lecz przez jakąś enigmatyczność, nieuchwytną ale w sumie potrzebną – zawsze towarzyszyła i nadal towarzyszy rezerwa i nieufność. Niby to takie proste – składać dźwięki, ale czemu jednemu to wychodzi tak, że wszyscy ich chętnie słuchają, a innym nie. W szkołach studenci muszą na zajęcia z harmonii pisać fugi. To czysta muzyczna algebra, zasady są znane i łatwo je pojąć, każdy może coś takiego „skonstruować”. Czemu więc są „puste” i nudne, mimo iż spełniają wszystkie wymogi formalne? Nawiasem mówiąc, i najlepsi mają z tym kłopot. Nawet sam Chopin spróbował i wyszedł mu knot. Ot, zagadka, sztuczka magiczna – jej istota zasadza się właśnie na owej nieoznaczoności, tkwiącej w melodii, śpiewie, harmonii i dynamice dźwięków, ujętych w rygor formy. 
Z kolei lekceważenie bierze się z traktowania muzyków trochę jak kuglarzy-darmozjadów. Mamią, wzruszają, budzą zachwyt, czasami płacz – ale pożytku w domu z nich żadnego, a pieniądze wyciągają. Tyle że bez muzyki życie byłoby nudniejsze uboższe, więc niech już robią swoje. Strasznie trudno jest pogodzić ze sobą to, że sztuka jest czymś praktycznie bezużytecznym, a jednocześnie niezbędnym. I tylko niektórym dana jest umiejętność dowiedzenia tej niezbędności tak, ze traktuje się ją jak oczywistą konieczność. Paradoks zawsze irytuje rozum, gdy nie daje się racjonalnie go rozwikłać i wyjaśnić, dlatego często ma się go za szalbierstwo prestidigitatorów, których nie sposób złapać za rękę, gdy wyciągają swoje króliki z kapelusza.

Nowa rewolucja czyli Imperium Iluzji
Pieniądz, wkroczywszy w XIX wieku na rynek sztuki jako nowy, przyszły hegemon, szybko się na nim zadomowił i go sobie podporządkował właściwie bez reszty. Niemniej w muzyce czy w dramacie nie był w stanie dokonać tego, co od dawien dawna już udało mu się zrobić w literaturze – odizolować twórcę od odbiorcy i zerwać bezpośredni kontakt z wykonawstwem muzycznym czy teatralnym. Chcąc posłuchać czegokolwiek – od opery i symfonii, do jarmarcznej piosenki – trzeba było wybrać się w odpowiednie miejsce, zapłacić i cieszyć się z tego, co się dostawało. Czy to w amerykańskich knajpach, czy w paryskich teatrzykach i kabaretach, w operach i filharmoniach, nawet podczas odpustów, pojawiali się żywi muzycy i za stosowną opłatą dostarczali ludziom poszukiwanych wrażeń i uciechy. Oczywiście, wszystkie kasy – artystów i publiki - a nawet „kapelusze” dzierżył właściwy agent od handlu tymi usługami, niemniej nie sposób było obejść konieczności kontaktu face to face. Obsługa własna tego interesu była więc wielce pracochłonna i dość kosztowna.
No, ale od czego mieliśmy osławioną rewolucję techniczną – właśnie od tego, żeby ułatwiać życie bliźnim w czym tylko się da. Inwestowano gigantyczne środki i najmowano najlepszych specjalistów, by rozwiązywać problemy, zdawać by się mogło nierozwiązywalne. Wraz z setkami wynalazków, równolegle udało się dokonać dwóch cudów – puścić w ruch znaną już fotografię, oraz opracować technikę zapisu i odtwarzania dźwięków do wielokrotnego użytku. Zmyślni ludzie o otwartych głowach i dużych zasobach nie tylko gotówki ale i wyobraźni natychmiast zorientowali się, że właśnie ta ostatnia okoliczność to klucz do współczesnego Sezamu – z nimi samymi w rolach potomków Ali Baby.
Pierwsze eksperymenty z „obrazowaniem” dźwięku podjęto już na samym początku XIX wieku, lecz były to raczej zabawy laboratoryjne o charakterze poznawczym, bez przełożenia na praktykę. Datowanie dziejów fonografii rozpoczyna się od 1877 roku, kiedy to Edison opatentował maszynkę do utrwalania ludzkiego głosu i jego późniejszego odtworzenia - fonograf. Malo kto wie, że ukradł pomysł Tesli, którego zresztą oszwabił również przy patencie na żarówkę i paru innych wynalazkach z dziedziny elektrotechniki. Konkurencja biznesowa w nauce i technice już wtedy przybrała postać bezwzględnej walki gangów o wielkie zyski.
Wiele jeszcze lat musiało minąć, wiele jeszcze technicznych sztuczek trzeba było wynaleźć, by urządzenie to nadawało się co powszechnego użycia. Rozpoczęła się wojna patentowa z Francuzami, którzy niezależnie doszli do tych samych rozwiązań, lecz nie mieli za sobą zbyt wielu zwolenników z dużą kasą w kieszeni i w związku z tym nieco spóźnili się na starcie tego wyścigu. Niemniej to właśnie oni, a konkretnie Emile Berliner, przebili Edisona i opatentowali przyrząd, zwany gramofonem, oraz pomysł na płaską matrycę do późniejszego powielania zapisu na płycie ebonitowej. Stopniowo udoskonalany, łączony z napędem elektrycznym i urządzeniami elektroakustycznymi wynalazek, błyskawicznie wszedł do produkcji i zaczął przynosi pierwsze wielkie zyski z nagrań muzycznych. Ten pierwszy etap domknęli Amerykanie, którzy w 1948 roku zastąpili nietrwały ebonit wytrzymałym winylem, co umożliwiło wydłużenie czasu nagrania i stworzenie płyt wolnoobrotowych.
Walka konkurencyjna toczyła się na kilku frontach, a celem było zapewnienie coraz wyższej jakości nagrań i płyt oraz zyskanie dominacji na rynku muzycznym. Udoskonalono analogowy zapis elektromagnetyczny, całą technikę materiałową i technologie produkcji. Powstały nagrania na taśmie magnetycznej, a pod koniec lat 70-tych naszego wieku opracowano zapis cyfrowy i płyty kompaktowe. Biznes muzyczny ściśle współpracował z producentami nośników i urządzeń odtwarzających, wreszcie z rodzącym się przemysłem komputerowym. I tak to wkroczyliśmy w XXI wiek z kompletem wyposażenia dla masowego odbiorcy, który otrzymał teraz nieograniczone możliwości korzystania z muzyki bez konieczności bezpośredniego kontaktu z samymi muzykami. Oczywiście, nie zaprzestano koncertowania, organizowania widowisk i imprez muzycznych, lecz teraz zaczęły one pełnić nieco inną rolę niż w przeszłości.
Wszelako zapis i odtwarzanie muzyki miało jeszcze jedną, ciekawą linię rozwojową – „boczna arabeskę”, bardziej pokrętną, ale przez wiele lat przynoszącą niezłe dochody. Od 1832 roku działała firma, założona we Fryburgu przez Michaela Welte, produkująca mechaniczne maszyny grające. Syn założyciela, Emil, po wyjeździe do USA, w 1865 roku opatentował nową zasadę i technikę zapisu dźwięków. Dzięki specjalnie skonstruowanym urządzeniom mechanicznym rejestrowano grę organową i fortepianową na papierowych taśmach perforowanych. Niedługo potem powstał osobliwy „samograj”, który bardzo szybko rozpowszechnił się zwłaszcza w muzyce rozrywkowej. 
I znów zaczęła się konkurencyjna wojna o prawa autorskie do tej nowej zabawki. Amerykanie utrzymują, że pianolę wynalazł niejaki Edwin Votey, rzemieślnik, który – jak podają eufemistycznie – „wykorzystał kilka wcześniejszych, już istniejących pomysłów technicznych”. I to on właśnie w 1895 roku wespół z firmą Aeolian rozpoczął masową produkcję i sprzedaż w USA i Europie owego „instrumentu”, zaś obrotni impresariowie zaczęli zapewniać do niego cale zestawy taśm z rozmaitym repertuarem. Muzyków, grających na fortepianie, zapędzono do hurtowej roboty, wytwarzając tysiące taśm z krótkimi „kawałkami” – ówczesna technika ograniczała czas trwania tworu nie przekraczał 2-3 minut. Lecz wystarczało to do zalania rynku muzyczna tandetą rozrywkową, tanią ale masowa, co dawało w sumie niezłe dochody.
Wszelako domknięciem wynalazku był „fortepian odtwarzający” opatentowany znów przez firmę Welte w roku 1904, dający możliwość dokonywania nagrań dłuższych, a nawet sklejanych z mniejszych okresów. Koniec końców biznesmeni, mający na karku konkurencję rozwijającego się zapisu elektroakustycznego, dogadali się i powołali Amerykańskie Towarzystwo Fortepianowe, a jego produkty opatrywano już nowym znakiem formowym. Niemniej przegrali cały ten wielki wyścig z nowoczesną techniką i w latach 30-tych nastał kres tej archaicznej formuły nagraniowej. Istotą sprawy był fakt, że konstrukcja owego mechanizmu była bardzo złożona i droga, wiec mało kto mógł sobie pozwolić na taką domową inwestycję. Znaleziono rozwiązania lepsze i ogólnodostępne nawet dla skromniej kieszeni, nadto do prezentowania muzyki dołączyło również radio. Dalekim echem tamtych pomysłów są współczesne szafy grające – automaty, odtwarzające za drobną opłatą specjalnie wykonane, wybierane wedle gustu małe płyty gramofonowe. Ale i one wypierane są przez tzw. play-listy komputerowe i wielkie zestawy głośnikowe.
Niemniej nawet te pierwsze nagrania Welte i Ampico noszą datę właśnie z roku 1904 i – co ciekawe – dają się odtwarzać także dzisiaj, pod warunkiem, że dysponuje się stosownym sprzętem. Do czasu udoskonalenia technik elektroakustycznych, ich jakość była całkiem niezła – dlatego archiwalne zapisy z tamtych lat, choć o specyficznym brzmieniu, mają jednak sporą wartość artystyczną. W latach 50-tych XX wieku sensacją stało się odnalezienie nieznanej, ogromnej kolekcji taśm z utrwalonymi wykonaniami wielkich kompozytorów i mistrzów fortepianu, które – dzięki udanej rekonstrukcji dawnej mechaniki – zaczęto wydawać w specjalnej serii płytowej dla koneserów. 
Mechanika przegrała z elektroakustyką również i dlatego, że zapis mechaniczny nie nadawał się do nagrywania innych instrumentów, orkiestr czy śpiewu – stąd ograniczoność repertuarowa tej oferty. Ale fortepian i tak dostarczał mnóstwo muzyki do tego, żeby wyposażać w taśmy pianolowe tysiące lokali rozrywkowych, przede wszystkim w Ameryce. Muzykę wyprowadzono z zamknięcia i najpierw wprowadzono „pod strzechy”, a potem spod nich wyciągano ogromne pieniądze, do jakich sumowały się wysupływane przez słuchaczy grosze. Amerykański biznes wiedział, co to masowy odbiorca, który nie poskąpi kilku centów na drobną przyjemność. Szafy grające i kina za dziesiątaka – oto symbole kultury, jaką w początkach XX wieku propagowano z wielkim upodobaniem ludu i jeszcze większym zyskiem firm „od rozrywki”. 
Ci ostatni znów wyłożyli sporo pieniędzy na opłacenie tęgich głów – i oto proszę, uczyniono nowy cud. Połączono kino z dźwiękiem, muzykę z obrazem – uzyskano dwa w jednym. Był to wynalazek epokowy pod każdym względem, o niewiarygodnej sile sprawczej w sferze organizacji i zarządzania masową wyobraźnią, kreowania masowych potrzeb, wreszcie masowej inżynierii społecznej i kulturowej na niespotykaną skalę. Na równie niewyobrażalna skalę wzniesiono także władczość nad sztuką i artystami, a poprzez nich – władztwo pieniądza nad ludzkimi umysłami, duszami i sumieniami oraz losami Brzmi to może patetycznie lub złowieszczo – jak kto woli – lecz teza ta da się łatwo obronić.
Zrodziła się bowiem technologia i metodologia kreowania iluzji, którą stopniowo udoskonalano na tyle, że mogła formować „rzeczywistość podstawioną” czyli zaprogramowaną – nie tylko teraźniejszą, lecz i przeszłą, i przyszłą. Orwellowska zasada, głosząca, że „kto panuje nad przeszłością, panuje nad dniem dzisiejszym i nad przyszłością” zaczęła być wcielana w życie z całą bezwzględnością ideologów i specjalistów od kontrolowania i sterowania procesami kulturowymi i społecznymi na skalę globalną. Od momentu powstania i upowszechnienia telewizji procesy te nabrały nowego przyspieszenia. Zawłaszczono edukację, wiedzę i historię, obecnie dowolnie formatuje się umysły, emocje, nawet tożsamość i sumienia. Co szczególnie zdumiewa ale i fascynuje – czyni się to za pełnym przyzwoleniem ofiar tych zabiegów i za ich własne pieniądze. Niewolnik, chętnie płacący za swoje zniewolenie – oto człowiek nowych czasów.  
Narodził się świat mediów obrazowo-dźwiękowych i jego odbiorca – homo videns, a właściwie homo medialis. Piloty telewizorów, myszy komputerowe czy urządzenia komórkowe to szczególnego rodzaju sterowniki ludzkiego życia. Perfidia polega na tym, iż każdy może je wyłączać lub w ogóle z nich nie korzystać – lecz rzadko kiedy na to się decyduje. Rezygnując bowiem z dostępu do ekranów i głośników sam się wyklucza ze społeczeństwa, gdyż przestaje wtedy uczestniczyć w jego życiu i traci kontakt z jego treściami, formami aktywności, symboliką, nawet kodami komunikacyjnymi. Izolowanie się od mediów jest praktycznie niemożliwe, a kto zdecyduje się na jakiś radykalizm w tym zakresie, wypada z owej rzeczywistości podstawionej i staje się odmieńcem lub wręcz wyrzutkiem. Tak czy owak pozostanie samotną skałą na morzu, po którym buszują niezliczone ilości statków, wypełnionych zaczadziałymi pasażerami. 
Jest w tym porównaniu coś psychodelicznego i apokaliptycznego, co doskonale widzą i wyczuwają kasandryczni wizjonerzy, których nikt nie słucha, a których – na wszelki wypadek – zarządcy tego świata wyłapują i albo „modyfikują” lub perswazyjnie „resocjalizują”, albo likwidują. Już u samych początków epoki multimedialnej znakomicie opisał to Bradbury w swej powieści „Fahrenheit 453”, przedstawiając świat, w którym ludzi spaja sieć domowych ekranów telewizyjnych, za pośrednictwem których, treserzy społeczni moderują ich życie on line przez całą dobę. Posiadanie książek jest deliktem głównym, za który grozi śmierć, a specjalne służby zajmują się ich tropieniem i paleniem, co oczywiście, natychmiast jest transmitowane do każdego odbiornika jako przestroga. Zważywszy fakt, iż ta dystopia powstała w 1953 roku, można refleksyjnie skonstatować, że znów literatura wyprzedziła swój czas – i że alarmistyczna kasandryczność nie jest w cenie nie tyle z braku argumentów ile z lęku przed przyznaniem jej racji i stanięciem w prawdzie o samym sobie w pojedynkę i zbiorowo. 
Iluzja jest fundamentem tego, co niektórzy zwą Systemem, a co należałoby określić mianem imperium fałszu i zła. Zarządzają nim pospołu państwo i pieniądz – dwie przenikające się i uzupełniające potęgi władcze i sprawcze. Z jednej strony władają całą wytwórczością materialną, wszystkimi zasobami i ich dystrybucją, a poprzez banki i ustawodawstwo podatkowe – własnością i wolnością jednostek i całych narodów. By rekompensować poczucie niezadowolenia, wątpliwości i odruchy buntu, z drugiej strony muszą to wszystko jakoś nie tyle legitymizować ile uzasadniać, jako konieczność dziejowego postępu i nieuchronność jego wymogów i rzekomych praw historii.. 
Tak pomyślana konstrukcja systemu winna jednak bazować nie tylko na odwoływaniu się wyłącznie do kategorii racjonalnych, gdyż wszelkie manipulowanie nimi bywa zawodne w sytuacji, gdy zrelatywizowane zostały pojęcia prawdy i fałszu oraz dobra i zła. Żonglowanie nimi ma bowiem swoje granice, których przekroczenie wpędziłoby system w absurdy i paradoksy, obnażające jego mechanikę i cele, jakim służy. Dopracowano się więc metod rozładowywania napięć społecznych poprzez kontrolowane wywoływanie rewolucji i konfliktów lokalnych lub globalnych, pełniących funkcję piorunochronów – odgromników do odprowadzania nadwyżek emocji zbiorowych o dużym potencjale zagrożenia dla systemu. To jednak uruchamia się tylko jako ostateczność. Na pierwszy plan w zarządzaniu masami wysunęło się już dawno temu konstruowanie iluzji, mających na celu duraczenie mas wizjami rzeczywistości preparowanej z tysięcy projektowanych specjalnie „puzzli kulturowych”, wśród których niebagatelną rolę pełni sztuka, a w niej muzyka.
Do tego, by zarządzać tłumem, potrzeba sposobów kontrolowania jego potrzeb i emocji. Wyższą formą tej kontroli jest wcześniejsze formatowanie struktury jednych i drugich na zasadzie psa Pawłowa – tworzenia struktury odruchów na wszystkich poziomach ludzkiej natury. W świecie podstawionym bodźcami warunkującymi są właśnie iluzje – gdy zostaną narzucone i wdrukowane, wówczas reaktywność ludzi zostanie ukierunkowana na to, z czym zostały skojarzone, a co jest sumą treści i zachowań samozniewolenia. Albowiem efekt sumaryczny polegać musi na zaistnieniu pewnego iunctim: świat iluzji, by „działał” zgodnie z oczekiwaniami jego projektodawców i beneficjentów, wymaga iluzoryczności podmiotowości czyli uwewnętrznionego przekonania – a właściwie wiary – iż owe odruchy, sformatowane przecież bez wiedzy samych zainteresowanych, to ich własne decyzje i wybory, dokonywane świadomie i z własnej wolnej woli. Pawłow – cokolwiek by o nim sądzić – był jednak geniuszem, który jeśli nawet sam nie odmienił biegu dziejów, to jednak walnie się tego przyczynił.
W owym Nowym Wspaniałym Świecie – jeszcze niedomkniętym, lecz bardzo już zaawansowanym w rozwoju – ogromną rolę spełnia gra na emocjach, od tych subtelnych i wyrafinowanych do „rdzeniowych” i psychodelicznych. Doskonałym nośnikiem oddziaływań na nie jest muzyka, niejako z natury rzeczy wzbudzająca je, przejawiająca się przez nie, wyzwalająca owe nieuchwytne, niekiedy ulotne, niekiedy trwałe stany duszy i ducha, kojarzone z naszym myśleniem, działaniem, postrzeganiem siebie i innych, nawet z rozumieniem rzeczy zgoła niewytłumaczalnych dla rozumu. Znaczenie muzyki pojąć w pełni można dopiero wtedy, gdy zostaje się jej pozbawionym, odciętym o niej lub wręcz osadzonym w całkowitej ciszy. Komu wyda się to przesadą, niech spróbuje doświadczyć całkowitej izolacji od dźwięków w otoczeniu na dłuższy czas. Zwie się to uczenie deprywacją sensoryczną i bywa źródłem dziwacznych, często lękowych stanów psychicznych. W pewnych okolicznościach może być nawet składową rozmaitych tortur.
O estetycznej wartości muzyki, zwłaszcza o jej „wartości dodanej”, także o jej walorach rozrywkowo-ludycznych napisano tysiące mądrych książek, więc nie ma co dodawać do nich swoich trzech groszy. W owej wspominanej wcześniej triadzie – piękna, prawdy i użyteczności – mamy właśnie wartość użytkową, zarówno jako źródło przyjemności, jako źródło zarobku, wreszcie jako oddziaływanie na ludzi. Do XIX wieku zajmowano sie głównie dwoma pierwszymi jej aspektami, trzeci również był znaczący w życiu zbiorowości, niekiedy w bardzo szczególnych okolicznościach, o których będzie osobno jeszcze mowa. Nie on jednak dominował, gdyż jakimś cudem Boskim zachowywana był ich równowaga, acz nieraz chwiejna. Tymczasem narodzenie się systemowo zorganizowanego biznesu muzycznego na wielką skalę zachwiało tym „trójnogiem” na tyle, że się po prostu wywrócił.
Dziwnym trafem zbiegło się to z rozpoczęciem tryumfalnego pochodu idei oświeceniowych, które z fazy teorii przeszły do fazy praktyki społecznej, ekonomicznej i politycznej. Zanegowanie sacrum spowodowało niejako automatycznie także zanegowanie ładu i harmonii, jakie z niego wyrastały, także sensu wielu zawartych w nim treści szczegółowych, wreszcie relatywizacja wartości, jakie głosiło. Zanegowano więc i estetykę oraz stałość jej percepcji – umownie mówiąc, złoty podział odcinka stał się anachronizmem..
Rozpoczynała się epoka anomii, a wraz z nią czasy szczególnej konstrukcji: totalnego władztwa nad ludźmi w duchu absolutystycznego utylitaryzmu oraz pozornie przeciwstawnego mu kontrolowanego chaosu w sferze kulturowej. Cywilizacja zdetronizowała kulturę, czyniąc z niej wyłącznie narzędzie tego władztwa i modyfikując je stosownie do bieżących potrzeb. Tym samym odebrała jej prerogatywy kreowania czegokolwiek autonomicznego, wymuszając posłuszeństwo wobec swych nakazów, formułowanych doraźnie i instrumentalnie. Tym sposobem wyhamowano naturalną, swobodną ewolucję sztuki, do zera zredukowano wolność twórczą artystów – nawet tę jej cząstkę, którą pozostawiali im kapryśni nieraz dawni mecenasi, niewtrącający się zbytnio chociażby do ich warsztatu zawodowego. Teraz wszystko miało toczyć się „pod sznurek” w duchu nieubłaganego postępu dziejów – i wedle taryfikatora cen.. 
Oczywiście, nikt nie definiował wprost takiego planowania zjawisk, problemów czy konkretnych projektów – nie ma co przywoływać tu od razu spiskowych teorii dziejów.. Lecz narastał i umacniał się nowy „zeigeist”, czas „Drang und Sturm”. Wprowadzano w życie eksperymentalne i ideologiczne „rekonstrukcje” odwiecznych, Boskich zasad i praw godności i podmiotowości jednostki, w miejsce roztropnego „czynienia ziemi sobie poddaną’’ wzięto ją za pysk i zagnano ludzi do rozkopywania jej łopatami jak popadnie, byle z zyskiem.. Z tak zorganizowanego świata dawało się wycisnąć bardzo wiele, wiele w nim zrobić rzeczy dobrych, ciekawych i wartościowych, lecz gdy nie brano pod rozwagę możliwych efektów ubocznych rozmaitych działań, gdy wyeliminowano moderującą je ponadczasową normatywność moralną, jeśli miarą sensu życia uczyniono to, co „tu i teraz”, wówczas w planie odroczonym skutki okazały się opłakane. Jak choćby ów wspomniany wcześniej aborcyjny holokaust, dewastacja przyrody, endemiczne choroby cywilizacyjne o nierozpoznanej etiologii, degeneracja fizyczna i psychologiczna wielu ras ludzkich, degradacja nauki i edukacji, ubóstwienie prostackiego hedonizmu oraz zła i głupoty. A jesteśmy dopiero w pół drogi – wszak przed nami usilne próby dokończenia procesu globalizacji całego tego absurdu i duchowej oraz kulturowej mierzwy.
U samych początków tych procesów sztuka, wprzęgnięta w rydwan pieniądza, była już mocno ubezwłasnowolniona w relacjach z „kapitałem obrotowym”. W muzyce z połowy XIX wieku panowała sytuacja co prawda jeszcze nienajgorsza, ale już bardzo uciążliwa. Rozpanoszył się zawodowy impresariat, szarogęsili się wydawcy nut, coraz żwawiej rozpychali się producenci instrumentów, a cały ten wielki i doskonalący się biznes, formujący własny system sieciowy, nie miał jeszcze groźnego konkurenta, czyli nowoczesnego, zinstytucjonalizowanego w pełni państwa – jego nowoczesny model dopiero się kształtował.  Dlatego nie tylko panował nad organizacją i zarządzaniem sztuki, lecz również nad finansami twórców. I tylko z niewielkimi wyjątkami robił to z wielką dla nich szkodą. 
Do końca XVIII wieku nie istniały żadne ogólne i powszechne czy międzynarodowe normy prawne, które chroniłyby twórców i wykonawców muzycznych przed samowolą ich zaplecza organizacyjno-biznesowego. Owszem, w obszarze mecenatu „szlachetnego” królowie, książęta czy Kościół obdarzali ich przywilejami, zawierającymi klauzule o wyłączności na druk i rozpowszechnianie własnych tworów, lecz sprawy wydawnicze czy koncertowo-wykonawcze załatwiono „po uważaniu” kontrahentów – co prawda, spisywano umowy, ale bez uregulowań co do gwarancji ich egzekwowania. Nie istniała żadna publiczna jurysdykcja, władna rozstrzygać powstające spory, jedynym arbitrem był władca danego terytorium, który zlecał roztrząsanie tych kwestii swoim urzędnikom dworskim. Panowała zatem wolność, którą, oczywiście, dyskontował na swoją korzyść ten, kto miał środki – albo łaskawe wsparcie lokalnego suwerena - by zapewnić sobie „sprawiedliwe” wyroki.
Historycznie rzecz biorąc pierwsze normy prawne w zakresie państwowego prawa autorskiego powstały w Anglii i Danii – a i to obejmowały jedynie dzieła literackie. W styczniu 1709 r. Izba Gmin uchwaliła zgłoszony przez Edwarda Wortleya akt, zwany Statutem Królowej Anny. którego pełna nazwa brzmi: Akt o poparciu wiedzy, przez przyznanie autorom i nabywcom kopii wydrukowanych książek praw do takich kopii, na wskazany niżej okres czasu. Miał on „zachęcać uczonych ludzi do ułożenia i napisania użytecznych książek”, co oznaczało w praktyce, iż twórczość ta objęta zostaje opieką władzy centralnej.. Po raz pierwszy w światowym ustawodawstwie prawo do tekstu, do „druku i przedruku”, otrzymał sam autor. 
Angielski ustawodawca dostrzegł tym samym szkodliwość dotychczasowej praktyki monopolistycznej – uniemożliwiającej swobodny obrót prawami do książki na publicznym rynku – zgodnie z którą autor, sprzedając swój utwór wydawcy, tracił do niego prawa, zaś nabywca otrzymywał bezterminowe prawa do nabytego tekstu. Raz zabezpieczone przez rejestrację prawo wydrukowania książki mogło zostać zapisane w testamencie albo sprzedane innemu członkowi gildii: księgarzowi i drukarzowi, bo tylko dla nich było ono dostępne, a nie dla autorów. Ustawodawca stanowczo wystąpił przeciwko takiemu procederowi – teraz o oddaniu dzieła do druku zgodnie ze Statutem Anny mógł decydować jedynie autor, a jego zgoda musiała zostać udzielona na piśmie. Zapewniono mu, w wypadku nowo powstających książek, wyłączne prawo drukowania dzieł literackich oraz czerpania z nich korzyści materialnych w okresie 14 lat od dnia pierwszej ich publikacji, a po upływie tego terminu na dalszych 14 lat, jeśli jeszcze żył. W Statucie był więc ustanowiony jako prawnie umocowana postać na rynku, na którym dotąd mógł być tylko petentem.
Nie należy się dziwić, że wydawcy i księgarze podnieśli raban i przez wiele lat wręcz odmawiali podporządkowania się regulacjom uchwalonego statutu, odwołując się do norm prawa pospolitego. Naciskali na parlament wielokrotnie, spory trwały ponad sześćdziesiąt lat i zahaczały o sama istotę prawa stanowionego, niemniej w 1774 roku poddali się po kilku przegranych procesach związanych z wydaniami prac Thomasa Becketa.  Cóż, Anglia była państwem poważnym, które okazała swą siłę, co miało stać się nauczką na przyszłość – skoro nie można z taka władza całkiem wygrać, trzeba się z nią układać, ale tak, by jak najmniej stracić, a zyski dzielić z urzędnikami. Tę praktyczną zasadę przekuto potem w podstawowy paradygmat współczesnego władztwa nad sztuką. 
Anglia przetarła szlak, którym następnie poszli Duńczycy. W 1741 roku wydali specjalny Ordonanz, najszerzej uznane i stosowane w praktyce prawo własności literackiej, w którym odstąpiono od systemu przywilejów, zapewniając wieczną ochronę praw autorskich na rzecz twórców duńskich i ich spadkobierców. W USA, jeszcze kolonii brytyjskiej, uchwalono prawo, będące właściwie kopią Statutu Anny, dopiero w roku 1790.  W Niemczech zabrano się za to też dość późno, bo dopiero w roku 1815, kiedy to trzydzieści osiem „księstewek doniczkowych” w specjalnym Akcie Związkowym wyraziło zgodę na wspólne uregulowanie prawodawstwa autorskiego. Dokonało się to w 1832 roku, niemniej na ostateczną wersja pruskiego prawa w tej materii trzeba było poczekać jeszcze trzydzieści pięć lat. 
Najciekawiej było w Rosji. W jej ustawodawstwie obca była jakakolwiek myśl o prawie autorskim jako o prywatnym przywileju. Prawa pisarzy do ich „własności literackiej” określono w specjalnym rozdziale O prawach twórców i wydawców ustawy o cenzurze z 182li r., choć zaledwie w pięciu artykułach. Rosjanie zajęli się tymi kwestiami niejako dwuaspektowo. Po pierwsze chronili interesów państwa, czyli eliminowali możliwości rozprzestrzeniania za pomocą dzieł literatury i sztuki szkodliwych dla cesarstwa idei,. Po drugie prawa autora potraktowali jako naturalną konsekwencję więzi autora z jego dziełem, ale pod warunkiem, że będzie ono zgodne oficjalnie uznawaną w Rosji nauką i systemem oświaty. Za „herezje” groziło wygnanie albo nawet katorga. Doświadczył tego oryginalny filozof Czaadajew, Gogol. Lermontow i wielu innych ludzi pióra. Ale jeszcze nie skracano ich o głowę – to miało dopiero nadejść z chwilą nastania ustroju powszechnej szczęśliwości społecznej po 1917 roku. I nie tylko pisarzy to dotknęło. 
Co najciekawsze jednak, to nie w Rosji po raz pierwszy w historii poddano wolność twórczą spisanym ustawom państwowym natury cenzorskiej. Jeszcze w przedrewolucyjnej Francji zadekretowano system udzielania przywilejów połączony z cenzurą prewencyjną. Autorzy nie mogli sami publikować swoich rękopisów, bo uprawnienie takie przysługiwało tylko członkom królewskiego cechu wydawców i drukarzy. Wszystkie książki musiały zostać zaakceptowane przez oficjalnych cenzorów, a wydawcy mieli obowiązek otrzymać królewski przywilej przed publikacją książki. Taka urzędowa aprobata dzieł stanowiło swego rodzaju namiastkę prawa autorskiego. Przywileje te miały charakter wyłączny, a przyznawano je zwykle na sześć lat, z możliwością ich odnowienia. Korona mogła jednak odwoływać albo rozszerzać je w dowolny sposób, odnawiać je, także przenosić na spadkobierców. Nie trzeba chyba dodawać, że Rewolucja Francuska twórczo rozwinęła ideę państwowej kontroli nad sztuką, cenzurę i inne rozmaite atrakcje dla artystów. Trudno zatem dziwić się, że ci, którym udawało się jakoś przeżyć, ekspulsowali się wtedy gromadnie do Anglii. Wśród nich było wielu sławnych muzyków, na których wręcz polowano za to, że stanowili ozdobne „wyposażenie” Wersalu, a osobliwie dworu Marii Antoniny, wielkiej ich miłośniczki. 
O ile rewolucjoniści zapewnili sobie absolutną kontrolę nad sztuką, to przecież po obaleniu rzeźniczych rządów jakobinów, na samym początku tzw. Białego Terroru, 19 lipca 1793 r., w Zgromadzeniu Narodowym uchwalono „deklarację praw geniusza”. W nawiązaniu do Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela udzielała ochrony dziełom literatury, muzyki i sztuki Autorom tych utworów przysługiwały prawa wyłączne do sprzedaży i dystrybucji ich dzieł na terytorium Francji przez okres ich życia, pod sankcją przepadku wszystkich jego egzemplarzy na korzyść autorów albo ich spadkobierców lub cesjonariuszy, w razie gdy utwór opublikowano bez formalnego zezwolenia udzielonego na piśmie. Z tych samych praw własności do dzieła mieli korzystać spadkobiercy autorów oraz nabywcy praw autorskich w drodze cesji, w przeciągu dziesięciu lat od śmierci autora. Osobne przepisy określały odpowiedzialność za „piractwo” i ciężkie kary finansowe za ten proceder. Nie było więc tak źle – przynajmniej na papierze.
Europejskie ustawodawstwo w zakresie praw autorskich u swych początków w pierwszym rzędzie objęło literaturę, co wydaje się zrozumiałe z racji jej powszechności, mnogości autorów, rozmaitości dzieł oraz rozbudowanego ich rynku, na którym panowały już prawa dżungli.  Muzyka długo jeszcze musiała czekać na lepsze dla siebie czasy. Dopiero w 1788 roku uchwalono poprawkę do Statutu Anny, obejmująca kompozycje muzyczne i dramatyczne.  Ale na uregulowania kwestii wykonawczych czekać trzeba było jeszcze ponad sto lat – pierwszą ustawę dotyczącą prawa do wykonań utworów muzyczny uchwalono w 1882 roku. To bardzo ważna cezura jako że rozwinął się już niezwykle biznes tego właśnie rodzaju, a rozbezczelnienie impresariów i rozzuchwalenie wydawców przekroczyło wszelkie granice jakiejkolwiek przyzwoitości. Ale warto pamiętać, że na horyzoncie majaczyła już gwiazda techniki nagraniowej, których jeszcze nie ujęto w ryzy norm prawnych, ale których wielka przeszłość przewidywali już ci, obdarzeni najczulszymi nosami do interesów.
W drugiej połowie XIX stulecia powstała myśl umiędzynarodowienia prawa autorskiego, a tym samym przyjęcia wspólnych standardów ochrony praw twórców. Zasadniczym problemem było ograniczanie ochrony, niemal przez wszystkie kraje, do terytorium państwowego lub do dzieł ogłoszonych przez obywateli państwa. Prace rozpoczęto w 1886 roku, i po krótkich debatach przyjęto stosowną Konwencję, ratyfikowaną prze większość liczących się państw. Po licznych poprawkach przybrała ona w 1928 roku postać prawa powszechnego – acz nieuznawanego przez wielu, jak chociażby przez Rosjan.
O prawach autorskich i historii ich stanowienia napisano tysiące rozpraw i analiz. Rzecz jednak w tym, że w miarę modyfikowania pierwszych pomysłów, coraz większy wpływ na ich kształt miał biznes, a nie sami twórcy. Nie chciał dopuścić do tego, żeby kury, znoszące złote jajka, chodziły samopas albo miały za duży wybieg. Owszem, należało zapewnić im niezłą karmę, nawet ozdobne grzędy, ale nie samodzielność w dysponowaniu tym, co „rodziły”. Kino i fonografia otwierały pole dla gigantycznych zysków, więc autorów scenariuszy czy ilustracji muzycznych – by wymienić tylko ich – należało wziąć na krótką smycz. Owszem, przy masowej produkcji filmów i nagrań, otrzymywali całkiem niezłe honoraria, ale i tak były one ledwie znikomym procentem od łącznych dochodów, jakie przynosiła ich twórczość. 
Nadto z prawami autorskimi w muzyce zawsze był pewien kłopot jako że nie wiedziano jak traktować dzieła autorskie – czy w kategoriach własności konkretnego wytworu materialnego w postaci zapisu nutowego, czy konsekwencji lub przejawu geniuszu twórcy. Zatem nakład pracy vs dzieło per se, wartość samego tylko gotowego „konkretu” vs niemierzalna osobowość, bez której by on nie powstał. Od dawien dawna panowała zgoda co do istnienia owej nieuchwytnej „wartości dodanej” i jej mocy „sprzedażnej”, lecz nie znajdowano patentu na ujmowanie jej w jakąkolwiek normatywność kalkulacyjną. Jak przeliczać to, co w nutach? Libretto operowe może i da się, ale samo, bez muzyki to tylko nowelka, zwykle banalna, a sensu nabiera dopiero poprzez narrację muzyczna. Z wykonawstwem sprawa zawsze była prosta – tu są różne liczby i miary, chociażby ilość koncertów, sprzedanych biletów czy płyt. Ale co z kompozytorem i jego „melodyjkami” i „koncercikami” w głowie? Skąd się biorą? Czy rachować je „na wagę”, czy może płacić za jakość, a nie ilość? Lecz czym wymierzać tę jakość? Popularnością konkretnego utworu, opinią fachowców czy potencjałem geniuszu twórczego i wartością artystyczną jego dzieł? Zresztą, czymże ona właściwie jest?
Tu warto przytoczyć pewien przykład na to, jak zawodne bywają tego rodzaju spekulacje – niezależnie od gatunku muzyki. Otóż w połowie XIX wieku żyła sobie pewna dama, skromna pianistka i kompozytorka salonowych miniatur, o wątpliwej – według znawców – wartości artystycznej, ale cieszących się sporym wzięciem u zwykłych ludzi. Zwała się Tekla Bądarzewska, zmarła dość młodo, lecz zdążyła – oprócz urodzenia pięciorga dziatek – napisać osławioną Modlitwę Dziewicy, czyli ckliwy utworek dla panien na wydaniu. I oto po niemal dwustu latach okazuje się, że to od dawien dawna jedna z najbardziej popularnych melodii na świecie, a łączne nakłady jej nut i wykonań sumują się do dziesiątków milionów egzemplarzy i płyt od Japonii po Hawaje. Tej liczby przebijają wydania wszystkich polskich kompozytorów od Szymanowskiej i Chopina poczynając, a na Komedzie czy Kilarze kończąc. Utwór wykonywany i nagrywany jest do dzisiaj w setkach wersji i aranżacji, a w XX wieku ukazał się w co najmniej 80 wydawnictwach w różnych krajach, m.in. we Francji, Niemczech, Anglii, Włoszech, Australii. Przy okazji należy pamiętać, że ta pieśń krążyła po świecie jeszcze przed epoką multimedialną. 
Miarą popularności kompozytorki, której nikt z muzykologów na serio nie traktował i nadal nie traktuje, może być fakt, że swego czasu decyzją Międzynarodowego Towarzystwa Astronomicznego jej imieniem nazwano jeden z kraterów na Księżycu!  Żeby było jeszcze weselej trzeba dodać, że sama pani Tekla, ani nikt z jej spadkobierców nigdy nie dostali za tę kompozycję ani grosza. Obliczenie zysków wydawców za te sto pięćdziesiąt z górą lat – z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza – warto przećwiczyć jako pouczającą pracę domową. Wynik dowodnie wykaże, czym były i są hieny wydawnicze oraz gdzie miały i nadal mają prawa autorskie mimo ważnych ustaw i sankcji karnych za ich nieprzestrzeganie.
Można zaryzykować stwierdzenie, że owa piosnka była prefiguracją współczesnego szlagieru i to ponadczasowego. Swoją drogą powinny zająć się nią feministki – taka apoteoza panieństwa, dziewictwa i marzenia o udanym małżeństwie to dla nich wyzwanie nie lada. Tylko jak tu zwalczyć półtorawiekową tradycję śpiewanek domowych? Na to nie wystarczą akcje uświadamiające. ośmieszanie, snobowanie na obyczajowy „luzik” czy wojowanie o ideały gender. Zakazać? Palić nuty i płyty po czym karać – jak w powieści Bradury’ego? Kto wie, może i takich czasów doczekamy – zresztą muzyka ma swoją osobną historię wymazywania różnych twórców z jej kart, kreowania „mainstreamów” w różnych epokach i wykluczeń „po wsze czasu”, muzykologicznych „wyroków śmierci” albo tylko banicji. Będzie to tematem osobnego rozdziału – i wtedy też przy okazji okaże się, jak wielką rolę w tych zabawach potrafi odgrywać władza państwowa. 
Z czasem bowiem również i państwo coraz silniej akcentowało własne prawa w zakresie korzyści, jakie dawała władza nad sztuką. Tym razem jednak szło nie tylko o same zyski materialne – choć i one miały niebagatelne znaczenie – ile o nadzorowanie form oddziaływania na duże masy ludzkie. Doskonale już bowiem wiedziano, czym może być wpływ twórczości artystycznej – i tej „serio” i tej „buffo” – na nastroje, opinie, poglądy, postawy, także na rozumienie historii, nawet na religijność. Doświadczenia z cenzurą prewencyjną przełożono na nowa sztuczkę – na mecenat państwowy i dotowanie artystów z budżetów centralnych. Pojawiło się pojęcie-potworek, a imię mu dano „polityka kulturalna”. 
Historycznie rzecz biorąc, zaczęło się właściwie od Kontrreformacji, choć bez soborowego formułowania expresis verbis jakichkolwiek wytycznych w tej kwestii. Także minister Ludwika XIV Colbert, świadomie posługiwał się funduszami państwowymi w celu zapewnienia odpowiednio reprezentacyjnej oprawy monarchii absolutnej. Władcy-mecenasi nie łożyli wielkich sum na artystów czy akademie wyłącznie dla własnego kaprysu i przyjemności estetycznej, lecz wykorzystywali ich również do podkreślania mocy państw, jakimi władali. Ten element zawsze był obecny w dobroczynności protektorów różnej proweniencji, tyle że nie jako jej dominanta, aczkolwiek żadna wielka ceremonia państwowa nie mogła – i nadal nie może – odbyć się bez akompaniamentu starannie dobranej muzyki.
Monarchia angielska wspierała inicjatywy kulturalne podejmowane przez arystokrację, bismarckowskie Prusy uprawiały osławiony Kulturkampf, a Republika Weimarska wspierała społeczne programy Werkbund czy Bauhaus, stymulowane przez środowiska przemysłowców, polityków i „zaangażowanych” artystów. Z kolei rząd sowiecki po rewolucji bolszewickiej celowo i metodycznie promował rosyjską awangardę, używając jej do rozbicia resztek kultury starej Rosji. Potem tę awangardę zniszczył, gdy pojawił się pomysł na socrealizm dla proletariackich niewolników.
Mówiąc najogólniej, owa polityka kulturalna – tak nazwana lub nie, lecz zawsze uprawiana – była swoistą formą inżynierii społecznej, podejmowanej przez osoby, grupy lub instytucje, dążące do posługiwania się sztuką w celu kształtowania przestrzeni kulturowej tak, by sprzyjała realizacji określonych, nadrzędnych interesów lub idei. W przeszłości nie definiowano aż tak dokładnie tego problemu, procesy toczyły się niejako naturalnie, lecz i to zostało w końcu uporządkowane, zideologizowane i zinstytucjonalizowane „pełnowymiarowo”, bez żadnego marginesu swobody dla poczynań twórczych. Ojcami chrzestnym współczesnej zamordystycznej inżynierii kulturowej stali się dwaj panowie, których można z całą odpowiedzialnością określić mianem „upiorów nowożytnej pseudohumanistyki” XX wieku – niejaki Antonio Gramsci oraz psycholog Fryderyk Skinner. Było jeszcze kilku innych mądrali, działa dzisiaj wielka rzesza ich następców – „plemię żmijowe” w różnych wdziankach i przebrankach, nadzorców i treserów ludzkich mas. Przyjdzie jeszcze osobno wspomnieć o nich kilka słów.
Do tamtego czasu sytuacja była dość klarowna. Rządził pieniądz – twardo i bezwzględnie – lecz jego domeną było kreowanie iluzji ideologicznie neutralnej. Miały być zestawy emocji, wrażeń, uciech, podniet, nawet strachów i perwersji dla każdego typu odbiorcy, który płacił i szalenie się cieszył, że za swoje grosze lub grube banknoty dostaje to, co zaspokaja jego potrzeby i gusty. Obsługiwano wszystkich, bez względu na przekonania czy poglądy, wiek, status czy cenzus. Oczywiście, dzięki reklamie biznes mógł i jedne i drugie kształtować do woli, koniunkturalnie tworzyć mody, ale głównie po to, żeby pomnażać zyski i podtrzymywać wysokie obroty machiny produkującej niezliczone odmiany baśniowej ułudy dla mas.
Lecz bajki się kończyły, gdyż współczesne państwo to już zupełnie inna sprawa – to machina do zarządzania tymi masami, co więcej, do robienia tego w sposób bardzo przemyślany. Iluzja wprzęgnięta do służby ideologii, do sterowania nie tylko emocjami, ale i aktywnością każdego rodzaju na skalę globalną, nadziejami, pragnieniami, dążeniami, osobowością, tożsamością i sumieniami – oto jaką korzyść dostrzegli demiurgowie nowych czasów. Pieniądz nie interesowało kreowanie nowego człowieka – poprzestawał na manipulowaniu klientem, a nie obywatelem. Jeśli nawet ogłupiał go swoją tandetą, prymitywizował jego umysłowość i degradował duchowość, to przecież robił to wyłącznie dla zysku, liczonego w brzęczącej monecie. Zresztą, w ograniczonym zakresie promował także „kulturę wysoką” – marginalną wobec tej masowej i oczywiście dokładnie skalkulowaną – przeznaczoną dla wąskich grup prawdziwych znawców i koneserów, także i tych, którzy do takiej elity aspirowali. 
Ale to, co z jego punktu widzenia było tylko efektami ubocznym, którymi mało się przejmował, dla polityków i macherów od totalnego władztwa nad ludźmi stawało się nader ważnym celem samym w sobie. Koniec końców obydwa te cywilizacyjne żywioły połączyły siły i uruchomiły procesy – ekonomiczne, społeczne, edukacyjne, polityczne i ideologiczne – które doprowadziły do domknięcia Systemu i do narodzin Imperium Iluzji czyli Nowego Wspaniałego Świata. Albowiem nie jest prawdą, że on dopiero nadejdzie – on już jest i ma się coraz lepiej. Tak to już bywa, że ludzie rozglądają się, wypatrując oznak apokalipsy, nie dostrzegając, że siedmiu aniołów właśnie wyszło ze świątyni. 

Nowy Wspaniały Artysta
Nowy Wspaniały Świat potrzebuje Nowego Człowieka na miarę wyobrażeń i oczekiwań twórców ziemskiego raju, zbudowanego na katorżniczej pracy masy roboczej, wyzutej z wolności, własności i godności, ale za to karmionej iluzją – jeśli nawet nie szczęśliwości, to co przynajmniej nadziei na jej spełnienie. Totalność utylitaryzmu i totalność iluzji – to dwa atrybuty naszych czasów. Oczywiście, stan idealny, czyli stuprocentowy totalitaryzm jest nieosiągalny z racji tajemnicy, jaką Bóg wpisał w człowieka i w jego historię, ale istoty tego fenomenu nie pojmują ci, którym wydaje się, że mogą mierzyć się ze Stwórcą w dziele tworzenia. W całym tym absurdzie zabawnym paradoksem jest to, że panując nad iluzją dla innych, sami popadają w iluzoryczność własnej omnipotencji. Ale ilość szkód, jakie przez to powodują, jest zaiste kosmiczna.
Formatowanie nowego człowieka, uległego wobec Systemu i podporządkowanego mu niemal bez reszty musi – z natury rzeczy – bazować na zarządzaniu fikcją i fałszem, z więc szczególnie konstruowanej iluzji rzeczywistości podstawionej. Do zmasowanego oddziaływania pozorującego normalność nie wystarczają argumenty racjonalne, gdyż nawet ogłupiony, otumaniony umysł miewa wątpliwości i niekiedy w przebłysku trzeźwości lubi zadawać niewygodne pytania. Oczywiście, stosuje się rozmaite czarodziejsko brzmiące zaklęcia i gusła, nadając im znamiona naukowości, z którą trudno dyskutować Za sprawą relatywizacji pojęć prawdy i fałszu oraz „dekonstrukcji” semantyki, do perfekcji opanowano mamienie ludzi kuglarską żonglerką słowną, stawiając przeciętnemu rozumowi swego rodzaju zasłonę dymną tak gęstą, że nie jest w stanie się przez nią przebić. Niemniej trafiają się niesforni a chorobliwie dociekliwi osobnicy, którym udaje się jakoś przez tę watę przedostać i zaczynają coś warcholić o „nagim królu” oraz głośno powątpiewać w mądre słowa uczonych akademików. Zostają wtedy okrzyczani nieukami, profanami, ciemnogrodem i zwykłym buractwem, lub – w razie potrzeby – wrogami postępu. Gdy nie daje się ich pedagogicznie zresocjalizować, podstępnie skorumpować, złamać czy perswazyjnie przekonać, wówczas marny staje się ich los – jeśli w ogóle jakiś im się jeszcze pozostawia.
Ale to i tak nie wystarcza. Potrzeba czegoś więcej, gdyż nowoczesny, prawdziwie skuteczny totalitaryzm w zamyśle jego teoretyków i praktyków ma być nie taki jak niegdyś – prostacki, morderczy i brutalny. Powinien być miły i spokojny, by tak, rzec „z ludzką twarzą”. Taka już jest natura pyszałków – chcą, by ich albo kochać, albo się ich bać. Tego drugiego już próbowano, lecz bez powodzenia.. Zatem zdecydowano się na to pierwsze. Postanowiono skonstruować machinę możliwie bezbolesną, by nie tylko zniewalała, lecz by owemu zniewoleniu przydała aromatów. Zamiast gilotyny i łagrów wybrano multimedia i iluzję. 
W połowie XX wieku psychologowie poznali mechanizm samodrażnienia – autostymulację określonych struktur w mózgu, wywołującą u odpowiednio przygotowanych osobników przyjemność „na życzenie”. Działa to jak narkotyk, można się w ten sposób dopieszczać samemu, a nawet zapieścić na śmierć. Oczywiście, kontrolując siłę bodźców nie dopuszcza się, by dany osobnik padł od razu – musi jeszcze przedtem zostać maksymalnie wykorzystany „produkcyjnie”. Ale – zaprogramowany i uzależniony – chętnie będzie pracował wiedząc, że umożliwi mu to dostarczenie sobie miłej dawki radości. Działa to bezbłędnie, ludzie sami aż przebierają nóżkami, żeby zarobione środki wydawać na naciskanie odpowiednich „dźwigni stymulacyjnych”. Tylko nieliczni temu się nie poddają, lecz są marginesem, co jakiś czas monitorowanym w obawie by nie przyszły im do głowy jakieś brewerie.
Sprawna maszyna nie powinna zbytnio warczeć i wpadać w dygoty – dobrze smarowana i konserwowana, ma pracować bezszmerowo. Owym smarem cywilizacyjnego zagregowanego społeczeństwa, należycie uporządkowanego i zorganizowanego, jest nie co innego jak „kultura masowa” w tysięcznych odmianach, serwowanych jako owe „stymulatory przyjemności” i „generatory iluzji” w nieograniczonych ilościach. A od tego jest właśnie sztuka i artyści, których jakże słusznie niejaki Dżugaszwili nazwał „inżynierami dusz”. Wszelako z jednym zastrzeżeniem – na to szczytne miano zasługują tylko ci pozostający w służbie Systemu, których on sam kształci, wydaje im stosowne dyplomy i uprawnienia, promuje, wydziela przywileje, przyznaje apanaże i wynosi na własny Olimp lub strąca do własnego Hadesu. Pozostali to podejrzani indywidualiści – a zatem niebezpieczne i niesterowalne indywidua, szkodnicy i awanturnicy, rozsadniki chaosu i buntowniczych porywów chorobliwego indywidualizmu. Uzasadnione wydaje się być podejrzenie, że Wielki Soso, z uwagą przestudiowawszy w seminarium dzieła starożytnego filozofa, bardzo sobie je wziął do serca i później twórczo rozwinął zawarte w nich idee społeczne.
Oczywiście, można takie słowa czy porównania potraktować jak kiczowaty horror, żart lub tani chwyt retoryczny dla wyplatania dalszych narracyjnych sylogizmów. Lecz ten skrót myślowy daje się rozwinąć w wywód zgoła mało żartobliwy i zabawny, którego zasadność i prawdziwość potwierdza zarówno analiza przeszłości jak i w miarę uważna obserwacja realiów znanej nam codzienności. Nie sposób nawet pokrótce ogarnąć wszystkich czynników, jakie się składają na ów stan rzeczy, lecz warto zatrzymać się choćby przez chwilę właśnie przy sztuce, a w szczególności przy muzyce. To ona bowiem najsilniej chyba działa na emocje, bez pośrednictwa rozumu, czyli uruchamia reaktywność sytuacyjną, natychmiastową i bezrefleksyjną. Sprzęgana ze słowem i obrazem wzmacnia – na poziomie świadomości lub podprogowo – treści w nich zawarte i utrwala niejako automatycznie zawarty w nich sens i znak wartościujący. Osobną kategorią muzycznych sztuczek jest specyficzne akcentowanie rytmiki, wyzwalającej stany transowe, w których maleje niemal do zera sprawność myślenia, potęguje się natomiast podatność na sugestię i absorbowanie każdej bredni, jaką się wtedy sufluje.
Każda kultura i cywilizacja w swej historii wypracowywała sobie własne techniki posługiwania się muzyką do wpływania na ludzkie emocje. Skala tego procederu bywała różna, różnym też służyła celom. Zawsze i wszędzie czerpano z muzyki radość, ale i zyski, co jednak nie uchodziło za niezwykłość – jedni dostarczali przyjemności, drudzy za nią płacili. Jeśli cena takich usług mieściła się w rozsądnych granicach, wszystko jakoś się równoważyło ku powszechnemu zadowoleniu. Nigdy chyba jednak nie traktowano jej jak narzędzia systemowego pod nadzorem instytucji państwowych, przeznaczonego do metodycznego, celowego, odgórnie zorganizowanego i kontrolowanego zarządzania emocjami wielkich mas ludzkich. Dawne chałupnictwo lokalne w tym zakresie, nawet późniejszą manufakturę drobnotowarową, zastąpiono megaprodukcją show-biznesu – połączenia interesów pieniądza i władzy. 
Rynek podzielony został na segmenty według gatunków muzyki, kategorii twórców i odtwórców, wreszcie grup odbiorców docelowych, zwanych „targetami”. Osobną klasyfikację należałoby przyjąć dla samych producentów usług muzycznych – od wydawnictw nutowych, firm fonograficznych, kinematografii, mediów elektronicznych, na Internecie i grach komputerowych kończąc. Nie wolno też zapominać o zapleczu technicznym czyli o producentach instrumentów, urządzeń odtwarzających i nośników, wreszcie o niewiarygodnie rozdętym przemyśle reklamowym i sondażowym. Te dwie ostatnie składowe są bardzo istotne, ponieważ od nich zależy skuteczność utrwalania iluzji oraz kształtowanie i modyfikowanie potrzeb w tym zakresie. Są jeszcze stada służebnych opiniotwórczych krytyków i recenzentów, ale i psychologów oraz socjologów, opracowujących coraz to nowe uzupełnienia i udoskonalenia odmian owej iluzoryczności oraz technik podtrzymywania jej trwałości i skuteczności. 
Jak więc widać, owo Imperium Iluzji rzeczywiście zorganizowane jest systemowo, precyzyjnie, wieloaspektowo i nie pozostawia miejsca na jakąkolwiek przypadkowość. Wszystko jest zawłaszczone i zagospodarowane metodycznie, a ilość osób, obsługujących tę bestię apokalipsy idzie w dziesiątki milionów pracowników różnych specjalności. Jeśli ktoś nie dostrzega, że jest to czystej wody totalitaryzm, to musi być ciężko upośledzony na umyśle, albo tak już zamroczony jego oparami, że nie odróżnia fikcji od rzeczywistości.
Przytoczone wcześniej podziały są jednak umowne, gdyż w obydwu istnieją płynne granice między poszczególnymi kategoriami odbiorców i producentów, nadto zgodnie z zasadą koncentracji „mocy przerobowych” istnieją między nimi wzajemne powiązania kapitałowe, dystrybucyjne, impresaryjne i medialne. Jest i państwo ze swoim prawodawstwem, instytucjami zarówno konkurencyjnymi ale i kooperującymi z biznesem wraz ze sporym udziałem kapitału własnego – czyli pieniędzmi podatników. Rozebrać tego prosto się nie da, z kolei tworzenie schematów sieciowych tej gigantycznej struktury i badanie roli poszczególnych jej składowych w funkcjonowaniu całości niewiele wyjaśnia oprócz tego, jak i skąd biorą się nakłady – i jakie – oraz gdzie przepływają zyski i jak wygląda ich dystrybucja. 
Wiedza ta, choć niezwykle instruktywna i obrazująca mechanikę kreowania iluzji, nie wyjaśni jednak jej niszczycielskiego wpływu zarówno na samych muzyków jako ludzi, jak i skutków psychospołecznych i kulturowych, wywoływanych przez tę gigantyczną maszynerię. Nie wyjaśni także procesów degradacji, a nawet dewastacji sztuki oraz zła jakie to rodzi. Cóż, wiedzieć „jak to się robi”, a wiedzieć „dlaczego”, „po co” i „z jakimi efektami” – to zupełnie różne sprawy. Inżynierowie, projektujący piece krematoryjne w Oświęcimiu, też przecież widzieli „jak to zrobić”, lecz zabrakło im chyba wyobraźni, żeby zastanowić się „co z tego wyjdzie”.
Rozważanie tych kwestii warto rozpocząć od fenomenu, zwanego zwodniczo demokratyzacją sztuki, czyli powszechną dostępnością usług artystycznych, zrównanych pod względem rodzaju i jakości oferty programowej. Wszystko „na wyjściu” ma prawo być jednako wartościowe, niemniej o kwalifikowanej wartości „produktu” decyduje atrakcyjność handlowa, mierzona ilością jego miłośników i nabywców. Powstało pojęcie „bestsellera” – towaru najlepiej się przedającego. Z tego punktu widzenia wspomniana wcześniej pieśń Tekli Bądarzewskiej – wątlutkiego utworku, ale mieszczącego się jeszcze w kategorii salonowych dzieł klasycznych – przebija wszystko, co napisali w tym gatunku najwięksi kompozytorzy muzyki „poważnej” przez ostatnie dwieście pięćdziesiąt lat razem wzięci. Była i jest sprzedażnym szlagierem, a skoro tak, to według obowiązujących kryteriów musi być znakomita. Gdy Gershwin odwiedził był niegdyś w Paryżu Ravela i poprosił o udzielenie mu kilku lekcji kompozycji, ten spytał go ile zarabia swoimi utworami. Usłyszawszy sumę, oznajmił, ze to on powinien uczyć się u Amerykanina i że w związku z tym żadnej nauki nie będzie. Panowie i tak się zaprzyjaźnili, gdyż Gershwin, skądinąd wspaniały muzyk nie tylko od szlagierów ale i od utworów bardzo „serio”, uczciwie wiedział, na czym polega różnica między jego dochodowymi piosenkami a chociażby słynnym Bolerem – nawiasem mówiąc, również niezwykle popularnym, tyle że w innej kategorii artystycznej. I tu właśnie zaczyna się problem.
Do połowy XIX wieku obowiązywał dość sztywny podział na muzykę artystyczną, „poważną”, i tę ludyczną, rozrywkową. Nie istniały żadne definicję w tej materii, niemniej wiadomo było w czym rzecz. Co więcej, wiele pięknych utworów „klasycznych” lub motywów z nich pochodzących – poruszających duszę lub po prostu wpadających w ucho – zdobywało sobie popularność wręcz masową, jak chociażby niektóre fragmenty dzieł Bacha, Mozarta czy Beethovena – by tylko na nich poprzestać. O hymnie Alleluja już była mowa, tak samo jak o pieśni niewolników z opery Nabucco Verdiego, czy słynnej arii Księcia z Rigoletta. W Polsce powszechnie grywano poloneza Ogińskiego, potem rozmaite motywy chopinowskie, czy pieśni Moniuszki z wdzięczną Prząśniczką na czele.
Każdy kraj ma swoich narodowych kompozytorów, których muzyka trafiała pod strzechy – nie tylko w swoich krajach.  W Rosji były to utwory  Glinki, Słowik Alabiewa, potem melodie Czajkowskiego i jego Dziadek do Orzechów, wreszcie ostatnio dwa walce – Szostakowicza i Chaczaturiana – które światową popularnością spokojnie konkurują z walcami Straussa. U Francuzów – choć nie tylko – na czoło wybijają się tematy z Carmen Bizeta, wspomniane już Bolero Ravela, zabawna, pozytywkowa miniaturka Kukułka Daquina i inne drobiazgi z czasów baroku, wreszcie Taniec Szkieletów Saint Saensa i Uczeń Czarnoksiężnika Paula Dukasa – dwa poemaciki symfoniczne, uwiecznione i rozpropagowane przez Disneya w przezabawnych kreskówkach z Myszką Miki w roli głównej. Nawiasem mówiąc, ów wielki majster od bajek dla dzieci i dorosłych pełnymi garściami czerpał z dorobku klasyki, co i jej, i jemu samemu wyszło na dobre. Warto zauważyć, że przykład ten znakomicie ilustruje zjawisko multimedialności – czyli stymulacji polimodalnej, „wielokanałowej’ - w posługiwaniu się sztuką do oddziaływania na wyobraźnię i emocje masowego odbiorcy w każdej grupie wiekowej i w każdym kręgu kulturowym..
Z kolei Węgrzy mają swoją nieśmiertelną II rapsodię Liszta, także w ich duchu napisane tańce ni to cygańskie, ni to węgierskie, tyle że autorstwa Niemca, Johannesa Brahmsa. Cóż, w monarchii CK wszyscy należeli do jednej rodziny i taką zbitkę uznać należy za coś normalnego. Nawiasem mówiąc, sam Brahms nigdy nie traktował tych utworków zbyt serio, nawet nie umieścił ich w swoich dziełach opusowanych. Powstały na użytek działalności koncertowej jako odprysk jego wielkiej twórczości bardzo „poważnej”. Ponieważ we wczesnej młodości dorabiał sobie grą po knajpach, więc znakomicie znał gusty zwykłej publiczności – i trafił „w dziesiątkę”. Od tamtej pory tańce te rozbrzmiewają po całym świecie w setkach wersji i rozpoznawalne są nawet przez tych, którzy nie mają zielonego pojęcia, kim był ich autor i co jeszcze napisał. 
Zostańmy jeszcze przez chwilę przy pewnym innym – pierwszym z brzegu - przykładzie z tej samej bajki. Oto Charles Gounod ułożył był swego czasu utworek zatytułowany Marsz żałobny na śmierć marionetki – muzyczną karykaturę pewnego złośliwego i wrednego angielskiego krytyka, który mocno mu zalazł za skórę. Cóż, muzyka jak muzyka – miła, zabawna, zwłaszcza jeśli zna się kontekst jej powstania. I oto w wiele dziesiątków lat później Alfred Hitchcock użył jej jako muzycznego logo swego niezwykle popularnego programu telewizyjnego, zapewniając tej miniaturze spory rozgłos – chyba raczej niezamierzony.
Nie był to ani pierwszy, ani ostatni taki zabieg reklamowo-biznesowy, acz bardzo reprezentatywny, a dla nas tu niezwykle instruktywny. Już na długo przedtem formuła krótkich „cytowań” klasyki w innych mediach do celów zgoła nieartystycznych – sygnowania rozmaitych produkcji telewizyjnych, programów radiowych i tzw. spotów reklamowych – bardzo się przyjęła i to wcale nie ze względów preferencji estetycznych ich producentów lecz dużej „nośności” wyrazowej zapożyczanych motywów i melodii. Sugestywne, łatwo wpadające w ucho i zapadające w pamięć, budzą dość silne reakcje emocjonalne, przydatne do wzmocnienia przekazu, do jakiego zostają dołączane. Dzięki takim kombinacjom medialnym wiele utworów „klasycznych” – a właściwie ich fragmencików – zyskało popularność, o jakiej nie śniło się tym, którzy je komponowali. 
Wyliczać tak można długo, lecz nie chodzi o popisy erudycyjne, lecz o wskazanie pewnego fenomenu, który dowodzi, jak zwodnicze bywają rozmaite klasyfikacje artystyczno-estetyczne utworów, dokonywane wyłącznie wedle kryterium ich popularności, a więc ich wartości „sprzedażnej”. Oczywiście, muzyka zwana klasyczną ma swoje sukcesy na tym polu, lecz ze swej istoty zawsze była sztuką elitarną, z założenia i trybu jej funkcjonowania przeznaczoną dla stosunkowo wąskich kręgów odbiorców. Jedynym tu wyjątkiem są opery – narodowy gatunek muzyczny Włochów, dla których ta atrakcja jest chlebem codziennym.
Nazwa „klasyczna” jest nieco mylące, gdyż formalnie rzecz biorąc należałoby określać nią dzieła stworzone w konwencji historycznego klasycyzmu – bardziej więc na miejscu jest tu termin „poważna”, tyle że jest to termin również szalenie mętny i niejednoznaczny. Niektórzy uczeni teoretycy twierdzą, że chodzi tu o muzykę „do słuchania” ale już nie do tańczenia, co jest oczywistym nonsensem, zważywszy ilość utworów „serio” w rodzaju suit tanecznych, polonezów, walców i innych form mniejszych czy większych o estetyce i statusie artyzmu „wysokiego”. A przecież w każdym rodzaju muzyki mamy jeszcze tradycję śpiewu, utworów okolicznościowych i wielu innych, wyłącznie granych dla zwykłej przyjemności. Istnieje również pewna typologia, zwana aksjomatyczną, ale i ona jest pełna wewnętrznych sprzeczności, więc niczego tak naprawdę nie porządkuje ani wyjaśnia. Nadto należy pamiętać o muzyce liturgicznej – zarówno śpiewanej, jak i wyłącznie granej – chociażby w psalmach, wielkich mszach i oratoriach. A jest ona całkowicie przypisana do kategorii „serio” bez jednego wyjątku. Wdawanie się więc w rozsądzanie co i jak nazywać nie ma sensu – należy zdać się na tradycję, intuicję i zdrowy rozsądek. 
Tak czy owak w powszechnym obiegu używa się zamiennie terminów „klasyczna” i „poważna” i zwykły śmiertelnik, nawet profan doskonale wie, o co chodzi. Niemniej spory na ten temat trwają, zwłaszcza od czasu, gdy dwudziestowieczna awangarda zniszczyła melodykę, ład i harmonię, a nawet estetyczny i wyrazowy sens muzyki, czyniąc z niej pole barbarzyńskich eksperymentów dźwiękowych, których słuchanie przyprawia o ból uszu i głowy. A już włączanie jej do klasyki jest brednią, gdyż nie ma ona nic wspólnego ze znaczeniem łacińskiego słowa classicus czyli „doskonały”. Ale co i raz próbuje się podczepić pod tradycyjny kanon artyzmu muzycznego, co przybiera niekiedy postać jawnego absurdu.
Jak dalece obezwładniające może być w tych próbach teoretyczno-klasyfikacyjne bęcwalstwo w dziedzinie sztuki dowodzi pewna koncepcja estetyki, sprokurowania swego czasu przez jegomościa od cybernetyki „uniwersalnej”, a wywiedziona ni mniej ni więcej tylko z teorii informacji. Otóż niejaki Moles doszedł był do wniosku, że o wartości muzycznego dzieła artystycznego decyduje prawdopodobieństwo jego prezentacji koncertowej lub nagrania płytowego. Im ono mniejsze, tym większa – jak wynika z prościutkiego wzoru – informacja zawarta w samym tylko już przekazie o jego wykonaniu, a zatem jest ono cenniejsze z punktu widzenia atrakcyjności i zaskoczenia słuchacza. Wynikałoby więc z tego, że im rzadziej coś jest grywane, im trudniej napotkać to na afiszach i w programach koncertowych, tym jest wartościowsze. 
Ten idiotyczny koncept nie wziął się jednak z Księżyca, ani z bujnej wyobraźni owego dżentelmena, lecz był najwyraźniej tworzony na zamówienie. Niby logiczna konstrukcja o podłożu matematycznym – a więc szalenie naukowa – miała służyć temu, by nadać awangardowym koszmarkom walor cennego artyzmu. Ponieważ mało kto chciał nowej muzyki słuchać, więc nie grywano jej prawie w ogóle – za wyjątkiem specjalnych festiwali czy warsztatów muzycznych, organizowanych w środowiskach niszowych i hermetycznych.  A to, zgodnie z ową uczoną wydmuszką miało oznaczać, że rzadkość jej wykonywania świadczy o jej niebywałej wartości. 
Zaiste niezwykła to sztuczka – wykazać, że coś, czego nikt nie chce słuchać jest wręcz bezcenne. Tę samą pokrętną logikę stosowano – i nadal stosuje się! – w literaturze, a zwłaszcza w teatrze, w którym zalew pustosłowia, barbarzyństwa, formalnych udziwnień, inscenizacyjnych swawoli i „unowocześnień” nawet klasyki dramatu przekroczył wszelkie granice rozumu i dobrego smaku. Widownie opustoszały, na półkach księgarskich zalega sporo chłamu, na koncerty muzyki współczesnej przychodzą garstki ciekawskich lub snoby. W czasie, gdy powstawała ta „teoria”, cybernetyka cieszyła się opinią wielkiej nauki, która jest w stanie objaśniać wszelkie zagadki bytu i niebytu. Jednakże jej aplikacje w sferze nie tylko sztuki i estetyki ale i historii czy psychologii okazały się niewiarygodnym humbugiem i pośmiewiskiem. Specjaliści od teorii informacji, wprzęgnięci zostali wówczas do nadawania wiarygodności płodom chorej wyobraźni, w muzyce zwanym „postępowymi” i na wskroś „nowoczesnymi” lub „nowatorskimi”, lecz te figle i łamańce per saldo skończyły się totalna klapą. 
Próbuje się niekiedy twierdzić, że muzyka, nie ważne jaka, jest albo dobra, albo zła. To stwierdzenie ma pewien sens, lecz tylko wówczas, jeśli za kryterium dyskryminacyjne przyjąć subiektywnie pojmowaną przyjemność jej odbioru. Dla każdego oznacza to jednak co innego – w zależności od jego formacji umysłowej, społecznej, kulturowej, emocjonalnej czy edukacyjnej, a także potrzeb z nich wynikających. Ta pozornie słuszna konstatacja jest jednak swoistą pułapką interpretacyjną, za którą kryje się uprawomocnienie relatywizmu treściowego i estetycznego w ocenie każdego dzieła – nie tylko muzycznego. W trosce o to, by nikt nie poczuł się gorszy, głupszy czy wykluczony z grona ludzi „kulturalnych” czy „lepszych”, by nie był uznany za ignoranta, by nie wyśmiano go za sympatię do bezguścia, wprowadzono ciekawy wielki kwantyfikator językowy w postaci maleńkiego słówka „inaczej”. 
Dzisiejszy demokratyzm – nie tylko w sztuce – zasadza się na tym określeniu, zrównującym wszystkich bez wyjątku we wszystkich aspektach natury człowieka, jego tożsamości kulturowej, społecznej, nawet moralnej. Dla naszych rozważań wystarczy powiedzieć, że każda muzyka, każdy utwór dowolnej proweniencji może być – w myśl owej zasady, głoszącej równoprawność subiektywnych ocen dzieł sztuki – „piękny inaczej” lub „wartościowy inaczej”. Co jednak ciekawe, biznes i cały System nie uznają ani „zysków inaczej”, ani „efektów inaczej”. Tu panuje absolutna jednoznaczność antycypowanych skutków każdej aplikowanej masom formy inżynierii finansowej i społecznej. Stąd tak staranne dbanie o doskonałe samopoczucie każdego rodzaju odbiorcy i utrwalanie w nim przekonania, iż to, co lubi i czego słucha jest wielce wartościowe, Tym sposobem czyni dochodowym każdy rodzaj muzyki, niezależnie od tego czy jest to łomot dźwiękowy techno, zawodzenie Tercetu Egzotycznego, poetycka ballada czy symfonia Mahlera.
Sytuacja ta, niezwykle korzystna dla dobrego samopoczucia odbiorców, wprowadziła ogromny zamęt wśród samych muzyków. W dalekiej przeszłości obowiązywały nieformalne hierarchie, nie tylko uświęcone tradycją, lecz utwierdzane kompetencjami warsztatowymi oraz klasą „wartości dodanej” dzieł, której precyzyjnie zdefiniować nie sposób ale która była dość oczywista nawet dla laików. Nadto istniał wyraźny podział na muzę lekką i rozrywkową – nawet w wersjach salonowych – oraz na wysublimowaną twórczość o znamionach niekwestionowanego artyzmu. Muzyka kościelna w ogóle nie podlegała takim wyróżnieniom – trudno sobie zresztą wyobrazić rozrywkę w liturgii, aczkolwiek protestantyzm w swych śpiewach bazował na ludowości i nadal posługuje się tzw. sacrosongiem jako podstawową formą oprawy muzycznej swych obrzędów.
Podobnie było ze słuchaczami – doskonale wiedzieli czego słuchają i dlaczego. Stwierdzenie to można podważać, uważać je za ogólnik, twierdzić, że jest nieścisłe z braku argumentacji naukowej czy kulturowej, a nawet danych statystycznych. Lecz są rzeczy niejako naturalne w randze niepodważalnej oczywistości i do nich to należy zjawisko, zwane uczenie stratyfikacją społeczną. Po ludzku mówiąc, ktoś jest na górze, ktoś w środku i ktoś na dole, a w łańcuchu pokarmowym równości nie ma żadnej. Wynikają z tego tysięczne konsekwencje, a wśród nich jakościowa odmienność „zapotrzebowania na sztukę” w różnych grupach społecznych.
Nie idzie o to, by tworzyć jakiekolwiek hierarchie gustów muzycznych, dzielić je na lepsze lub gorsze według jakichś arbitralnych kryteriów, wreszcie by deprecjonować czyjeś preferencje i upodobania estetyczne. Subiektywizmu w zakresie recepcji muzyki i doznań, jakie rodzi, nie da się ujmować w żadne klasyfikacje wartościujące. Co najwyżej można rozważać potrzeby w zakresie emocji, jakich się od niej oczekuje, ich siły i znaku oraz tego z czym są kojarzone, czemu towarzyszą lub do czego wykorzystywane. Wiele bowiem mówią one o człowieku. Lecz jego „umuzykalnienie” zależy w dużym stopniu od nawyków, doświadczenia, od wychowania i edukacji, od jego całościowej „konstrukcji psychicznej”, indywidualnego uwrażliwienia na melodykę, rytmikę i harmonię narracji dźwiękowej. Nikt nie rodzi się w tym ani wyrafinowanym estetą, ani barbarzyńcą. Dopiero w rozwoju nabywa umiejętności różnicowania swego kontaktu z muzyką stosownie do tego, w jakiej przestrzeni dźwiękowej był kształtowany – i jak i dlaczego tak, a nie inaczej.
W czasach od średniowiecza do renesansu, elity – czymkolwiek i jakiekolwiek były – zabawiały się tak jak wszyscy przy tańcach i śpiewach, niemniej gustowały również w bardziej wysublimowanych estetycznie rodzajach muzyki i doskonale wiedziały, która do czego służy i dlaczego oraz jakie potrzeby zaspokajają te pierwsze i te drugie, jakie wrażenia i nastroje wywołują. Dodatkowym i nader ważnym czynnikiem była tu odmienność rytuałów swobodnej zabawy i wewnętrznego skupienia, związanych z wykonywaniem i recepcją utworów każdego rodzaju. Absurdem byłoby przypuszczać, że prowadzona przez Haydna orkiestra księcia Esterhazy dawała koncerty w czeladnej dla służby dworskiej – choć niewykluczone, że byli wśród niej i tacy, którzy z przyjemnością nasłuchiwali tego, co wygrywano na salonach. Prawda, zdarzały się próby „ukulturalnania” ludu, lecz przybierały formy wyłącznie groteskowe. Ekscentryczny książę Hieronim Radziwiłł kiedyś zorganizował w swych dobrach w Słucku szkółkę baletową i urządzał widowiska, w których kazał tańczyć chłopom folwarcznym, lecz zakończyło się to wielkim śmiechem. Prosta zasada „znaj proporcją mocium panie” na swój sposób obwiązywała zarówno w produkcjach muzycznych jak i w ich wykonawstwie. 
Elitarność – cokolwiek by o niej mówić czy sądzić – nie tylko miała wymiar społeczny ale i warunkowała tryb powstawania muzyki artystycznej oraz jej funkcjonowania w przestrzeni kulturowej. Nikomu nie przeszkadzała, była powszechnie akceptowaną oczywistością. Ale – jak śpiewa poeta - „czas zmienił role i rachunki krzywd pospłacał”. Zaimplantowany ideologicznie demokratyzm rozbudził nie tyle miłość mas do sztuki „wysokiej” czy aspiracje do jej znawstwa, ile roszczenia do uznania za artyzm tego, co zaspokajało ich własne gusty i preferencje w zakresie wrażeniowości emocjonalnej i estetyczne.  Bunt mas w sztuce to jednak jedno wielkie horrendum.
Rynek reagował błyskawicznie i biznesowi macherzy poczęli nobilitować każdą muzykę, która przynosiła zysk za sprawą Ilości a nie Jakości. By zapewnić dobre samopoczucie masowemu odbiorcy równano pod względem kwalifikowanej wartości artystycznej wszystko z wszystkim – choćby i filmowe i musicalowe szlagiery z dziełami Bacha czy Chopina. Te drugie, i tak w miarę dochodowe w ich wersjach oryginalnych, zaczęto przerabiać na „lekkie kawałki” i dołączać do oferty dla muzycznych ignorantów. Powstała straszna mieszanina rozmaitych odmian muzyki, w której mieszała sie tandeta z adaptowaną klasyką. Hybryda ta ewoluowała – nie bez pomocy specjalistów od stymulowania rynku – do postaci zjawiska o wiele szerszego niż tylko proste pomieszanie z poplątaniem, a mianowicie do narodzenia się formuły „muzyki funkcjonalnej”. Nie ważne jaka – ważne, by spełniała określone funkcje wedle zapotrzebowania różnych segmentów rynku i „targetów” oraz Systemu. I tu znów pojawił się problem – tym razem dla samych twórców.
Stopniowo zanikał sztywny, kanoniczny podział na to, co „wysokie” i na popularno-rozrywkowe. Gershwin pisał popularne szlagiery, ale również poważne utwory symfoniczne i fortepianowe. Leonard Bernstein skomponował musicale niezwykle ciekawe pod względem artystycznym i wbrew pozorom bynajmniej nie w konwencji „wesołych kawałków” tanecznych, doskonale się sprawdzające jako samodzielna atrakcja koncertowa bez widowiskowych dodatków. Theodorakis, autor rzadko grywanych ale nader wartościowych symfonii, utworów kameralnych i instrumentalnych, kantat, mszy i oratoriów, zyskał światowy rozgłos jedynie swoim Zorbą. Fenomenalny muzyk, bodaj czy największy kompozytor filmowy, Nino Rota, był autorem wielu bardzo ciekawych dzieł „serio”, z koncertem fortepianowym włącznie, niemniej wszystkim kojarzy się z tematami z Ojca chrzestnego czy obrazów Felliniego. Wojciech Kilar to twórca muzyki „poważnej”, ze słynną Mszą dla pokoju na czele, ale i tak pod strzechy trafił jego polonez do Pana Tadeusza – obowiązkowy taniec balów maturalnych. Nawiasem mówiąc jest to niezwykle zmyślna kompilacja z motywów Ogińskiego, Nowowiejskiego i Chopina, tak samo jak jego sławny walc do Trędowatej to niemal czysty plagiat z Chaczaturiana. Prokofiew zilustrował muzyką film Eisensteina Aleksander Newski po czym zebrał ją w osobną suitę symfoniczną wielkiej urody, grywaną z powodzeniem – jak i wiele innych jego utworów – we wszystkich filharmoniach świata. Podobnie ma się sprawa z suitą symfoniczną Nino Roty do filmu Lampart – arcydziełem klasycystycznej muzyki „serio”.
Owo pomieszanie gatunków, stymulowane jest przez biznes, bacznie planujący dostarczanie usług do wszystkich grup odbiorców. Odpowiednio skompilowana lub napisana muzyka funkcjonalna jest szalenie praktycznym towarem, jeśli słuchają jej zarówno znawcy klasyki, dla których może być strawna jako miła rozrywka, jak i miłośnicy utworów lżejszych, wpadających w ucho, a przy tym nie za bardzo szalonych ani zbyt „poważnych”. Szczególnie przydatne do tego jest kino – medium demokratyczne, masowe i o zasięgu globalnym. Kompozytorzy „trafionej” ilustracji filmowej, zwłaszcza szlagierów – zarówno melodycznych jak śpiewanych – są w wielkiej cenie, gdyż zwiększają zyski całej branży „fabryk snów”. A do której kategorii muzycznej ich zaliczać? – to już nie ma znaczenia. Przeciętny widz i tak rzadko kiedy zna czy pamięta ich nazwiska aczkolwiek sporo jest wśród nich tych bardzo sławnych, choć niekoniecznie tylko z tego typu twórczości. 
Film dorobił się i własnej klasyki, i tradycji, ma też swoje sławy i niezawodnych ilustratorów każdego rodzaju akcji i narracji oraz pomysłodawców efektów dźwiękowych, wspomagających migające obrazy na ekranie. Pisanie takiej muzyki jest całkowicie podporządkowane scenariuszowi, reżyserii, aktorom i charakterom granych przez nich postaci, nawet scenografii. Zatem margines swobody twórczej jest tu czysto umowny – każda fraza ma mieć swój wyraz emocjonalny i znaczenie, wynikające z narzuconych ram programowych i realizacyjnych. Trudno przy tak wymuszonych warunkach stworzyć dzieło w tradycyjnym sensie jako utwór zwarty, ciągły i jednorodny, w pełni własny – chyba że powstaje obraz stricte muzyczny. Osobliwy jest fakt, że w filmie wykorzystywana jest często konwencja wagnerowskiego dramatu muzycznego, w której poszczególne wątki i akcenty tematyczne oraz „dźwiękowe etykietki” głównych bohaterów mają swoje osobne motywy, łączone i konfigurowane harmonicznie, rytmicznie lub instrumentacyjnie w zależności od przebiegu akcji. Lecz każdy fragmencik dźwiękowy podlega na bieżąco nieustannej weryfikacji przez innych uczestników „procesu produkcyjnego”, a to powoduje, że komponowanie przypomina ciągłe przymiarki u krawca i wprowadzanie poprawek według coraz to kolejnych pomysłów i kaprysów klienta.
Niemniej i w takich warunkach powstaje wiele pięknej muzyki, a niektórym jej twórcom udaje się wybić na samodzielność i nawet narzucać własne koncepcje ilustracyjne o cechach rozpoznawalnej oryginalności. Po śmierci Nino Roty takim niewątpliwym fenomenem w tym zakresie jest chociażby obecnie Japończyk Hisaishi, autor wspaniałej oprawy muzycznej pełnometrażowych filmów animowanych, cieszących się ogromną popularnością wśród widzów każdego rodzaju i w każdym wieku, także zdobywających główne nagrody w branży. Kompozytor, pianista, dyrygent, ostatnio producent filmowy sam decyduje o tym, co i jak pisać – powiada się nawet, że niechętnie ilustruje sceny walki i przemocy, bo nie potrafi pisać muzyki „złej” i „głupiej”, Ale gdy swego czasu był jeszcze związany kontraktami, wówczas nolens volens musiał to robić, tyle że uciekał się wtedy do różnych chwytów formalnych lub trików sonorystycznych. Takim jak on to uchodziło, jako twórcom niepowtarzalnym i znakomitym, a nawet niezastąpionym z racji swej wyjątkowej inwencji twórczej.  Zdecydowana większość wyrobników wytwórni filmowych nie ma szans na tak duży zakres niezależności.
Pan każe – sługa musi i nie ma nic do gadania. Tak oto można skwitować sytuację w kinie. Gdy brakuje inwencji własnej, a terminy gonią, wówczas ci co słabsi talentem „rzemieślnicy sztuki” sięgają do cudzego dorobku – zwłaszcza do dobrej, starej klasyki, którą mało kto już dobrze zna. Uważny słuchacz wielu ich produkcji, mający niezłe przygotowanie muzyczne, nie raz i nie dwa przekonał się, jak wiele w ich wytworach jest plagiatów – zapożyczeń wprost lub pośrednich i skompilowanych. Można by tu długo przytaczać i tytuły filmów i autorów muzyki do nich, lecz lepiej spuścić zasłonę milczenia nad tym procederem, uprawianym nawet przez laureatów muzycznych Oscarów.  
Zresztą, jest to zjawisko powszechne i w innych gatunkach rozrywki muzycznej. Dowodzi swoistej nieuczciwości, a nawet szalbierstwa zawodowego – lecz cóż, skoro się udaje i dobrze sprzedaje, to nie ma co bawić się w skrupuły. Tym bardziej, że za takie „cytowanie” a nawet podrabianie dawnych kompozytorów, z braku stosownej ochrony prawnej ich dorobku nikomu nic nie grozi w sensie finansowym. Gorzej, gdyby to przytrafiło się z kimś żyjącym i nie daj Boże z innej stajni menadżerskiej. Albo gdyby ktoś „wysypał się” z własnym pomysłem przy konkurencji, a ta pierwsza zarobiłaby na nim duże pieniądze. A, takie wpadki byłyby wręcz katastrofą. Ale od pilnowania tego są osobni specjaliści – biznesowi nadzorcy „czystości produkcji” pod względem formalno-prawnym; taka wewnętrzna ni to cenzura, ni to policja – czyli jak smycz to smycz. A że ktoś się połapie w oszustwie muzycznym i że trochę wstyd?  Kogo to obchodzi?  – ważne, żeby dobrze się sprzedawać, zdobywać laury, pieniądze i nabijać popularność. Skoro zleceniodawca jest zadowolony, to szanse na nowe kontrakty rosną – i o to chodzi obydwu stronom tego układu.
Nadrzędność względów artystycznych, przyzwoitość, wolność twórcza, życzliwość mecenasów i protektorów to już dzisiaj anachronizm – może i miły, ale nieobowiązujący i do niczego niezobowiązujący. Od mniej więcej połowy XX wieku muzyka bez reszty pozostaje w rękach biznesu i w gestii instytucji państwowych, kierujących się własnymi kryteriami jej kwalifikowania i przydzielania do form jej dystrybucji. Jeśli ktoś chce funkcjonować na rynku, dostawać dotacje, mieć kontakty i podpisywać kontrakty – a więc funkcjonować na giełdzie środowiskowej i zarabiać na siebie i rodzinę – musi pisać pod dyktando dysponentów machiny rynkowej lub decydentów od polityki kulturalnej. Ma teraz do czynienia nie ze szlachetnymi czy choćby nawet i wyniosłymi jednostkami, ale z producencko-dystrybucyjnym monopolem, który jest niczym innym jak sponsoringiem inwestycyjnym czyli finansowaniem sztuki użytkowej i jednocześnie użytecznej. Współdziała z nim plemię biurokratów, silne władzą państwa i czerpiące swoje apanaże z korupcji przy rozdawnictwie łask i rozkradania znacznej części środków na rzekome wspieranie sztuki. 
Mamy więc relacje wyłącznie rzeczowe, zleceniodawców oraz zleceniobiorców, związanych jedynie sformalizowanymi umowami o dzieło lub długoterminowymi kontraktami z wytwórniami płyt, menadżerami estradowymi lub filmowymi czy potentatami multimedialnymi. Do tego dochodzą dotacje na „projekty docelowe” z kasy państwowej, czyli pieniądze na kupowanie sobie obsługi tej części przemysłu iluzji, która działa na rzecz ideologicznej inżynierii społecznej. To te dwie grupy „dawców” stawiają warunki co do rodzaju muzyki, jej nastroju, melodyki, nawet czasu trwania konkretnego utworu – zwłaszcza w przypadku ilustracji do filmu, teatru lub wielkich widowisk masowych lub państwowotwórczej propagandy. A zatem, żadnej swawoli twórczej, panowie, żadnych kaprysów czy eksperymentów, tego nasze kwity nie przewidują! To my ustalamy, co będzie „serio”, a co „buffo”. Wy macie tylko układać dźwięki dla tych klientów, których wskażemy jako „target”. Niewielu ma tak silną motywację, by nie żyć tylko jak wyrobnik w cudzym warsztacie produkcyjnym, zatrudniony w trybie pracy akordowej. Lepszy wróbel w garści…
Pewien nieżyjący już znany kompozytor muzyki rozrywkowej mawiał: „ja nie gram na klawiszach, tylko na złotówkach”. Oczywiście, każdy ma prawo do „skoków w bok”, lecz czasu na to jest mało, zresztą buntowanie się to wypadnięcie z rynku, gdyż nic, co nie jest zakontraktowane, nie ma praktycznie szans na zaistnienie w przestrzeni publicznej, w nagraniach czy na estradach – chyba że na ulicy lub na dworcu z kapeluszem przy nodze. Kto chce bawić się w takie swawole, robi to na własny koszt i własną odpowiedzialność. Czas bezproduktywny, to czas zmarnowany, więc nie wolno go trwonić na jakieś duchowe „wątpia”. Biznes nie przewiduje sytuacji, w której „jego pracownik” będzie bezczynnie – w jego mniemaniu – gapił się w gwiazdy i czekał na natchnienie. Konkretna praca przynosi mu konkretny zarobek i godziwe życie, z którego, owszem, może sobie wykroić kilka chwil przyjemności – a wtedy bardzo proszę, wolna wola. Ale ma wciąż być dyspozycyjny i pod stałą kontrolą. Czyż nie jest wiec słuszna protestancka parafraza pewnego ewangelicznego przykazania, że „arbeit macht frei”? Sformułowana jeszcze w XIX wieku jako osobliwa maksyma naukowa pewnego ówczesnego socjologa, Webera, doczekała się jakże finezyjnego zwieńczenia. Zrównanie prawdy z pożyteczną pracą – oto duch naszych czasów. 
Fortuna jednak sprzyja niekiedy wytrwałym i wiernym sobie – to się zdarza, choć nieczęsto. Bywa bowiem i tak, że jakiś samowolny wybryk twórczego talentu dziwnym zrządzeniem losu zyska sobie uznanie – lecz wówczas z miejsca zostaje wzięty pod kuratelę odpowiednich służb muzycznego rynku. Kiedyś coś takiego przytrafiło się naszemu Henrykowi Góreckiemu. Jego znakomita Symfonia Pieśni Żałobnych, wydana w śladowym nakładzie niemal własnym sumptem z lichą dotacją państwową, znienacka – ku zdumieniu samego kompozytora – trafiła do gustu szerokiej publiczności. Natychmiast czujni wydawcy i producenci płyt pospołu przechwycili tę nowinkę – muzykę bądź co bądź poważną, a więc mniej chodliwą – i udanie wypromowali ją na wspaniały bestseller w skali światowej. W rozliczeniach Górecki się wybronił przed ich machinacjami i sporo zarobił, ale również i dzięki temu, że przed pazernością biznesu chroniło go państwo – acz bynajmniej nie z miłości do sztuki biurokratycznych fagasów od kultury, Skrupulatnie odliczało sobie swoje procenty od zysków w systemie tantiemowym – wszak nieco wsparło kompozytora skromną dotacją – a jeszcze przy byle okazji wykorzystywało tę sytuację do ideologicznego promowania doskonałości własnego mecenatu.
 Ten akurat przypadek to raczej zdumiewający wyjątek niż reguła i świadczy bardziej o opiekuńczej łasce Pana Boga niż o świadomie planowanych inwestycjach biznesu muzycznego. I jak tu nie wierzyć w Opatrzność Boską, sprzyjającą geniuszom? Tylko ona może wspomóc dzieło, tworzone wbrew wymogom kontraktów, z porywu serca, z potrzeby duszy. Biznesowego zleceniodawcę dusza w ogóle nie interesuje, bo nie ma na nią cennika. 
W muzyce rozrywkowej również zdarzają się dziwaczne zwroty koniunktury, choć nie zawsze tak jednoznacznie spektakularne i kończące się górami złota..Jest w czym przebierać i wybierać, niekoniecznie spośród największych sław.  Ot, żył sobie swego czasu w USA pewien Latynos imieniem Sixto Rodriguez, który nagrał tam dwie płyty z piosenkami jakich wiele – ale bez specjalnego oddźwięku więc biznesowo „nietrafionymi”. Firma zerwała z nim kontrakt on sam dał sobie spokój i zajął się budowlanką, klepał biedę, a o tamtej sprawie zapomniał. Wszelako po jakimś czasie płyty dziwnym trafem zrobiły furorę w RPA, a ponieważ pan Rodriguez zniknął wszystkim z oczu, więc myślano, że już nie żyje. 
Lecz biznes czuwał – odnalazł go w Detroit, gdzie sobie wegetował, nie mając pojęcia, że jego piosenki cieszą się gdzieś wielką sławą. Zorganizowano mu tryumfalny come back i tourne po Afryce, gdzie miejscowi nosili go wręcz na rekach niczym relikwię. Niemniej z braku stosownego aneksu do wygasłego kontraktu nie był już chroniony prawami autorskimi, więc większość kasy za reedycje płyt i koncerty poszła do cudzej kieszeni. Gdy doszło do rozliczeń, prawnicy wykołowali biedaka i musiał obejść się niewspółmiernie małymi zyskami, odliczonymi mu dla świętego spokoju z całkiem pokaźnej puli. Nie pierwszy i nie ostatni to przykład, jak muzyk jest w pełni zależny od menadżerów i bezradny wobec prawa autorskiego, latami tak modyfikowanego, żeby służyło bardziej biznesowi niż artystom.
Złudnym byłoby przypuszczenie, że tym drugim sprzyjają osławione agencje i impresariaty muzyczne – swoiste stajnie wyścigowe, kolekcjonujące własne „konie” do zawodów na rynkowych torach. Po pierwsze, to bez wyjątku monopoliści, bez których w ogóle nie dałoby się zaistnieć – miedzy bajki włożyć należy opowieści o tzw. wolnych strzelcach czy wilkach samotnikach. Owszem trafiają się, ale nikt o nich nie słyszał i nie usłyszy bez przyzwolenia i etykietki tego czy innego menadżera, przyczajonego w gotowości do „skoku na ofiarę”. Istnieje cała sieć takich agencji – od wielkich gangsterów do ich pomniejszych satelitów – przez którą przepuszcza się nowy narybek, obserwując, jak się sprawdza na rynku. 
Stopniowo wciąga się go do współpracy drobnymi zachętami i ostrożnym podnoszeniem zarobków, zapewniając reklamę i publiczność. Gdy dobrze rokuje wówczas z okresowych umów „o dzieło” przechodzi do kontraktów długoterminowych czyli godzi się na stałą obrożę i smycz. Kto nie da sobie rady w tym kieracie, wypada z gry i w najlepszym przypadku przesunięty zostaje do niższej ligi – a jest ich całkiem spora hierarchia. Raz pozyskany artysta nie powinien się marnować – wszak sporo w niego zainwestowano, a i sporo na nim zarobiono – więc skoro jeszcze dycha zawsze znajdzie się dla niego miejsce, tyle że na bocznych torach. 
Po drugie, gdy muzyk podpisze już umowę lub upragniony kontrakt, zmuszony zostaje do świadczenia określonych usług – ich ilości, rodzaju, miejsca wykonania i za przewidzianą w „papierach” gażę. I nie ma litości dla marudnych, nawet dla nieletnich. Na początku XX wieku, w czasach rozkwitu sztuki wykonawczej, ulubionym chwytem biznesowym było nagminne wystawianie na pokaz cudownych dzieci o niezwykłych talentach. Przyszły wielki polski pianista, Józef Hofman, podówczas dopiero 11-letni chłopiec, wywieziony do Ameryki, eksploatowany był do tego stopnia, że ujęła się za nim tamtejsza Liga Obrony Praw Dziecka, żądając zaprzestania jego tak forsownego koncertowania. Trochę to pomogło, chłopak grywał trochę mniej ale występów nie zaniechał, gdyż jego opiekunowie podpisali stosowny cyrograf, a zerwanie go groziło wielkimi karami. 
Takich przykładów było i nadal jest wiele, a za każdym stoi system menadżerski – prywatny lub biurokratyczny. W Rosji, w specjalnej szkole państwowej dla młodych talentów od dawien dawna hoduje sie muzyków od samej maleńkości. Rekord pobiło pewne dziecko, któremu przystawiono zespół opiekunów, prowadzących je od drugiego roku życia; wcześniej zaczęło grać niż chodzić! Wyrósł z niego fenomenalny wirtuoz, na zespół nadzorców spłynęły honory i ordery, ale koszty psychiczne, jakie poniósł był bohater tego przedsięwzięcia okazały się dość dramatyczne. Trzeba było potem dodatkowej terapii, żeby jako człowiek dorosły wrócił do równowagi. 
Japończycy mają własną hodowlę talentów muzycznych zwaną szkołą Suzuki, w której tresuje się małe dziatki wręcz katorżniczo. Lecz wiecznie brakuje w niej miejsc – iluzoryczna nadzieja na ewentualny sukces w przyszłości skłania rodziców do oddawania tam swych pociech bez żadnych zastrzeżeń. Przypomina to chińskie szkoły typu koszarowego – od sportowych do artystycznych – w których z azjatycką metodycznością ale i okrucieństwem stosuje się pedagogikę bezwzględnej tresury i rywalizacji. W USA system selekcyjny, nadzorowany przez psychologów, kuratorów państwowych i pełnomocników biznesu, od najwcześniejszych lat życia wymusza wręcz walkę o byt. Kto bowiem nie dostanie stypendium na następny rok może pożegnać się z wysoko kwalifikowaną edukacją zawodową – także w muzyce. Gdzie nie spojrzeć, wszędzie jest tak samo. Nowy Wspaniały Świat hoduje sobie własną Wspaniałą i Fachową Siłę Roboczą, zawczasu formatując od małego ludzi do rozmaitych zawodów metodą twardego, prawdziwego kija i iluzyjnej marchewki. Selekcja dokonuje się już na etapie niemal niemowlęctwa. A przeciec w kolejce czekają specjaliści od eugeniki ze swoimi pipetkami do gmerania w genach…
Niekiedy przywołuje się z oburzeniem ojca Mozarta, Leopolda, który obwoził swego kilkuletniego synka po pałacach niczym małpkę, grywającą nawet z zawiązanymi oczami. Dziś jest normą, że niezliczone mamusie i tatusiowie zabijają się, by ich maleństwa zakwalifikowano do idiotycznych teleturniejów w rodzaju „Mam Talent” – a potem wszyscy z zapartym tchem oglądają ich żałosne produkcje, popadając niemal w euforię. Mało kto domyśla się, że za tymi szaleństwami stoi biznes, bacznie rejestrujący w swych kartotekach i kwalifikujący swe przyszłe ofiary, czyli obiecujących, przyszłych najmitów od generowania zysków. Podczas konkursów muzycznych po kuluarach kręcą się wysłannicy impresariów i firm płytowych, wyławiając kandydatów na „konie wyścigowe” do swych stajni. A to tylko wierzchołek góry lodowej.
To samo dzieje się i w nauce – są od tego rozmaite olimpiady, dotacje, krajowe i międzynarodowe turnieje matematyków, fizyków, informatyków i Bóg wie kogo jeszcze. Istnieją państwowe fundacje stypendialne dla zdolnej młodzieży, nawet Rotarianie mają swój własny system selekcji najzdolniejszego narybku, edukowanego w trybie chowu wsobnego. Trudno to jednak nazwać mecenatem lub protektoratem szlachetnym czy nawet życzliwym. Nowy Wspaniały Świat metodycznie i w sposób przemyślany hoduje gatunek Wykwalifikowanego Specjalisty, czyli zniewalanego od dziecka i należycie przysposabianego przyszłego pracownika w służbie Systemu. Kult specjalizacji i maksymalizacji kompetencji przekłada się na tworzenie hierarchii żywych maszyn roboczych, opatrywanych stosownymi „tabliczkami znamionowymi” z podanymi parametrami klasyfikacyjno-funkcjonalnymi. Bez takiego oznakowania człowiek właściwie jest nikim. Nowe czasy wykreowały bowiem człowieka nie tylko bez właściwości, ale i bez prawa do własnej tożsamości i podmiotowości. Bez zestawu stosownych cyferek, określających przypisane mu i wyznaczone miejsce w przestrzeni społecznej, nie istnieje ponieważ w zbiorach danych i kartotekach nie może być miejsc „pustych”. 
Oczywiście, na użytek iluzji dla mas wymyśla się rozmaite sztuczki maskujące ten smutny stan rzeczy.  Pokazuje się więc – miedzy innymi – pewien szczególny typ osobnika, zwanego artystą, twierdząc, że to ktoś prawdziwie niezależny z racji swej niezwykłości i talentu. W sztuce jest to o tyle łatwe, że od zawsze życie okołoartystyczne w każdej z jej dziedzin wywoływało wiele emocji, jako że dotyczyło osób publicznych, do których ludzie chętnie się przyrównują. Artystom zawsze zazdroszczono tego, że są wolnymi ptakami – a w każdym razie wolnymi duchami; wolność do dziś przypisuje się im wręcz jako wyróżniający ich atrybut. Tak bywało i bywa z największymi i najlepszymi w historii, lecz w dużym stopniu jest to mniemanie złudne. 
Karmi się więc lud rozmaitymi, eksponowanymi w reklamie legendami o robionych znienacka karierach postaci znikąd, o gigantycznych pieniądzach zarabianych za jeden błysk talentu czy jeden szlagier, o odkrywaniu dzieł artystów zapoznanych, o powstających właśnie arcydziełach kandydatów na muzyczne sławy. Generalizując, tworzy się mitologię z pojedynczych przypadków, niekiedy bardzo niejednoznacznych. Nadto w ogóle nie podaje się, jak i czym prawdziwa wolność bywa okupiona, jakiego trzeba hartu ducha, poczucia własnej wartości czy potrzeby dochowania wierności własnemu powołaniu, by zachować tę wolność. Mogłoby to okazać się zaraźliwe więc lepiej nie promować buntowniczości niepokornego indywidualizmu. Wskazane jest natomiast dosładzanie owych bajek wspaniałym finałem w światach jupiterów, który zazwyczaj na zapleczu ma postać lukratywnego kontraktu czyli chomąta, zakładanego na kark przyszłego wołu roboczego – albo zwyczajnego łupiestwa. 
Większość z tych opowieści to bajki dla naiwnych, powielane w ramach wzbogacania kolorystyki iluzji dla maluczkich. Kryje się za nimi wyrachowanie i kalkulacja przyszłych zysków. Mechanizm ten doskonale znany jest zwłaszcza w malarstwie gdzie sprawdzał się już od czasów impresjonistów. Marszandzi skupowali za bezcen płótna ubogich podówczas malarzy i chowali w swoich magazynach, płacąc biedakom marne grosze – niby jako życzliwe wsparcie dla ich wielkich talentów, których nikt nie chce uznawać. Składowane w „areszcie domowym” obrazy w pewnym momencie – zwykle po śmierci twórcy – naraz „odkrywali” jako nieznane dzieła nowego geniusza i zaczynali nabijać ceny rynkowe na to, co cichcem ukutwili z jego dorobku. 
Tak powstawała pośmiertna sława wielu artystów - ale i „pośmiertne” fortuny chytrych kanciarzy. Co ciekawe, proceder ten, doskonale znany, wciąż trwa i przynosi efekty finansowe – trzeba tylko obrotności i cierpliwości, by odczekać odpowiednią ilość czasu; jak z winem, które musi się odleżeć, żeby nabrało mocy i bukietu. Do marszandów dołączyły też galerie prywatne i państwowe, niejako instytucjonalizując tę grabież wręcz zgodnie z prawem.  Lecz cóż, nadal jest to loteria, w którą grają wszyscy zainteresowani, łącznie z malarzami, żywiącymi nadzieję, że cud wydarzy się jeszcze za ich życia. I niekiedy się zdarza – ale zazwyczaj „robiony” na zamówienie i na użytek tumanionej gawiedzi. Iluzja ma wielką moc przekonywania, więc wszyscy się cieszą, a najbardziej fachowcy od jej kreowania.
Sztuka zawsze była i jest połączeniem rzemiosła i talentu – owego nieuchwytnego "napędu”, dla którego to pierwsze jest tylko narzędziem, pozwalającym przekładać inwencję twórczą w konkretny przekaz treści, rodzących się w duszy i umyśle artysty. Dzisiaj pojęcia talentu i geniuszu straciły swój pierwotny sens jako szczególnego, jednostkowego i niepowtarzalnego daru ducha, którym natura i Bóg obdarzają tylko niektórych wybrańców. Nie można się go nauczyć w żadnej szkole, a jedynie wykryć, wzmocnić oraz dać mu szansę rozwoju i ekspansji. Wszelako jednym z warunków rozwinięcia skrzydeł jest wolność wewnętrzna, autonomia poznawcza i samostanowienie w zakresie wyboru form, w jakich zechce się przejawiać. Tego rodzaju atrybuty twórczego indywidualizmu są dla biznesu nie do przyjęcia, gdyż taki osobnik staje się zwykle niesterowalny – a mówiąc uczenie, wewnątrzsterowny – czyli niepoddający się komendom z zewnątrz, ergo nieposłusznym.
 Dlatego selekcja „kandydatów na artystów” stała się odrębnym procederem edukacyjnym, którego integralną częścią jest formatowanie uzdolnionej młodzieży tak, by w przymości nie przyszła im ochota na „wierzganie przeciw ościeniowi”. Od tego są szkoły, promocje, stypendia nie tyle nawet dla najzdolniejszych, ile dla tych bardziej podatnych na ową tresurę czyli hodowlę „jednostek użytecznych” dla nadzorców Imperium Iluzji. Zresztą, te praktyki co do zasady są takie same jak w całym systemie planowego kształcenia i wychowania każdego rodzaju specjalistów. Przyszli „inżynierowie dusz” tak samo jak wszyscy inni muszą przejść stosowną obróbkę w zakresie treningu adaptacji społecznej czyli warunkowania behawioralnego do akceptacji realiów świata, prokurowanego przez System.
 Nawet ci, którzy przebrnąwszy przez stosowne etapy takiej edukacji nie zatracą jednak bez reszty poczucia swego powołania, po zaprzęgnięciu do systemowego kieratu, będą mieli wiele dylematów egzystencjalnych, nawet moralnych. Na wolność twórczą w dawnym rozumieniu – jeśli jeszcze się w nich zachowały jakieś w tym wymiarze odruchy i potrzeby – brakuje im już czasu i możliwości swobodnego rozpowszechniania na szerszą skalę utworów pisanych z potrzeby i porywów serca. Stając się częścią biznesu, muszą godzić się na warunki życia i działania jakie on dyktuje. Liczy się więc wyłącznie warsztat czyli kompetencje w układaniu muzyki pod kątem siły jej oddziaływania na ludzi, mierzonej popularnością i zyskiem, jaki generuje. Nikogo nie interesuje owa artystyczna i estetyczna „wartość dodana” – jedyna interesująca wartość to konkret, liczony w sumach, zapisywanych w bilansach po stronie aktywów. Geniuszem – choćby i „inaczej” – jest ten, kogo najchętniej słuchają odbiorcy płacący masowo za jego produkcje. 
Pół biedy, gdy dotyczy to przynajmniej sprawnych rzemieślników. Gdy jednak coś takiego przydarza się artystycznym tandeciarzom, wówczas, by nadać im rangę artyzmu, tworzy się wokół nich aurę zagadkowości, oryginalności, nawet „głębi”, skrywanej pod „naturalną prostotą i siłą wyrazu”, na której nie każdy się poznaje. A że jest to prostactwo? – cóż, ale jak świetnie sprzedane. Jak śpiewano niegdyś w kabarecie” „ludzie to lubią, ludzie kupią/byle na chama, byle głośno, byle głupio”. Iluzja nie tylko duraczy, również promuje kicz, stępia wrażliwość, wytwarza stadne zachwyty i cmokierstwo nad prymitywem, wynoszonym do rangi godnych uznania produktów „kultury masowej”. Ta zaś, odpowiednio oprawiona reklamą i celebryckimi praktykami promocyjnymi staje się wręcz symbolem naszych czasów, antywartością w randze normy cywilizacyjnej, nad wyraz skutecznym narzędziem inżynierii społecznej. 
A „to działa”, rozpełza się po świecie i puszcza w opętańcze pląsy cale tłumy – jak na stadionowych koncertach rockowych z ich euforyczną atmosferą transową i zapamiętaniem w zbiorowych misteriach odmóżdżonego szaleństwa. Owe produkcje, wzmacniane potężną aparaturą nagłaśniającą i wzbudzające rezonans emocjonalny o niespotykanym nigdy wcześniej natężeniu, są później powielane poprzez media, kreujące je do rangi wydarzeń o historycznym niemal znaczeniu. Czyż ktoś, kto tak porywa tłumy, może nie być wielkim artystą? 
Któż zadaje sobie trud zastanawianie się nad tym, że taki osobnik, na estradzie podpięty do kontaktu, w życiu podłączony jest do machiny show biznesu licznymi, niewidocznymi „kabelkami”, czyniącymi go jedynie „podzespołem produkcyjnym”, spełniającym swoje zadania w powszechnym przemyśle manipulowania ludzka masą? Po co komu ta wiedza? Wszak wszyscy szalenie się cieszą – zarządcy tego biznesu, podekscytowani odbiorcy, a także nadzorcy Systemu, bacznie obserwujący efekty tych praktyk i pilnujący, by wzbudzane emocje były kanalizowane we właściwy sposób, czyli do kojarzenia ich z innymi treściami czy zabiegami w sferze życia społecznego. To ostatnie jest najtrudniejsze do rozszyfrowania – mało kto zdaje sobie sprawę, jakie związku przyczynowe łączą pozornie zwyczajną i popularną sztukę dla mas z wielowymiarową propagandą ideologiczną. Chociaż zastanawiać przecież powinny takie dziwne rzeczy jak nadawanie szlachectwa całemu zespołowi Beatlesów in corpore. Toż to przecież promowanie już nie tylko ludzi – muzyków dość przeciętnych jakich wielu – a zjawiska kulturowego, jakiego w swoim czasie byli wyjątkowymi eksponentami z nadania Imperium Iluzji.
Warto jednak zwrócić uwagę, iż wcale nie musi być jednak aż tak źle, jak można by sadzić na podstawie przestawianych tu wywodów. Albowiem wadą każdego imperium o cechach totalitaryzmu jest pycha, z której wyrasta przekonanie jego twórców, urzędników i karbowych, iż wszystko da się wcisnąć w gorset skutecznego rygoru i służebności. Lecz żaden System tego rodzaju nie jest w stanie tak uszczelnić swej kontroli nad ludźmi, tak zdusić ich inicjatywę i pomysłowość, tak wyprać ich z własnych potrzeb, ambicji i aspiracji czy nawet upodobań, by dało się zawsze i bez reszty zamienić myślące i prawdziwie twórcze istoty w woły robocze, wprzęgane do biznesowego kieratu. W naturę człowieka wpisana jest bowiem wolna wola, a nad jej nieoczekiwanymi przejawami nigdy nie da się do końca zapanować. Wyznaczają one ów nieprzewidywalny margines zachowań, motywacji, pasji, namiętności i przedsiębiorczości, w którym powstają nisze dla indywidualności, szukających sposobów wymknięcia się dyscyplinującym zabiegom nadzorców.. 
W każdym człowieku, nawet tym najgłupszym i najprymitywniejszym, najsłabszym i najbardziej tchórzliwym, tkwi gdzieś głęboko potrzeba przeżywania i doświadczania czegoś więcej, niż tylko bytowanie w rytm własnej perystaltyki czy zaspokajania niskich instynktów. A co dopiero mówić o naturach twórczych, dla których wolność jest wartością chyba największą. Zgoda, po większej części zaprzedają się w niewolę – już to z chęci zysku, już to ze słabości charakteru lub próżności i pragnienia poklasku, już to pod naporem okoliczności, przymusu czy z konieczności walki o byt. Lecz – jak nas uczy prawo wielkich liczb – zawsze muszą się znajdować i się znajdują tacy, którzy staja się swoistymi odmieńcami z własnego wyboru. Nie wdają się w żadne układy z Systemem i „robią swoje” – prawda, że rezygnując z niemal wszystkich korzyści, jakie daje podpisanie rozmaitych cyrografów. 
Jeszcze nie tak dawno bycie takim wolnym strzelcem nie dawało żadnych szans na zaistnienie w przestrzeni społecznej, a więc i na choćby symboliczne zaspokojenie swych potrzeb życiowych czy zyskanie jakiegoś odbiorcy. Lecz sukcesy Nieubłaganego Postępu nieoczekiwanie stworzyły dzisiejszym przedstawicielom tego „gatunku” możliwości, jakich ich poprzednicy nie mieli. Otóż System w rozwoju własnych technologii stworzył był fenomen, zwany Internetem, prokurując tym sposobem pułapkę na samego siebie i na własny monopol „komunikacyjny”. Dzisiaj każdy może umieszczać w nim co tylko zechce. Artysta może więc prezentować swe dzieła na gigantycznym forum potencjalnych odbiorców. Różne bywają tego formy, równe też i skutki, lecz najważniejsze okazuje się to, że znów odradza się bezpośredni kontakt twórcy i jego dzieła z tymi, którzy zechcą się z nim zapoznać.
Oczywiście, również w sieci istnieje impresariat i biznesowe pomysły na zagospodarowanie artystów, szukających tej formuły ekspansji własnej twórczości. Owe agendy Systemu również stosują bezwzględne i monopolistyczne praktyki eksploatacji cudzej pracy, wszelako pod warunkiem, że zawrze się z nimi osobny kontrakt. Takie mamienie „sieciową popularnością” jest niebywale zwodnicze, a kto się złapie na ten haczyk, zostaje tak samo ubezwłasnowolniony specjalnymi kontraktami jak to ma miejsce „w realu”. 
Niemniej wyraźnie już zwiększa się liczba tych, którzy zakładają swoje strony internetowe i umieszczają na nich własne dzieła – muzyczne, literackie, plastyczne, nawet fotograficzne – bez żadnych pośredników. Opłaty sieciowe za to są niemal zerowe, a nikt nie ściąga haraczu z tytułu praw autorskich czy majątkowych, nikt nie żeruje na artystach i ich nie okrada. Kto chce może sobie wejść na taka stronę i albo wesprzeć twórcę, albo nie – działa tu zasada „kapelusza”, do którego wrzuca się datek z dobra woli. Oczywiście, nie ma zdanej gwarancji dobrych zarobków czy masowego uznania, niemniej okazuje się, że ilość odbiorców takiego procederu bywa ogromna. Co zabawne, biznes monitoruje te strony i gdy stwierdza, że dany twórca ma duże powodzenie, mierzone znaczącą ilością „wejść”, z miejsca oferuje swe usługi na zwykłych rynkach tego typu „towarów”. Kto mądry z miejsca wysyła takich oferentów prosto „na drzewo”.
Powie ktoś, że to chałupnictwo, że marne widoki zarobkowe, że idealizm albo zgoła dziecinada. Ale okazuje się, że powstała spora, nowa grupa artystów o światowej już renomie w różnych dziedzinach sztuki, istniejących tylko w sieci. Żadnych płyt, publicznych koncertów, sal wystawowych, wydawnictw książkowych i medialnych pieszczot. Zresztą, Internet daje możliwość dotarcia do każdego punktu na Ziemi. Nadto istnieje możliwość komunikowania się wprost obydwu stron tego „układu”, co samo w sobie jest wielka satysfakcją. Owo przywrócenie bezpośredniej interakcyjności w relacji „twórca-odbiorca” jest ogromną, wręcz nieocenioną zaletą tej aktywności w sieci, z jednej strony wzmacniającą motywację twórczą samych twórców, z drugiej zaś sprawiającą satysfakcję z wolności wyboru tym swobodnie i samodzielnie buszującym po Internecie i szukającym czegoś wartościowego poza oficjalnym rynkiem sztuki.
Oczywiście, proceder ten uprawia mnóstwo szalbierzy, chałturników i miernot rozmaitej konduity, niemniej jakoś dziwnie nie cieszą się oni popularnością wśród internautów. W sieci tworzą się hierarchie artystów, jakości i wartości ich dzieł, a w społecznościach sieciowych wieści rozchodzą się błyskawicznie – szybko wiadomo, co i kto jest czego wart. Co ważne, nie ma też rzesz krytyków, cmokierów i zawodowych kreatorów mód wszelakich na usługach biznesu i mediów. Rzecz jasna, cała ta nowa wirtualna rzeczywistość ma swoje blaski i cienie, niemniej stanowi absolutne novum, które powraca do pierwotnych kulturowych tradycji uprawiania sztuki, jakże sprostytuowanych przez pieniądz i System Nowego Wspaniałego Świata. Okazuje się, ze nie jest on tak omnipotentny, jak sobie to wyobraża i że ludzki rozum i talent są w stanie pospołu wywieść go w pole. Można tylko mieć nadzieję, że da mu się wybić zęby i w innych dziedzinach ludzkiego życia.

Tresura konsumentów sztuki
Cokolwiek by mówić o nowych formach propagowania sztuki, to jednak bożkiem współczesnego życia muzycznego – każdego rodzaju muzyki! – jest dzisiaj nadal widowisko w dziesiątkach odmian. Prawda, od zawsze stanowiło część kulturowej obrzędowości masowej i obyczaju w przestrzeni kulturowej. Tyle tylko, że wyraźnie odróżniano jego formy rozrywkowe i ludyczne od twórczości artystycznej – tak kościelnej jak i świeckiej – od jej ekskluzywizmu i elitarności w treści, odmienności formalnej i specyfiki jej wykonywania oraz funkcjonowania i roli kulturowej.  Oczywiście, obydwa te nurty niekiedy się przenikały i uzupełniały, zwłaszcza w operze, lecz i w niej istniały podziały na to, co bardziej „serio” i bardziej „buffo”. W dalekiej przeszłości separacja klas społecznych przekładała się w sztuce na zróżnicowanie potrzeb w zakresie obcowania z nią, na skonfrontowanie prostoty czy prymitywizmu z sublimacją estetyczną dzieł i na elitaryzm niektórych jej odmian. Mówiąc banalnie, chłopi nie tańczyli menuetów, plebsu nie interesowały wykwintne motety i kwartety – chyba że stanowiły część obowiązkowej liturgii religijnej, aczkolwiek wielka, dwugodzinna msza Bacha z pewnością wypędziłaby z kościoła i jednych o drugich.
Widowisko to żywioł w ruchu, źródło emocji, zrodzonych z łączenia obrazu, dźwięku, tańca i śpiewu, z poczucia wspólnoty przeżywania stanów przyjemnych, nawet euforycznych, pozwalających odreagowywać napięcia i stresy. Jego oprawa i przebieg to wielka uciecha, lecz i spore zyski. Gdy świat zdemokratyzowano – przynajmniej deklaratywnie i ideologicznie – w trosce o należytą sprawność i skuteczność zarządzania masami należało zapewnić im nieustanne igrzyska – a właściwie to, co one niosły – z wykorzystaniem właśnie muzyki w jednej z głównych ról. Stało się możliwe dzięki ciekawemu zjawisku cywilizacyjnemu, jakie się wyroiło za sprawą masmediów i powszechnej dostępności owych „stymulantów przyjemności” – a mianowicie dzięki: powstania tłumu rozproszonego w niebywałej wręcz skali. Dochodzi do tego jeszcze drugi czynnik, nader istotny z punktu widzenia samych muzyków – dominacja odtwórstwa jako elementu napędowego widowiskowości każdego rodzaju. W stopniu wręcz niebywałym sprawdzają się przytaczane wcześniej opinie Verdiego i Nabokowa, tym razem w odniesieniu już nie tylko do sztuki "wysokiej”, ale i tej „pospolitej”.
Tradycyjne pojęcie tłumu, jako dużego zbiorowiska ludzi, zgromadzonych w jednym miejscu i czasie z jakiegokolwiek powodu, dzisiaj już nie przystaje do rzeczywistości życia społecznego. Tłum rozproszony to suma jednostek gromadzących się w jednocześnie przed jednym i tym samym źródłem stymulacji, jakim może być każdy jej nośnik – radio, telewizor, komputer. To samo odnosi się do rozmycia w czasie i przestrzeni – chociażby za sprawą masowości zakupów książek, płyt z muzyką czy filmem. Każdego dnia przed ekranami w domach czy kinach zasiada ogromna ilości ludzi, by oglądać te same programy i transmisje, nadawane o tej samej godzinie dla milionów odbiorców, w tym samym momencie skupiających na nich swoją uwagę i wzbudzających jeden rodzaj emocji. Każdego dnia rzesze klientów kupują te same książki, płyty czy gry i programy, nachalnie reklamowane jako wspaniałe nowości na rynkach uciech wszelakich. I jedni i drudzy – a zazwyczaj ci sami – choć czynią to z osobna, jednak zachowują się identycznie z identycznym zamiarem dostarczenia sobie przyjemności. 
To dla nich powstały ujednolicone formaty programowe – informacyjne i publicystyczne, rozrywkowe, dla dzieci i dorosłych w każdym wieku, dla kobiet i mężczyzn, dla dewotów i dewiantów. Łączy ich wspólnota potrzeb, oczekiwań i doznań. Żeby nie było wątpliwości co, kiedy i dlaczego „ma się podobać”, dodatkowo steruje sie ich reaktywnością przy pomocy tzw. efektów „z offu” czyli podkładów dźwiękowych w tle – narzucanych i akcentowanych, pożądanych reakcji emocjonalnych na rozmaite elementy akcji, pojedyncze obrazki czy poszczególne postaci. Oprócz „architektów informacji” są więc również „programiści nastrojów” – co i tak nie wyczerpuje wszystkich specjalności od tworzenia masowej iluzji medialnej. Nie trzeba chyba dodawać, że są wśród nich także kompozytorzy i kompilatorzy stosownej oprawy muzycznej tych uroczych zabaw.
Mamy zatem dwa rodzaje widowiskowości – tej z bezpośrednim udziałem widzów niezliczonej ilości imprez zbiorowych, oraz tej rozmytej, rozproszonej na miliony pojedynczych konsumentów pulpy multimedialnej, serwowanej przez dwadzieścia cztery godziny na dobę w telewizji, w kinach, w radiu, w magazynach płytowych, w sieci, wreszcie we wszystkich miejscach publicznych. Nie ma lokalu – od usługowych poczynając, poprzez supermarkety, dworce i lotniska, na pływalniach kończąc – gdzie nie sączyłaby się cicha ale wyraźnie słyszalna muzyczka w tle. Niekiedy bywa świadomie rozróżnialna ale najczęściej oddziałuje podprogowo, podtrzymując stosownie miły nastrój, dopasowany do miejsca i aktywności dla niego właściwej. Psychologicznie rzecz biorąc, pełni specyficzną funkcję podtrzymywania ogólnego stanu pobudzenia, a przy okazji jest także źródłem niebywałych wręcz zysków tantiemowych. Za to wszystko trzeba – zwykle na podstawie osobnych umów i z mocy ustawy! -  płacić haracze odpowiednim firmom dystrybucji tego chłamu. Również państwo wymyśliło abonamenty za korzystanie z mediów – i ludzie płacą, nie zdając sobie sprawy, że sami z własnej woli pozwalają się narkotyzować takimi ogłupiającymi używkami. Co zabawne, nawet jeśli nie masz telewizora, masz płacić – przyjedzie jeszcze czas, że za brak takiego „rozpylacza dobrych nastrojów” w domu będą groziły srogie kary!
Dla muzyka podłączenie się do tego widowiskowo-dystrybucyjnego megabiznesu jest wielkim dobrodziejstwem finansowym, ale i katastrofą artystyczną. I nie jest prawdą, że te zjawiska są wytworem dwudziestego wieku i wspaniałości technicznych, jakie nam przyniósł. Zaczęło się to wykluwać już mniej więcej sto lat wcześniej - i o dziwo, nie w muzyce popularnej, lecz właśnie w tej jak najbardziej poważnej i artystycznej. Klasy plebejskie czy wiejskie kontentowały się jarmarkami, festynami, odpustami i karnawałami, lecz były to imprezy okolicznościowe, uświęcone tradycją lokalną, o ograniczonym zasięgu i czasie trwania. Oczywiście, wokół nich uwijali się sprytni i obrotni cwaniacy, lecz nad wszystkim czuwały organizacje cechowe i gildie muzyków, pilnujące, by większość zysków pozostawała „w branży”. Nie istniał jeszcze osobny impresariat dla mas – to miało dopiero nadejść w ślad za wielkimi przemianami społecznymi, za rozrostem miast, wreszcie za pojawieniem się stosownych wynalazków technicznych, umożliwiających powszechną dystrybucje tanich usług muzycznych. 
Paradoksem historii jest to, że szaleństwa masowej widowiskowości muzycznej zapoczątkowały klasy wyższe i bogaci nuworysze ze snobistycznymi aspiracjami do równania się z arystokracją. Symboliczną cezurę wyznaczyły wyczyny dwóch wielkich muzyków z pierwszej połowy XIX wieku – Paganiniego i Liszta. Cala Europa wariowała na ich punkcie, podziwiając „diabelską” wirtuozerię, jaką popisywali się na estradach wszystkich znaczących miast kontynentu, włącznie z Rosją. Z miejsca zrodziła im się konkurencja, nastały czasy popisów i turniejów, a ponieważ nie było żadnych płyt czy nagrań, więc trzeba było fatygować się osobiście na koncerty, żeby zaznawać podczas nich przeżyć nie tylko czysto estetycznych czy wręcz duchowych, lecz emocji niejako cyrkowo-sportowych. 
Już wcześniej zachwyty budziła gra Mozarta czy Beethovena, lecz obydwaj ci wielcy geniusze, choć niekiedy dawali się wciągać w kameralne, salonowe „turnieje mistrzów”, to jednak nie uprawiali reklamiarskich popisów dla fałszywego poklasku tłumów gapiów. Lecz już wielu ich rówieśników o skromniejszych talentach twórczych ale za to o dużej sprawności wirtuozowskiej ochoczo podjęło to nowe wyzwanie zawodowe. Zrodziła się muzyka brillant – „błyszcząca” i błyskotliwa, efektowna i podziwiana z racji niezwykłych łamańców technicznych, z jakimi musieli mierzyć się wykonawcy. I nie przypadkiem właśnie wtedy gdzieś w dalekiej Anglii z niebytu wychynął na światło dzienne ów pierwszy słynny impresario, wspomniany wcześniej Salomon ze swoimi pierwszymi na świecie koncertami abonamentowymi. 
Błędem byłoby twierdzić, że owa popisowa formuła wykonawstwa obniżyła rangę muzyki artystycznej. Powstawały wówczas utwory znaczące i piękne, aczkolwiek produkowano też wiele „galanterii muzycznej” średniej wartości acz „chodliwej” i chętnie słuchanej. Rozwojowi tego gatunku przysłużył się nowy podówczas instrument – fortepian – który dawał niespotykane dotąd możliwości wyrazu, ekspresji i wirtuozowskiego popisu. Mniejsze i popularne pianino dawało szanse również muzykom rozrywkowym, którzy zyskiwali sobie sławę nie tylko lokalną. Rynek wykonawczy zdominowała pianistyka, a pianiści stali się kolejnymi – po śpiewakach a zwłaszcza śpiewaczkach operowych – idolami publiczności już nie tylko elitarnej ale i każdej innej, która chciała się do elity przyłączać.  Muzyka artystyczna wyszła z zamkniętych salonów i wkroczyła do sal koncertowych – nie tylko tych nielicznych, już istniejących z woli i wsparcia bogatych mecenasów, lecz nowych, budowanych z myślą o bardziej masowym słuchaczu..Wtedy też pojawiły się ogromne, otwarte estrady dla szerokiej widowni, która znajdowała upodobanie w utworach lżejszego kalibru, zarówno orkiestrowych jak i solowych.
Ówcześni prekursorzy wielkiego później impresariatu uwijali się nader aktywnie wokół tworzącego się nowego rynku usług muzycznych, uruchamiając na nim jeszcze jedno sprzężenie zwrotne miedzy popytem i podażą w sferze sztuki. Zapotrzebowanie na widowiska wykonawcze rosło, przybywało wspaniałych wirtuozów, interes nieźle się rozkręcał. Narzucało to jednak muzykom pewne wymogi funkcjonowania zawodowego, wynikające z konieczności zarówno pisania coraz to nowych utworów o dużym ładunku popisowej wirtuozerii, jak i podejmowania trudów wędrówek w długie trasy koncertowe. Dwie te funkcje z czasem zaczęły się wykluczać jako że praca twórcza wymaga jednak spokoju, wolności w dysponowaniu czasem, także całkowicie odmiennej organizacji własnego życia.
Jeszcze w XIX wieku wielcy kompozytorzy byli sami znakomitymi wykonawcami i dyrygentami, propagującymi własne dzieła i umiejętności wykonawcze. Wszelko koncertowali niezbyt często, rzadko puszczając się w dłuższe wypady po coraz liczniejszych estradach świata. Gdy narodził się przemysł fonograficzny – nawet jeszcze ten prymitywny – dominować poczęli odtwórcy, jako ci bardziej dyspozycyjni i nastawieni na zarabianie głównie swym kunsztem wykonawczym. Owszem, i oni również pisywali muzykę, lecz raczej na użytek popisów przed publicznością, spragnioną bardziej widoku niezwykłości wirtuozowskich niż doznawania wrażeń z „wartości dodanej”, zawartej w dziełach. 
Z początku XX wieku proces emancypacji wykonawstwa estradowego domknął się niemal bez reszty. Tylko niewielu kompozytorów dużego formatu łączyło twórczość z odtwórstwem, wszelako były to niedobitki dawnej tradycji, ukształtowane jeszcze w innej konwencji artystycznej. Ostatnimi takimi Mohikanami – z tych największych – byli Rachmaninow, Skriabin i Prokofiew, niezwykły francuski oryginał Poulenc, Włosi z tzw. ”pokolenia 80” z Casellą na czele, Debussy, Ysaye, Dohnanyi, Granados, nasz Paderewski i kilku jeszcze innych z różnych zakątków Europy i świata. Lecz stanowili mniejszość na tle masy znakomitych instrumentalistów, podziwianych, zapraszanych i całkiem nieźle opłacanych za swe produkcje dla szerokiej publiczności. Z ich odejściem definitywnie skończyła się w muzyce epoka wolnej kreatywności, a zaczęła epoka wyłącznie użytkowo-biznesowa. 
Europejscy wirtuozi szybko wyczuli ducha czasu, a zwłaszcza zalety miejsca, w których się zagnieździł – i ruszyli da Ameryki. Po wojnie secesyjnej, gdy barbarzyńska tłuszcza z północy pokonała południowych właścicieli ziemskich, kultywujących tradycje i obyczaje szlacheckich elit europejskich, zapanowała tam kulturowa posucha. Brakowało własnej muzyki, nie było nauczycieli, życia artystycznego, trzeba było improwizować i organizować wszystko właściwie od zera. Zanim na tych ogromnych przestrzeniach powstało coś rodzimego, jako tako strawnego i sprawnego, przyszło sięgać do importu z Europy - po ludzi, nuty, instrumenty, nauczycieli, nawet pomysły impresaryjne. Ludność nie miała ani specjalnych potrzeb „wyższych”, ani wiedzy, ani nawyków, ani chęci do wydawania pieniędzy „na głupstwa”. Sprowadzanych artystów obwożono po tym wielkim kraju i pokazywano niczym małpy w cyrku.
Zabawnym przykładem ówczesnych zwyczajów popularyzacji kultury wśród Jankesów może być przygoda, jaka przytrafiła się Oskarowi Wilde, którego ściągnięto tam jako wielkiego pisarza, organizując mu spotkaniową trasę objazdową po amerykańskim interiorze. W pewnym górniczym miasteczku tubylcy przyszli na taką pogadankę, lecz nie trudno sobie wyobrazić jak mogło wyglądać zetkniecie wyrafinowanego literackiego czarusia z salonowego Londynu i miejscowych robotników, po większej części zatrudnionych w okolicznych kopalniach. Pisarz odniósł jednak ogromny sukces i zyskał sobie u nich wielki mir, ale tylko dlatego, że przyjął zaproszenie na zwiedzenie szybów, gdzie wszyscy pospołu spili się jak norki tanią whisky. Wilde dzielnie dotrzymywał im kroku w piciu, co wzbudziło w nich szacunek nie tyle jednak do literatury ile do autora jako „swojego chłopa”. Pisarz opisał to później z rozbawieniem i właściwą dla niego ironią, wspominając po równo ciężkiego kaca, ale i satysfakcję, jaką poczuł z tego, że sprostał tak niezwyklej dla niego sytuacji. 
Edukację muzyczną zapewniali głównie Niemcy, drugorzędni, zazwyczaj marni muzycy, którzy mieli jednak całkiem niezłe przygotowania warsztatowe, wystarczające do tego, by sprawnie nauczać chętnych spośród rodzin co bogatszych mieszczuchów. W połowie XIX wieku namnożyło się już wielu impresariów, sprawdzających co znamienitszych wykonawców europejskich. Z czasem ich aktywność rosła, amerykański rynek muzyczny, chłonny jak wysuszona gąbka, rozrastał się, strukturalizował w doskonale zorganizowaną, machinę biznesową, słuchaczy przybywało, nowopowstałe automaty grające wymusiły popyt na muzykę popularną. Nowobogackim elitom zapewniano import sław z Europy, które podpisywały kontrakty na duże pieniądze ale i za katorżnicza harówkę w rozjazdach po całej Ameryce. O ile w teatrze wielką furorę zrobiła tam Modrzejewska, o tyle nic nie może się równać z szaleństwem popularności Paderewskiego, którego Steinway eksploatował do granic jego wytrzymałości wręcz fizycznej.
 Gdy wreszcie kilku bogaczy wyłożyło pieniądze na budowę ogromnych sal koncertowych, gdy stworzono pierwsze orkiestry z prawdziwego zdarzenia, gdy powstała pierwsza znacząca szkoła wyższa – przyszła osławiona Julliard School of Music, którą w początkach XX wieku zasiliły wielkości z Europy, uciekające przed szaleństwami wojny i rewolucji – wówczas Ameryka stała się potentatem biznesowym w całej światowej muzyce artystycznej..Był to raj dla wykonawców, a w miarę jak rozkwitał przemysł fonograficzny i filmowy – bezkresne Eldorado dla biznesmenów od sztuki. Tyle tylko, że ów Eden stopniowo zamieniał się w obóz pracy wyrobniczej, zwłaszcza dla nowej kasty kompozytorów muzyki „funkcjonalnej”, zaganianych do produkowania na zamówienie i zlecenie dopiero raczkującego, lecz szybko rozwijającego się Imperium Iluzji. 
Z początku było wspaniale. Nieprzypadkowo to właśnie pierwszą połowę XX wieku nazwano Złotym Wiekiem światowej pianistyki – ilość fenomenalnych wirtuozów od tamtego czasu dobrze przekracza wiele setek ciekawych i barwnych postaci. Muzyka klasyczna wytworzyła własna kategorię idoli, z czego zdecydowana większość to odtwórcy. 
Lecz już w drugiej połowie XX wieku ta grupa zawodowa napotkała na pewien poważny kłopot. Otóż ewolucja muzyki w kierunku nowoczesności doprowadziła do tego, że powstawało coraz mniej utworów „do słuchania” dla zwykłego odbiorcy. Promowana awangarda i postępowość nie była – i nadal nie jest – w stanie sprostać estetycznym wymogom harmonii i piękna ani oczekiwaniom przeciętnego słuchacza. Odtwórcom stopniowo zaczęło brakować nowych dzieł do grania, co jeszcze w początkach XX wieku było nie do wyobrażenia. Ta posucha doprowadziła do przesytu eksploatowanie twórczości dawnych mistrzów, których utwory „zajeżdżane” są do granic wytrzymałości przez kolejne generacje fantastycznie wyszkolonych żywych maszyn grających. 
Na czas jakiś pałeczkę sztafety artystycznej w muzyce „poważnej” przejęli Latynosi – głównie Brazylijczycy, choć nie tylko. Lecz europejskie autorytety cenzorskie i muzykologiczne nie obdarzali ich estymą, zwąc eklektykami i wstecznikami. A przecież tamtejsza tradycja muzyczna sięga czasów baroku, kiedy to jezuici posługiwali się muzyką kościelną do ewangelizacji tubylców. Z bliżej nieznanych powodów działała ona na nich bardzo silnie, a w połączeniu z liturgią znakomicie spełniała swoje zadanie.. Do dziś lokalne chóry przykościelne kultywują wspólne muzykowanie w dawnym stylu. Całe pokolenia oswajały się z klasycznymi konwencjami artystycznymi, wzbogacanymi o lokalny folklor melodyczny i rytmikę. Ten związek przetrwał do dziś, a współcześni kompozytorzy latynoscy od początku XX wieku tworzą utwory słuchane masowo mimo ich „poważnej” proweniencji. Cóż, opinie uczonych znawców to jedno, a wielka popularność owych twórców to drugie. Zresztą, tak bywało i niegdyś, tak będzie też w przyszłości. Na szczęście publiczność również od zawsze kieruje się własnym wyczuciem, nawet jeśli w grę wchodzi muzyka bardziej ambitna, wymagająca skupienia i wysublimowanego gustu estetycznego.
Nawiasem mówiąc, w połowie XIX wieku miało miejsce dość znamienne wydarzenie, świadczące o tym, z jaką wyższością Europa traktowała obiecujących kompozytorów zza oceanu, uważając ich za barbarzyńców, nienadających się do ucywilizowania z racji braku jakiejkolwiek tradycji i w ogóle potencjału twórczego w sztuce. Otóż przybył stamtąd do Paryża pewien nastolatek, niejaki Louis Gotschalk, syn angielskiego biznesmena żydowskiego pochodzenia, tyle że z matki Kreolki. Ponieważ okazał się być cudownym dzieckiem, koncertującym już od maleńkości w swym rodzinnym Nowym Orleanie, więc ojciec postanowił wysłać go do Francji na dalsze nauki. W paryskim konserwatorium nawet go nie przesłuchano. Z miejsca odrzucono jego starania o przyjecie na studia ze względu na pochodzenie, a ówczesny rektor tej uczelni, niejaki Pierre Zimmermann oznajmił, że „Ameryka to kraj nie muzyków lecz maszyn parowych”. Młodzieniec wrócił do siebie, ale po jakimś czasie – jakby na złość europejskim mądralom – wyrósł na znakomitość zarówno jako kompozytor jak i pianista. O panu Zimmermannie świat dawno już zapomniał, ale muzyka Gotschalka – i ta artystyczna, i ta popularna – cieszy się do dziś dużym wzięciem nie tylko w USA.  
Za oceanem osobnym zjawiskiem okazała się także muzyka ni to ludowa, ni to folklorystyczna, z której narodził się amerykański jazz. Swobodna forma rozrywkowa, budowana na improwizacji i zabawie melodyczno-rytmicznej, z gett latynoskich i murzyńskich szybko rozniosła się po całej Ameryce i stała wręcz narodowym gatunkiem muzycznym Jankesów, stopniowo rozwijającym się w licznych swych mutacjach do rangi artyzmu już bardzo „serio”. Wielcy kompozytorzy i wykonawcy jazzowi zyskiwali status gwiazd światowego formatu, a dzięki temu, że jazz jest formułą bardzo różnorodną stylistycznie, zyskiwali popularność u słuchaczy o najrozmaitszych gustach i preferencjach. Ciekawostką jest tu fakt swoistej nobilitacji instrumentów dętych, mniej eksponowanych w klasyce. Pozostał fortepian, w skromniejszym zakresie skrzypce, kontrabas pełni już funkcję wyłącznie rytmiczną, rozbudowano natomiast perkusję i dano pole do popisu saksofonom i klarnetom – a więc i muzykom, dotąd pozostającym w cieniu „ważniejszych” instrumentalistów. Biznes błyskawicznie podchwycił nowinkę i począł czerpać z niej kokosowe zyski. Muzyka ta, włączona do powszechnego obiegu multimedialnego, rozrywkowego i koncertowego nadal jest niewyczerpaną żyłą złota, aczkolwiek i w niej zrodziły się nurty eksperymentalne, mało „chodliwe”, ale podtrzymywane przez wzgląd na ich „postępowość”. 
Zabrzmi to może jak herezja, lecz trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że w muzyce artystycznej wiele promowanych w Europie od drugiej połowy XX wieku wielkości to po większej części kompozytorzy – mówiąc delikatnie – hermetyczni, piszący utwory „niekomunikatywne”, obciążeni grzechem ideologizacji postępu w sztuce. Nie można negować ich kompetencji warsztatowych niemniej brak im owego „czegoś”, co powoduje, że dzieło muzyczne ma swoją estetyczną i duchową „wartość dodaną”, bezbłędnie wyczuwaną przez słuchacza. Sama tylko ekwilibrystyka formalna i dźwiękowa nie wystarcza, nawet jeśli obudowana jest wielką ideologią. Nie jest też muzyką jazgot elektronicznych eksperymentów sonorystycznych czy „preparowanie” dzikich kakofonii brzmieniowych z wykorzystaniem najdziwaczniejszych sprzętów. Ani laboratorium komputerowe, ani warsztat ślusarski nigdy nie będzie siedliskiem wielkiej sztuki – niezależnie co by o tym nie mówili heroldowie postępu. 
Warto zauważyć, że w przeszłości zdarzało się i tak, że niektórym starym mistrzom przychodziły do głowy pomysły dziwaczne, łamiące konwencje na zasadzie zamierzonego żartu muzycznego. Scarlatti napisał był kocią fugę, za temat biorąc przypadkowe dźwięki, jakie wydawał z klawesynu jego zwierzak, łażący pewnego dnia po klawiaturze. Rossini gustował w onomatopei – stworzył kilka utworków, naśladujących a to hałas kolei żelaznej, a to różne inne tego rodzaju zjawiska w otoczeniu. Słynny jest też jego wesolutki „koci dialog” – duetto buffo di due gatti – na dwa soprany. Lecz były to celowe „wygłupy” – króciutkie, lekkie, wyraziste i znakomicie rozumiane jako rozrywka i zabawa, a nie muzyka serio. Beethoven skomponował bagatelę o zgubionym groszu, w dowcipkowaniu muzycznym lubował się też Mozart. Trudno znaleźć kompozytora, którego raz czy dwa nie poniosłaby dziecięca przekora i chęć do tego typu swawoli. Z drugiej strony warto też zauważyć, że niektóre kompozycje Bacha mają tak zawiłą konstrukcję harmoniczną, że z powodzeniem można by je grać na Warszawskiej Jesieni jako wytwory nowoczesnych „poszukiwań formalnych”. Finał sonaty Chopina to utwór długo uznawany za dziwactwo. Lecz nawet takie „wyskoki” noszą znamiona wielkiego kunsztu artystycznego, tyle że wprzęgniętego do układania muzycznych oryginalności Cóż, to, co niegdyś było dopuszczalnym głupstwem czy twórczą odmiennością dzisiaj jest normą w wydaniu partaczy.
Muzyka to świat dźwięków uporządkowanych melodycznie i harmonicznie, także emocji, jakie wzbudza, i doskonale może się obchodzić bez uzupełniających wykładni i rozbudowanych a zawiłych uzasadnień swego istnienia. Didaskalia nie decydują o wartości tego, do czego są dodane, nawet jeśli próbują dokładnie objaśniać o co w tym chodzi i dlaczego. I dotyczy to każdego rodzaju sztuki – dobre, życzliwe Muzy to nie są istoty tępe, niepełnosprawne czy piękne „inaczej” i z pewnością zbiera im się na wymioty gdy patrzą na harce, jakie wyczyniają w ich domenach barbarzyńscy profani. Bo przecież podobne uwagi można odnieść również do muzyki lżejszej, tej „ładnej”, rozrywkowej, popularnej i jakkolwiek funkcjonalnej. W jej skrajnie zdegenerowanych formach rytmiczny łomot i bełkot podkładanych podeń treści poraża wręcz pierwotną dzikością, która obca jest nawet drapieżnym zwierzętom. Satanistyczny wrzask i skowyt zadręczanych instrumentów przywodzi na pamięć obrazy piekła Hieronima Boscha, na które właściwą reakcją jest już tylko Krzyk Edwarda Muncha.
Lecz i na to jest popyt gdyż System stymuluje potrzeby z gatunku opętańczych odruchów pierwotnych i „perystaltycznych”, wygaszających rozum i wzmacniający otępiającą transowość, przeżywaną we wspólnocie zatracenia się w wybijanym rytmie. Inżynieria psychologiczna doskonale zna związki pomiędzy taką stymulacją a stanami mózgu na progach świadomości. W połączeniu ze stroboskopowymi efektami świetlnymi i drganiami, wzbudzanymi przez dźwięki określonych częstotliwości daje to w sumie mieszankę piorunującą o wszelkich cechach środków halucynogennych. I cóż, narkotyki są zabronione ale dyskoteki i szaleńcze masowe widowiska z miotającymi się na estradzie idolami, podłączonymi do gigawatów głośnikowych mocy – a, kto co innego, to już jest młodzieżowa kultura masowa. Kto za młodu przejdzie taki trening, potem jest już należycie sformatowany w zakresie reaktywności muzycznej. A później przychodzi czas na dzwonki Pawłowa.
Absurdy i aberracje muzyki „poważnej” i „niepoważnej” są odmienne, odmienne są też przyczyny ich powstawania i funkcjonowania w przestrzeni społecznej i kulturowej, niemniej łączy je kilka właściwości. Są nimi miedzy innymi pęd za dekretowaną nowoczesnością, oryginalnością i wykorzystywaniem wszelkich nowinek technicznych, a także celowe promowanie produktów, ogłupiających słuchaczy na zasadzie nacisku grupowego – tworzenia mody i snobizmu – mającego oswajać ludzi z tandetą, serwowaną jako wielka wartość artystyczna czy kulturowa. Kto odważy się protestować przeciwko czemuś, czemu nadaje się – z mocy uczonej wiedzy ekspertów i znawców wszystkiego – wysoka rangę albo co jest uwielbiane przez masy szalejących widzów na stadionach? 
Wszelako najważniejsze jest kreowanie postaci idola – postaci kultowej, wzorca artyzmu i popularności, wręcz „demona sukcesu”. Czy będzie to skrzypek w filharmonii, czy piosenkarz estradowy, obnoszony jest z przyprawioną aureolą doskonałości, a jego wizerunki zdobią każdą wolną przestrzeń reklamową, promując co się da – od maści na porost włosów, do linii lotniczych i wczasów na Seszelach. Idol wypowiada się na każdy temat, gdyż wręcz z założenia cechuje go duchowa nadświadomość rzeczy wielkich i małych, przez co może służyć za uniwersalny wzorzec mądrości wszelakiej. Jest też cennym narzędziem propagandy ideologicznej i politycznej. Wynajmowany do komentowania czego tylko się da – od starożytnej filozofii, po bieżące wydarzenia – bredzi ogólnikowe hasła i dyrdymały, opowiadając się przy tym oczywiście po stronie tych, którzy mu płacą i podtrzymują jego status gwiazdy. 
Kult idola muzycznego narodził się wraz z popisami wirtuozów klasycznych i śpiewaków operowych, niemniej bardo szybko przeniósł się w rejony kultury masowej. Gwiazdorstwo filmowe zrodziło takie fenomeny jak chociażby obłąkańcze histerie na pogrzebach ulubieńców mas – gdy chowano Rudolfa Valentino, kilka jego wielbicielek w ponad stutysięcznym tłumie popełniło samobójstwo. W muzyce też bywało ciekawie. Po koncertach Paderewskiego do garderoby wdzierały mu się rozhisteryzowane wariatki z nożyczkami, by zdobyć pukiel włosów mistrza. Elvis Presley po śmierci doczekał się własnego parareligijnego kultu, świątynnych kapliczek, wielu wręcz oczekuje na jego zmartwychwstanie. Salvatore Dali sam wypromował się na bożka, stał się ikoną mediów, rozpoznawalnym znakiem towarowym i nawet sam zaprojektował własną śmierć i pochówek. Wciąż żywa jest legenda kanadyjskiego muzyka Glena Goulda jako postaci „nie z tego świata”, o którym można mówić wyłącznie na klęczkach. Wciąż koncertują wiekowi rockmani, podstarzałe ludzkie karykatury, dyskontując dawną sławę estradowych szamanów, tumaniących tłumy. Zwieńczeniem tego absurdu stało się uhonorowanie literacką nagrodą Nobla koniunkturalnego balladzisty Boba Dylana. Jak widać, bezczelność Systemu nie ma już ani hamulców, ani wstydu, ani żadnych granic.
Taka wyliczanka właściwie nie ma końca, zresztą wciąż przybywa nowych bohaterów masowej wyobraźni, gdyż biznes musi karmić ją coraz to nowymi bodźcami.  Lecz jest w tym pewna metoda, niekoniecznie związana z samą sztuką. Otóż idzie o ekspansję określonych treści społecznych i kulturowych, zrodzonych z ideologii Nowego Wspaniałego Świata. Teksty piosenek to często hasłowe manifesty nihilizmu, hedonizmu czy nawet satanizmu, pełne rozmaitych wtrętów ideologicznych, formułowanych prostym, a niekiedy i prostackim językiem, ale wzmacnianych sugestywną muzyką, pozwalającą poprzez wzbudzane emocje utrwalać ich przesłanie. Nie zawsze stosuje się do tego muzykę agresywną w wykonaniu szalejących idoli. Bo trzeba przyznać, iż muzyka funkcjonalna w sporej jej części bywa również lekka, łatwa i przyjemna w słuchaniu, melodyjna a nieraz wręcz rzewna.  
Z kolei nośny muzycznie podkład do filmów i gier, propagujących przemoc, seks czy kult różnych upiornych herosów współczesności płci obojga wyłącza refleksyjność nad tym, co ozdabia. Górę bierze podziw, sympatia i wyrozumiałość dla często wątpliwych moralnie postaci i ich poczynań. Muzyka pomaga promować nieobyczajność, egoizm, grzeszność, relatywizację mało szlachetnych postaw, zrozumienie dla konieczności odstępowania od zasad przyzwoitości w imię realizowania nie zawsze szczytnych celów. Ilustracyjność dźwiękowa w samej akcji jest w stanie wzmacniać i dobro i zło na ekranie, niemniej liczy się efekt końcowy. Szczegóły zacierają się w pamięci, pozostaje wrażenie i przesłanie całości – i o to w tym chodzi, na tym polega zadanie realizatorów, do grona których należą i kompozytorzy stosownych motywów, melodii i efektów dźwiękowych.. 
Oprawę muzyczną mają wszystkie programy multimedialne – informacyjne, publicystyczne, rozrywkowe, sportowe, historyczne, edukacyjne i jakie tam jeszcze są w ofercie dla ludności w każdym wieku. Muzyka towarzyszy nam wszędzie w miejscach publicznych, podtrzymując stan pobudzenia „ludności miast i wsi” wywołując już to konkretne emocje o określonym natężeniu i znaku, już to ogólny nastrój miejsca i chwili. Owa nastrojowość tła to nic innego jak uczenie nazywane afekty rozmyte – ogólne odczucia i wrażenia, o nierozróżnialnych świadomie przyczynach. Wzmacniają one siłę i skuteczność narzucanego przekazu treści wbijanych tym sposobem ludziom do głów, tworzą ich koloryt poznawczo-emocjonalny – swoisty filtr, przez jaki postrzegamy rzeczywistość i samych siebie. Muzyka pełni tu funkcję jakby rozpylanych w powietrzu bezwonnych gazów, wywołujących rozmaite a celowo wywoływane, pożądane stany umysłu i ducha – od euforii do depresji – ukierunkowujących odbiór tych przekazów oraz ich utrwalanie się w pamięci, a nawet podprogowych sferach świadomości.
Pozorną przeciwwagą dla tej tresury jest szczególny gatunek muzyczny, ballada poetycka, wyrosła z dawnej tradycji śpiewów wędrownych bardów, opowiadających o historii i świecie w sposób nader barwny ale z istoty swej propagandowy. Są te utwory nie tylko komentarzem trudnej codzienności, alegorycznym opisem współczesności, ale i próbą zrozumienia złożoności ludzkich losów, przeżywanych rozterek, konieczności dokonywania trudnych wyborów życiowych i oceną moralną ich skutków. Gdy w swej treści dotykają „egzystencjalnej prywatności” bywają naprawdę poruszające, gorzej jednak gdy starają się narzucać określone interpretacje rzeczywistości i wykładnię zdarzeń w formie tekstów, kwalifikowanych jako „zaangażowane”. Jeśli wykonywane są przekonująco i kunsztownie, w formie w miarę spokojnej i melodyjnej, wówczas łatwo trafiają do wyobraźni i przekonania zwykłego człowieka, chętnie słuchającego śpiewanych opowieści o tym, co ich nurtuje i boli.
Jakże łatwo można wykorzystywać tę formułę muzyczną do grania na ludzkich emocjach i poprzez nie wpływać na postawy i nastroje, na ów koloryt psychologiczny, decydujący o tym, jak postrzegamy świat i swoje w nim miejsce. Dlatego System promuje ją, oczywiście, tylko w tych jej wersjach, które niosą wygodne dla niego treści i przekazy manipulacyjne – nawet gdy do pewnego stopnia wyrażają poetycki acz bezsilny sprzeciw wobec tego, co się dzieje. Dla higieny psychospołecznej konieczne jest dopuszczanie do głosu odrobiny kontrowersji i wątpliwości – byle nie za dużo, nie za głośno i bez szaleńczych pomysłów. Nie jest przypadkiem, że wielu pieśniarzy tego gatunku pisze i wykonuje – czasem świadomie, czasem nie – teksty znakomicie wpisujące się w logikę tej inżynierii. Biznes wraz z jego ideologicznym zapleczem, nadaje im wielką rangę artystyczna, promując idoli szczególnego rodzaju, zwanych „głosami duszy i sumienia” epoki. Ważnym odbiorcą tej muzyki jest młodzież w wieku największej podatności na wpływ emocjonalny i ona też stanowi największy krąg jej słuchaczy. Wcześnie infekowana, nabywa odruchów mentalnych i emocjonalnych, uruchamianych później w miarę potrzeb stosownymi dzwonkami sygnałowymi. 
W świecie nam podstawianym przez magików od inżynierii psychospołecznej „dźwiękowe opary” wykorzystywane są niczym lemowskie maskony, zaburzające jasność percepcji i myślenia. Wymyślona przez pisarza-fantastę przed półwieczem „fantomatyka” nie jest już tylko paranoidalną wizją literacką, lecz realnością, która zwolna przekracza granice absurdu, zakreślone przez autora. Co prawda, Lem tylko pośrednio wspominał o muzyce, wolał inne rodzaje stymulacji, lecz co do zasady miał ze wszystkim rację. Okazał się więc kolejnym wizjonerem z kategorii „kasandrycznych”, których się czytuje, nie w pełni jednak pojmując przesłania, jakie nam przekazują. 
Współczesny człowiek to osobnik od maleńkości tresowany i utrzymywany w stanie ciągłej gotowości do reagowania niczym pies Pawłowa. Oczywiście, słuchając ładnej melodii, pogodnej piosenki czy burzliwej muzyki ilustracyjnej dalecy jesteśmy od zastanawiania się nad jej prawdziwą funkcją, a już na pewno nad jakąś diaboliczną przewrotnością jej eksponowania. W sposób naturalny odruchowo coś się nam podoba, coś nie, coś lubimy lub nie, coś uznajemy za ładne lub okropne. Gdy tylko możliwe, sami wybieramy to, czego chcemy słuchać, szukamy albo silnego pobudzenia, albo wzruszeń pogodnych i kojących, muzyki tanecznej lub nokturnowej – jest w czym wybierać wedle woli i ochoty.  Rzecz w tym, czy i jak dalece jesteśmy w stanie być panami własnej przestrzeni dźwiękowej, sami decydować, czy ją czymś wypełnić, czy pozostawać w ciszy. Swego czasu Tuwim stwierdził kpiąco, że „radio to cudowny wynalazek – jeden ruch ręką i nic nie słychać”. Dzisiaj jest to jednak szalenie trudne, nie sposób całkowicie odizolować się od muzycznego szumu, swego rodzaju smogu, wciskającego się zewsząd do uszu.
 Życie zbiorowe, publiczne to stała obecność muzyki i dźwięków wielu odmian, narzucana przez ich dystrybutorów za pośrednictwem niezliczonej ilości nośników i przekaźników. A jak głosił klasyk, każdy przekaźnik sam w sobie jest już przekazem, o czym zwykle nie wiemy, a czemu poddajemy się bez głębszej refleksji. Co więcej, przy braku stymulacji dźwiękowej, do jakiej przywykliśmy jak do powietrza, odczuwamy pewien nieuchwytny niepokój, niczym na lekkim głodzie narkotycznym. Dlatego tak trudno ludziom znosić ciszę – a przecież w niej najlepiej można wsłuchiwać się w samego siebie, we własne myśli i uczucia, także wnikać w to, co czują inni. Mogłoby to jednak rodzić jakieś niepożądane efekty psychologiczne, przemyślenia, pytania i wątpliwości, wybory i decyzje, niepokojąco zbliżające nas do stanu podmiotowości i prowadzące do krytycznego oglądu rzeczywistości i wglądu w istotę wielorakiej iluzji, roztaczanej przez System. A od takiego „odczarowania” już prosta droga prowadziłaby do odruchów sprzeciwu, nawet buntowniczości i wyrwania się spod władzy mamideł, jakimi karmi on swe potulne stada. Na to zgody być nie może – i nie ma.
Dawno temu bracia Grimm napisali bajkę o szczurołapie z Hamelin, który chcąc ukarać chciwych mieszkańców miasteczka, skąpiących mu zapłaty za pożyteczną przysługę, zaczarował swym fletem wszystkie dzieci i wyprowadził je w daleki świat, ponoć piękny i radosny. Opowieść ta zyskała rangę symbolu – oto można uwieść jakkolwiek, niekoniecznie tylko muzyką, niewinne i naiwne duszyczki i spowodować, że pójdą gdziekolwiek, dokąd powiedzie je umiejętny sztukmistrz. Idea ta została znakomicie wpleciona we współczesne zarządzanie masami ludzkimi, marzącymi o krainach szczęśliwości i dostatku. Baśniowe wątki tego rodzaju wprowadzono do kultury masowej i karmi się nimi wszystkich od dziecka. Mamy więc współczesny Avalon, różne Arkadie, Śródziemia i Międzymorza, Krainę Oz, Narnię, nawet diabolicznie magiczny Hoggwart – miejsca ziemskiego raju. Jeśli nawet nie tworzono ich w złych zamiarach, to jednak spełniają funkcję obietnicy i wizji lepszych światów. Zaadaptowane do kina, zostały przetworzone do manichejskiej formuły tak, by autonomiczne zło mamiło swą uwodzicielską potęgą. To przekłamanie doskonale służy sączeniu aksjologicznego relatywizmu i bywa szalenie uwodzicielskie.
Bajki są stare jak świat – to opowiastki o walce dobra ze złem, ze stosownym, jednoznacznym morałem na końcu, tyle że bez instrukcji obsługi praktycznej codzienności. Ich walorem jest też przypisywanie pozytywnym bohaterom nie tylko odwagi, cnót wszelakich i wytrwałości, ale i zdrowego rozsądku oraz samodzielności popartej wolą działania. Złe moce przegrywają, gdyż są emanacją wszystkich grzechów głównych, a te, skrywane pod płaszczykiem dobrych zamiarów, wiodą zawsze do zatracenia się w destrukcji. Na kanwie motywów bajkowych powstawały dzieła muzyczne, bynajmniej nie tylko dla dzieci – pisano też i na odwrót, ukrywając w konwencji baśniowej ekspansję tryumfującego zła. Nieprzypadkowo tak często pojawiają się w nich wątki faustowskie, rozmaicie eksponowane w przebiegu narracji i pointowane niekoniecznie w duchu umoralniającego finału.
Od zawsze pisywano także poważne utopie dla dorosłych, tyle że bardziej jako idealizacje określonych pomysłów na urządzanie świata, niż realne przedsięwzięcia społeczne i polityczne. Lecz dopiero od dwustu lat połączono obydwie te konwencje iluzoryczności i zaczęto przekładać je na praktykę pod postacią demagogicznych ideologii, służących konstruowaniu rzeczywistości wbrew naturze i prawom zadanym nam przez Stwórcę. Ideologia jest z zasady amoralna w rozumieniu normatywnym, mimo że jej hasła głoszą walkę i eliminację wroga, stojącego na drodze bojowników o wolność, sprawiedliwość i demokrację. Słowem, idzie o powszechną szczęśliwość w Edenie, tyle że projektowanym na modłę ludzką, nie boską. Ale i tak w gruncie rzeczy idzie o władzę i czerpanie z niej korzyści – nie tylko materialnych – metodami bezwzględnej eksploatacji tumanionych mas ludzkich.
W pewnym sensie ideologie podszyte są baśniowością, działającą na wyobraźnię i poruszającą głęboko skrywane nadzieje na lepszą przyszłość. Wszelako jest tu pewna szczególna specyfika treściowa – w mitach i bajkach zawsze zwycięstwo staje się udziałem silnych jednostek o wyrazistej osobowości. Zatem są one pochwałą indywidualizmu; gdyż wygrywa konkretny człowiek, a nie jakaś klasa społeczna, grupa interesów, partia polityczna lub bankierskie złoto. Z punktu widzenia Systemu to niebezpieczny aspekt owych opowiastek, gdyż wychwala ekspansywny indywidualizm – nieobliczalny, a więc dla niego groźny i wrogi. Jednakże przy odpowiedniej stylizacji i on da się pożytecznie „zutylizować”, by kreować postacie wodzów o nadprzyrodzonych niemal cechach. Że są jedynie eksponentami sił, zachowujących anonimowość – o tym już się nie mówi. Imperium Iluzji winno mieć własnych herosów dla mas, oprawionych w stosowne ornamenty – w tym i te artystyczne. Sztuka je zapewnia na zamówienie w dowolnych ilościach – od portretów, filmów i dramatów, po gromkie pieśni, symfonie, a nawet opery.
Muzyka jest w sztuce tym samym, czym matematyka w nauce – niekwestionowaną królową. I jak to monarchini – może być albo dobrą władczynią, albo złą wiedźmą. Tak to bywa w bajkach. W prawdziwym życiu, gdy jedna lub druga zostaje zdetronizowana, wówczas chcąc zachować życie albo nie być zesłaną do jakiegoś azylu, musi przepoczwarzyć się w grzeczną i potulną ciotkę-rezydentkę na dworze nowego pana. Ten zaś niekiedy pokazuje ją gościom bądź ku przestrodze, bądź jako ozdobę – tyle że w liberii swych sług. Niemniej wykorzystuje je obydwie – od tej złej czerpie doświadczenie przewrotności, od tej dobrej zaś przejmuje atrybuty cnót, nadając im jednak własne znaczenia i legitymizując tym samym rację swej władzy przez stwarzanie pozorów kontynuacji tradycji. W świecie odpowiednio kreowanej iluzji ten fałsz zawsze się sprawdza.  
Czyż nie jest to niezwykle? Piękno, wykoślawione i znieprawione, wprzęgnięte w służbę zniewolenia – czyli muzy zamienione w sprzedajne dziewki z chichotem historii w dyskotekowym tle – oto cywilizacyjna mutacja kultury, jaką sobie wyhodowaliśmy. Przyjdzie jeszcze za to drogo zapłacić – ale to już temat na inną opowieść. 

  Niezbadane wyroki Opatrzności 
czyli wyniesieni, zapominani i wykluczani

Historia muzyki – tak jak każda inna historia – bywa porywająca i pouczająca przez to, co przedstawia, lecz fascynuje i przez to, że skrywa mnóstwo rzeczy nieujawnionych, zapomnianych czy wręcz celowo pomijanych.  To kraina ogromna, bogata w nieźle rozpoznane „złoża” faktów, dokumentów, wydarzeń, w jakże liczne postacie jej bohaterów z pierwszych szeregów, jak i w niezliczoną ilość postaci płci obojga, wśród których kryją się rzesze mniej znaczących figurantów, intrygantów, statystów czy zwykłych pieczeniarzy – znanych z imienia i nazwiska, acz nie zawsze ze swych raczej mniej chlubnych poczynań.  Wszelako gdzieś w głębokich zakamarkach kryją się ślady osobników, niegdyś ważnych, lecz z rozmaitych powodów skazanych na zapomnienie, czy wręcz starannie wymazanych ze zbiorowej pamięci mimo iż w swoim czasie znaczyli całkiem sporo zarówno przez swój dorobek jak i aktywność na tzw. arenie dziejów. 
Los muzyka nie zawsze zależy tylko od klasy jego talentu, w niemałym, a czasami wręcz ogromnym stopniu także i od okoliczności, od ludzi, którym służy swą sztuką, którzy go opłacają, recenzują, dbają o jego karierę – lub o to, by jej nie zrobił.  Zależy też od kaprysów mecenasów, biznesmenów, recenzentów i publiczności, co wymaga dużej odporności na stres oraz zdolności radzenia sobie zarówno z sukcesami jak mi porażkami. Z jednej wiec strony mamy ową tajemniczą nieuchwytność sztuki, niepodlegającą obiektywizacji oceny, lecz decydującą o subiektywnych odczuciach słuchaczy. Z drugiej zaś – rozmaite kryteria kwalifikowania twórczości czy wykonawstwa w miarach jak najbardziej konkretnych i przeliczalnych, czyli w popularności i zyskach jakie przynosi. Do tego wszystkiego dochodzi tez jeszcze jedna grupa czynników, również nieprzewidywalnych, acz często nader istotnie ważących na losach artystów i ich dzieł, a mianowicie ludzka małość, zazdrość i zawiść, chciwość i wiele jeszcze podobnych paskudnych ułomności – naturalnych, zrozumiałych, lecz dokuczliwych, a w skrajnych odmianach wręcz destrukcyjnych.
Muzyka to rzecz wspaniała, ale już sami muzycy bywają po ludzku mniej lub bardziej charakterologicznie ułomni, zaś odbiorcy nad wyraz kapryśni. Niedoskonałość artystów nieraz zdumiewa lub irytuje, lecz w końcu ceni się ich przede wszystkim nie za cechy osobowe, ale za dokonania – i wiele im się wybacza. To zwykle osoby przewrażliwione, psychicznie i życiowo niestabilne, nieustannie wystawiające się na pokaz i publiczny osąd i bardzo silnie uzależnione od okoliczności zewnętrznych, w jakich żyją i robią to, do czego czują się powołani, co potrafią i czemu oddaja się bez reszty nie bacząc często na koszty psychiczne i społeczne swej aktywności zawodowej. 
W sztuce trudno oddzielać to, co jest pracą od tego, co jest prywatnością i codziennością, nie da się bowiem tworzyć według jakichś harmonogramów czy w rytmie „godzin urzędowania”. Życie w ciągłym napięciu to stały stres, zwielokrotniony przez niepewność akceptacji ze strony otoczenia – zarówno słuchaczy i krytyków, jak i źródeł wsparcia, wydawców i całego biznesu muzycznego. Do tego dochodzą rozgrywki we własnym środowisku, konkurencja, animozje, często intrygi, rozmaite gierki salonowo-towarzyskie, wreszcie wikłanie się w nie zawsze udane związki damsko-męskie. Wszystko to razem tworzy osobliwy „klimat egzystencjalny”, który nie każdemu dobrze wychodzi na zdrowie. Twórcy nie miewają urlopów wypoczynkowych, nie biorą zwolnień lekarskich, a jeśli już nawet jadą na jakieś wywczasy, to i tak w chwilach spokoju wciąż coś kłębi im się w duszy. Wiele utworów powstawało podczas sielskich wypraw na łono natury, kiedy to lęgły im się w głowach pomysły, przekładane później na dzieła zgoła niebagatelne i wielkiej urody. 
Nawet wykonawcy muszą wciąż ćwiczyć swą biegłość warsztatową, niezależnie od rozjazdów po świecie czy wakacji. „Gdy nie ćwiczę jedne dzień, słyszę to ja sam, gdy dwa dni – słyszy to moje otoczenie, gdy trzy dni – słuchacze na koncertach – mawiał pewien wielki pianista. A ćwiczyć można i bez instrumentu – o czym mało kto wie. Muzyka tkwi w tych ludziach bez przerwy, podczas towarzyskiej konwersacji, nawet podczas snu. Berlioz trzymał na nocnej szafce kajet z ołówkiem i gdy przyśnił mu się jakiś ciekawy motyw, w półśnie notował go, by rano dokładnie mu się przyjrzeć. 
Pewnego razu Beethoven podczas przechadzki ze znajomym po lesie naraz zatrzymał się, po czym bez słowa pobiegł do domu. Gdy jego interlokutor po jakimś czasie wrócił do ich wspólnej kwatery, okazało się, że kompozytor właśnie kończył zapisywanie szkicu finału najnowszej sonaty fortepianowe, z której zakończeniem nie mógł sobie dotąd poradzić. Lektura wspomnień muzyków i ich korespondencji zawiera mnóstwo tego rodzaju przykładów z kategorii najdziwaczniejszych i niepojętych dla zwykłego profana. Najbardziej niezwykłe jest stwierdzenie Mozarta z jednego z jego listów. Otóż zapytany wcześniej o to jak komponuje, oznajmił krotko, że po prostu w pewnej chwili słyszy cały utwór w jednej sekundzie, a potem już tylko zapisuje go w nutach. Odpowiedź ta kryje w sobie tajemnicę o wiele większą, niż samo tylko stwierdzenie natury „technicznej” – lecz to już należy do zgoła innej kategorii zjawisk, związanych z procesem twórczym.
Taki to już los muzyków, taka ich osobliwa przypadłość umysłu, emocji i duszy. Można sobie z tego dworować i twierdzić, że cala ta twórczość to efekt wyłącznie edukacji i treningu zawodowego, lecz to niczego nie zmienia – choćby ktoś kończył najlepsze szkoły u najlepszych profesorów, to bez owej zagadkowej iskry Bożej zostanie co najwyżej sprawnym rzemieślnikiem od obróbki dźwięków. I tu na chwilę powraca motyw Nowego Wspaniałego Świata i Nowego Wspaniałego Artysty. Otóż dzisiaj niekoniecznie potrzebne są jakieś szczególne dary Boże, dzisiaj potrzebny jest sprawny fachman, który sporządzi to, co niego zamawiają i za co mu płacą. Jeśli ma dodatkowo jakiś większy talent to tym lepiej, ale pod warunkiem żeby mu nie przeszkadzał w wykonywaniu swych obowiązków! Żadnej fantazji i samowoli. Tam gdzie trzeba ma być głośno, albo cicho, rzewnie albo burzliwie, czasami wymagany jest tętent konia na stepie, czasami hurgot maszyn w Kosmosie, innym razem ciężki motyw szwarccharakteru albo urokliwy podkład pod pieszczoty kochanków. Dla oszalałych młodziaków ma być ostry rock, satanizm i łomot techno, dla poczciwych mieszczuchów liryzm i łzawość oraz weselne disco, dla zbuntowanych i gniewnych – nośna ideowo ballada, ale z tekstem skontrolowanym pod względem poprawności treści. Można tak wyliczać bez końca – tyle jest wariantów zamówień, ile rynkowych „targetów” i potrzeb Systemu. Czemu jednak osławiona Odyseja Kosmiczna rozpoczyna się od najsłynniejszego walca Straussa? – proszę sobie samemu poszukać na to odpowiedzi.
W przeszłości kryteria oceny muzyków były jednak nieco inne – choć szalenie trudno je precyzyjnie zdefiniować. Z perspektywy czasu widać, że zdolność generowania owej nieoznaczonej acz intuicyjnie wyczuwanej i rozróżnianej „wartości dodanej” odgrywała znacznie większą niż dziś rolę w kwalifikowaniu jakości dzieł i ich autorów. Oczywiście, decydowała sprawność warsztatowa, będąca warunkiem koniecznym w ich akceptacji i ocenie, niemniej nie była warunkiem wystarczającym na to, by jakąś kompozycję uznać za godną miana znakomitej. Co nie znaczy, że działał tu jakiś tajemniczy automatyzm selekcyjny czy niepisana punktacja dzieł – to wynikało z ich natury, siły oddziaływania na emocje, wreszcie przystawalność do gustów i oczekiwań odbiorców. Rzec by można, ze podobnie jest i dziś, wszelako różnica polega na tym, że niegdyś twórca oferował coś z siebie niejako dobrowolnie i dowolnie, a słuchacz to akceptował lub nie. Wielkie znaczenie miał element zaskoczenia – artysta sam był w pełni samodzielnym autorem treści muzycznych i reżyserem narracji w niej zawartej. Gdy trafiał do wrażliwości słuchacza, gdy go poruszał tym, co proponował, zyskiwał należny aplauz i uznanie, a także stosowne widoki na przyszłość.
To, co dobre u kompozytorów, stało się plaga u wykonawców, zwłaszcza od czasu gdy poczęła dominować popisowość estradowa, która szybko przekształciła się w efekciarską samowolę. Dowolność interpretacyjna poza intencje twórców, przerost formy nad treścią zniekształcił i samą muzykę, i jej odbiór, zmienił też oczekiwania odbiorców. Co kiedyś było kameralnym, salonowym turniejem dla jawnej i chwilowej uciechy, stało się teraz wręcz brutalną rywalizacją w skali masowej o przewagi, za którymi idą kontrakty, nagrania i pieniądze. Osobliwym wynaturzeniem są tu konkursy instrumentalistów, podczas których panuje atmosfera sportów walki, z zakładami, faworytami, kibicami, nawet z pomeczowymi awanturami.  Są one wplecione w biznes muzyczny i mało kto orientuje się, że w wielu przypadkach wyniki „drukuje się” tak samo jak wyniki meczów ligowych. Jest w tym bowiem sporo okazji do korupcji, załatwiania interesików i promowania ośrodków pedagogicznych oraz firm płytowych.
Przy dzisiejszej metodyce nauczania rzemiosła można nawet debila wyedukować do sprawnego przebierania palcami, a co dopiero mówić o średnio utalentowanych dzieciach. Katorżnicza tresura przynosi znakomite efekty i na estradach pojawia się mnóstwo maszyn grających, startujących w niezliczonych konkursach. I nie tyle o muzykę chodzi, lecz właśnie o wygrywanie zawodów. Kto przegrywa, wypada z dalszych „gier o tron”. Dla drugich, trzecich i dalszych laureatów miejsca w biznesie jest raczej mało, a i to na obrzeżach rynku. Trafiają się wyjątki, ale to niezwykła rzadkość, odpowiednio „sprzedawana” reklamowo. Dlatego do takiej kariery potrzebna jest niebywała odporność psychiczna – i to ona często decyduje o losie muzyka. Ileż znakomitych talentów przepadło w pomroce dziejów tylko dlatego, ze nie sprostali wymogom żelaznej kondycji antystresowej w trakcie tej walki o byt. Przegrywają również i ci biedniejsi, których – jak skrzypków – nie stać na dobre instrumenty. W takiej taśmowej produkcji konkursowej nie ma miejsca dla słabeuszy czy wrażliwców choćby nawet byli poetami dźwięków – liczy się popis i podziw dla wirtuozerii.
Nawiasem mówiąc, niektórzy co uczciwsi ze starszyzny nie bywają w ogóle zapraszani do konkursowych jury, ponieważ nie wiedzą, jak punktować występy kandydatów. Światosław Richter, wielki rosyjski pianista, zwykle stawiał albo zera, albo z rzadka maksymalnie dwadzieścia pięć punktów, uważając, że albo ktoś jest dobry, albo w ogóle nie nadaje na artystę mimo że palce pracują mu jak sprawne maszynki. Psuło to statystyki i utrudniało manipulacje w trakcie przesłuchań, więc zrezygnowano z jego usług w tym zakresie. Mało też kogo stać na taką uczciwość jak Martę Argerich, która nieraz wycofywała się z jurorowania, trzaskając przy tym drzwiami. Niestety, standardem jest „elastyczność oceniania”, czyli zwykły koniunkturalizm i środowiskowy oportunizm. Za tym wszystkim stoi wielki biznes, a ten, jeśli czymś się przejmuje czy kieruje, to na pewno nie uczciwością.
Lecz co ciekawe – świat pełny jest sprawnie grających muzyków, ale liczba tych wyjątkowych wciąż pozostaje mniej więcej taka sama. Jakimś tajemniczym sposobem dokonuje się gdzieś w przestrzeni naturalna selekcja wykonawców, rekrutowanych z laureatów takich czy innych zawodów sportowych. Sezonowe gwiazdy blakną, wyeksploatowane przez impresariów do granic ich wytrzymałości, zaraz za nimi zjawiają się nowe, z kolejnego naboru – i tak interes się kręci dzięki serwowaniu odbiorcom kolejnych porcji sensacji estradowych. W grających żywych automatach albo szybko kończy się zasilanie albo zacinają się na tych samych katarynkowych sztuczkach. Tylko ci, którzy nie ulegną magii szybkich sukcesów i roztropnie gospodarują swym talentem, rozwijają swą sztukę wykonawczą, osiągając wyższy poziom dojrzałości artystycznej. Co charakterystyczne – stopniowo przestają grać szybko i głośno, zachłystując się swą sprawnością. Artur Rubinstein, zapytany kiedyś czemu gra tak wolno i spokojnie odparł: bo już potrafię. Nawiasem mówiąc, nigdy nie montował nagrań z małych fragmencików – grał utwory w całości i albo akceptował nagranie, albo je powtarzał od początku. Jak więc widać, nawet odtwórcy miewają swój rozum, niekiedy nawet wykazują pokorę wobec sztuki, którą uprawiają dzięki cudzej kreatywności.
Obserwując krytycznym okiem rynek muzyczny warto jednak pamiętać, że w dawnych, dobrych czasach też nie było tak pięknie jak sądzić by chcieli wielbiciele tradycji. Nie było tak wielkiego rynku z jego masowym popytem i podażą, niemniej o pozycji muzyka decydowało jego zaplecze w postaci mecenasa, protektora lub sponsora, a także liczne uwarunkowania społeczne, towarzyskie, lokalne układy i relacje z wydawcami. Bycie artystą królewskim czy książęcym gwarantowało uznanie mimo że jeszcze w Renesansie miało się status służebny, by nie powiedzieć, nieraz przedmiotowy wręcz jako cudza własność. Utrata pozycji faworyta podkopywała byt i pozycję na salonowej giełdzie i trzeba było albo szukać nowego patrona, albo wędrować w świat w poszukiwaniu lepszego losu. A ze znalezieniem kogoś pomocnego różnie bywało, zwłaszcza w kręgach świeckich. Pod tym względem najlepiej mieli ci związani z Kościołem – zawsze gdzieś było zapotrzebowanie na dobrego organistę, kierownika chóru czy członka lokalnej orkiestry. I trzeba przyznać, że tak się jakoś działo, iż dobierano najlepszych – nie tylko w rzemiośle, ale i w talencie artystycznym. Również rady miejskie starannie przyglądały się kandydatom na opiekunów swego życia muzycznego. Mimo braku mediów, doskonale wiedziano kto jest kim i skąd, jaki ma dorobek i jaką przedstawia sobą wartość.
Różne bywały w przeszłości społeczne i artystyczne formuły selekcyjne, różne też stosowano kryteria – od autentycznie merytorycznych, po kunktatorskie i fanaberyjne. Muzyka sama się broniła, dobrzy muzycy znajdowali dla siebie miejsca, choćby i niszowe, lecz zwykle takie, gdzie mieli w miarę godziwe warunki egzystencji. Dalekie to było od idylli, bywało ciężko, nieraz biednie, wielu wegetowało na obrzeżach wielkiego świata. Niemniej zanim nastały czasy władztwa pieniądza i polityki nad sztuką o rozkładach losów muzyków dominowały jednak w pierwszym rzędzie wysokie kompetencje i kwalifikacje zawodowe jako czynnik podstawowy „doboru naturalnego” do pracy i zawodu – tak, jak w każdej innej profesji. Wszelako nieoznaczoność oceny dzieł muzycznych powodowała, że nawet ich wysoka jakość nie gwarantowała sukcesu. Czynnikami ważącymi stawały się także czyjeś fawory, środowiskowe opinie, modne gusty, nawet fochy, osobiste animozje, amory, wreszcie układy finansowo-polityczne. Jednym słowem – na targowisku próżności, zwanym życiem światowym, wolny artysta, zwykle niezbyt zamożny i zdany na doraźny zarobek, bez rodowego nazwiska i wsparcia możnych, skazany był na poruszanie się w tym ludzkim kłębowisku jak po polu minowym bez mapy rozmieszczonych na nim ładunków. A tych wciąż przybywało.
Oto w późnym renesansie i baroku pojawiło się nowe, wcześniej nieznane zjawisko, odgrywające sporą acz nieformalną rolę w życiu artystycznym różnych krajów, acz głównie we Francji. Były to wykwintne salony towarzysko-środowiskowe – głównie literackie, niemniej z dużym udziałem muzyków – o sporej mocy opiniotwórczej. Prowadziły je kobiety różnej proweniencji i konduity, z których kilka odnotowała historia mimo braku jakichkolwiek własnych talentów i dokonań. Były też i takie, które same parały się sztuką, gromadząc wokół siebie wianuszki podziwiających je pięknoduchów ale i co poniektórych kolegów po fachu, z którymi ochoczo romansowały, wywołując przy tym skandale ku uciesze ciekawskiej gawiedzi. Ten fenomen kulturowo-społeczny z czasem nabrał i mocy i kolorytu, a obecnie nadal ma się nienajgorzej, choć jest w swej istocie osobliwym koszmarkiem o sporej sile rażenia. Zazwyczaj ta czy inna doborowa koteria gromadzi ludzi z różnych wpływowych środowisk, kreujących modę, snobizm i szeroką opinię publiczna. Nie trzeba chyba dodawać, że bywa także niejawną ekspozyturą ideologicznej propagandy konkretnego ośrodka władzy i aktualnie obowiązujących w nim narracji politycznych, historycznych i społecznych. 
Nie będąc mecenatem w dawnym sensie tego słowa, feruje wyroki, które niejednego mogą wynieść do sukcesów, ale mogą też straszliwie szkodzić komuś, na kogo skupione w nim towarzyskie kamaryle zagną – z sobie tylko znanych powodów - parol. A wspiera je w tym nowy, specyficzny gatunek pieczeniarzy i hien, jaki wyroił się z niebytu właśnie w XVIII wieku wraz z pojawieniem się publicystyki prasowej. To plemię krytyków i recenzentów muzycznych, którzy na długo przed powstaniem akademickiej uczoności od sztuki, stali się samozwańczymi arbitrami w każdej z jej dziedzin. Sami z siebie mało znaczący i w sumie tępawi, znaleźli w salonie naturalne wsparcie jako rzecznicy obowiązujących w nim poglądów, gustów i opinii. Ta symbioza dwóch rodzajów miernot tworzy mieszankę pozornego znawstwa i wpływu społecznego, która – niczym mikstura lekarska – w zależności od wielkości dawki może być dobrodziejstwem, albo śmiercionośną trucizną.
Nawiasem mówiąc, ów siedemnastowieczny wynalazek towarzyski to coś zupełnie innego niż salony, prowadzone przez znane kobiece postacie o sporym znaczeniu historycznym – od greckiej Aspazji i prawnuczki Mahometa Sukajny poczynając, poprzez księżną d’Este, a na współczesnych królowych belgijskich i holenderskich kończąc. Znamienite damy – czy to koronowane czy arystokratyczne – owszem, lubowały się w kolekcjonowaniu w swych siedzibach sław spośród ludzi nauki i sztuki, wszelako wyłącznie dla kaprysu i intelektualno-estetycznej oprawy swego życia. Być może przyświecały im również bardziej szlachetne cele, lecz tego raczej ustalić się nie da – ale wiadomo, że nie czerpały z tego korzyści, a ponieważ miały własne splendory, więc nie musiały o nic zabiegać. Tak działo się w całej Europie, nawet Rosja miała niegdyś swoją księżnę Wołkońską, przy okazji promotorkę wspomnianego wcześniej, przybyłego do Petersburga Johna Fielda, od którego – przez jego uczniów – wzięła swój początek narodowa muzyka rosyjska.  Trzecia córka cara Pawła I, Maria, wyedukowana muzycznie w Petersburgu przez dobrego kompozytora Giuseppe Sartiego, po wydaniu za mąż do Niemiec, jako księżna Sachsen-Eisenach hojnie wspierała w artystów i naukowców, skupiających się wokół Goethego. Zaprosiła do Weimaru Liszta, ten zaś stworzył tam nieformalną szkołę dla młodych, obiecujących kompozytorów i pianistów.  Jego uczniowie stali się z czasem zaczynem wielkiej tradycji wykonawczej i pedagogicznej w skali ogólnoświatowej.  O muzyków na swym dworze bardzo dbała królowa Wiktoria, o polskich królowych była już wcześniej mowa, dzisiaj wielkie zasługi ma na tym polu hiszpańska królowa-matka Sofia, która ufundowała i wciąż sponsoruje nowe konserwatorium o ugruntowanej już renomie. 
O salonach literackich napisano tomy, można w nich znaleźć mnóstwo ciekawostek o ludziach różnych epok, o ich perypetiach, wzlotach i upadkach. Mniej natomiast powszechna jest wiedza o innej odmianie grup wpływu, bardziej już sformalizowanych i tworzących niejawną organizację parareligijną o szerokim zasięgu oddziaływania i ogromnej mocy sprawczej w życiu społecznym i politycznym w ponadnarodowej skali. Mowa o masonerii, powstałej w opozycji do Kościoła już w XVII wieku, szybko rozrastającej się i z czasem skupiającej mnóstwo ludzi znaczących z kręgów urzędniczych, arystokracji i bogatego mieszczaństwa, także sztuki. Ten Oświeceniowy projekt antychrześcijańskiej krucjaty zyskał status „nowej wiary”, kultywującej szczytne ideały wolności, równości i powszechnego braterstwa. W istocie innym jednak miał służyć celom
 Z końcem XVIII wieku przynależność masońska stawała się kluczem do zaszczytów, wpływów i zasobów, dawała też wstęp do licznych salonów władzy i pieniądza. W pewnym momencie masoneria stała sie wręcz główną, acz ukrytą sprężyną najważniejszych działań politycznych i gospodarczych, ruchów społecznych, także kulturowych. Rozumiejąc siłę oddziaływania sztuki na ludzkie emocje i zachowania, kaptowała artystów do współpracy pod hasłem uczestniczenia w szlachetnym ruchu odnowy świata. W zamian oferowano wsparcie w promowaniu ich samych i ich twórczości, co było propozycją nie do odrzucenia. 
Wtedy też większość muzycznych znakomitości w taki czy inny sposób wiązała się z masonerią, zdając sobie sprawę, że ostentacyjna odmowa takiej przynależności przekreślała szanse na karierę i awans materialny. Nie chodziło nawet o czynne i szczególne uczestnictwo w życiu loży – wystarczało odbycie inicjacji na najniższym szczeblu wtajemniczenia. Liczył się sam fakt zadeklarowanej przynależności, a nie obnoszenie się z nią czy nawet zaznaczanie tego w swych dziełach. Oczywiście, owa luźna nawet więź miała swoje zalety promocyjne, ale też i stanowiła czynnik dyscyplinujący – uniwersalna metoda kija i marchewki sprawdza się doskonale również w sztuce. 
Niewielu, tak jak Mozart, napisało utwory jawnie masońskie, niemniej masońska symbolika w treści, a czasami w formie, nie raz i nie dwa pojawiała się w ich utworach – zwłaszcza w operach, czy chociażby w symfonii Haydna Cud. Zachwyt mistycyzmem splecionym z masońską mitologią widać też w twórczości Ryszarda Wagnera. Co prawda, trudno z całą pewnością stwierdzić jego przynależność do jakieś loży, niemniej jego dramaty muzyczne z tetralogii o pierścieniu Nibelungów ujawniają fascynację Graalem – jedną z najwyższych tajemnic masonerii. W Polsce w przeszłości członkami lóż masońskich byli Elsner, Kurpiński i Bogusławski, prawdopodobnie wolnomularzem był też Chopin – co jednak jest jedynie uprawdopodobnionym domysłem. Ale wyjaśniałby on zarówno status kompozytora w Paryżu, jak i doskonały stan jego finansów mimo mizernej aktywności koncertowej.
 Te masońskie refleksy w muzyce były jednak mniej lub bardziej upoetyzowaną umownością aczkolwiek niekiedy odczytywanie jej znaczeń przybierało postać absurdalnych konceptów eksplikacyjnych. Pewien uczony dureń o umysłowości nawiedzonego mistyka wywiódł był, iż istnieje ścisły związek między masońskimi ideałami a trójbemolowymi tonacjami utworów klasyków wiedeńskich. Oprócz zadziwiających wolt w analizach materiału nutowego, powoływał się w swej argumentacji między innymi i na to, że pierwszym nauczycielem Beethovena był niejaki Christian Neefe, nie tylko mason, ale i jeden ze współzałożycieli sekty iluminatów. Trzeba być kompletnym ignorantem w pojmowaniu istoty procesu twórczego, by zakładać, że kompozytor decyduje się na wybór tonacji z powodów jakkolwiek ideologicznych. Idąc tropem tego rozumowania należałoby zacząć doszukiwać się masońskiej proweniencji we wszystkich dziełach napisanych w Es-dur czy c-moll, stworzonych przez setki muzyków na przestrzeni wieków. To tak, jakby wyjaśnień w kwestiach literackich szukać w posługiwaniu się przez pisarzy atramentem, ołówkiem albo szczególnego rodzaju papierem.
Niezwykle trudno dociec praktycznie użytkowych aspektów relacji muzyków z masonerią, gdyż były one – jeśli w ogóle były – całkowicie nieformalne i niejawne. Niemniej jedno wydaje się być pewne – związki te musiały jakoś przekładać się na społeczne funkcjonowanie artystów, może nawet w sposób bardziej znaczący, niż się nam wydaje. W XIX wieku bycie masonem choć nie gwarantowało oszałamiających sukcesów czy wielkich zarobków niemniej dawało poczucie bezpieczeństwa zawodowego, jakże ważnego w życiu artysty. Podobnie ma się rzecz i obecnie, tyle że starym zwyczajem masoneria raczej nie afiszuje się swoimi możliwościami i wpływami. Istnieją jawne jej ekspozytury – chociażby Rotarianie czy Lions Club – lecz są to stowarzyszenia nastawione w pierwszym rzędzie na wielkie interesy i udział w rozgrywkach politycznych, mniej natomiast na promocje sztuki. Nie oznacza to, że w ogóle ich ona nie interesuje, fundują stypendia, wspierają swoich faworytów z własnego grona, lecz jest to raczej margines ich działalności niż celowa i planowa „polityka kulturalna”. W tym zdają się na inne środowiska wpływów, z którymi są powiązane licznymi układami personalnymi zgoła innego rodzaju.
W przywoływaniu salonów czy masonerii najciekawsza jest jednak nie tyle suma anegdot historycznych, ile ujawniająca się z opisów mechanika promowania lub wykluczania ludzi, aspirujących do artystycznych laurów, społecznego awansu czy wręcz kariery politycznej. Zasada jest prosta – gdy ktoś z tuzów salonowej koterii czy loży masońskiej da odpowiedni sygnał, gdy jest jakieś „ciche zlecenie” na konkretnego człowieka, na konkretną ideę czy dzieło, wówczas uruchamiany jest nacisk grupowy czyli szeroko rozumiane opiniotwórcze wzmacnianie lub wygaszanie pozycji i znaczenia obiektu takiej obróbki. Nieważne, co kto jest wart, liczy się osadzenie go w przypisanej mu roli – bądź geniusza, bądź „czarnego luda”. Lokowanie kogoś na skali atrakcyjności społecznej czy zawodowej zwie się niekiedy dystrybucją szacunku – i ten akurat uczony termin znakomicie oddaje istotę sprawy. W całym tym mechanizmie najważniejsze jest kto o niej decyduje, kto ma reku narzędzia tego rozdawnictwa i według jakich kryteriów dokonuje swych wyborów.
 Tak było zawsze, tak jest i tak będzie po wsze czasy, więc nie ma co szczegółowo się rozwodzić nad samą zasadą tego zjawiska. Niemniej w każdym konkretnym przypadku warto zastanowić się, jakie też siły wyniosły kogoś na szczyty powodzenia, a jakie go z nich strąciły. Co spowodowało, że jeden artysta wszedł do historii, a inny z niej wypadł? Co uczyniło dzieło popularnym, a co zapomnianym? Czy tylko jego wartość artystyczna, treść, forma, nośność owej tajemnej „wartości dodanej” i silne rezonowanie w ludzkich duszach – czy jakieś względy z artyzmem niewiele mające wspólnego? Nie ma na to wszystko uniwersalnych odpowiedzi, a kto twierdzi inaczej ten albo się łudzi, albo łże. 
Są też pytania, które można by stawiać w kontekście wspomnianej wcześniej fenomenologii, głoszącej zasadę rozdzielności twórcy od jego dzieła. Czemu los bywa niekiedy bezlitosny dla artystów za życia i trzyma ich na uboczu wielkiego świata a ich utwory nie przebijają się do szerokiej publiczności? Czemu dopiero jakiś przypadek powoduje, że są odkrywane i zdobywają dla swych autorów pośmiertną sławę. Czemu bywa i odwrotnie – sławni i modni muzycy przemijają jak sen złoty, a ich dorobek popada w zapomnienie? 
Są wreszcie pytania z rodzaju tych, na które nie ma racjonalnych odpowiedzi, a rozstrzygnięcia zawartych w nich kwestii należą bardziej do wiary niż do rozumu i wiedzy o przeszłości. Czy w przestrzeni kulturowej i w dorobku duchowym w nim zawartym istnieje coś takiego jak dobór naturalny, powodujący, iż jakieś jego elementy zyskują status wielkości lub znikomości? I czy owe kaprysy Fortuny to rzeczywiście przypadki, czy sprawka Opatrzności Bożej, kierującej naszymi losami w sposób całkowicie dla nas niezrozumiały i nieprzewidywalny? W splotach okoliczności i wydarzeń, które kształtowały życie artystów, skłonni jesteśmy dopatrywać się ex post jakiejś logicznej przyczynowości, niemniej jest to szalenie zawodna metoda analizy zjawisk i uwikłań czynników je warunkujących.
Owa dystrybucja szacunku to nic innego jak efekt gry tak wielu sił – często pozaosobowych – że nie sposób ogarnąć ich jednym „równaniem” czy jakkolwiek sensownym modelem. Wystarczy sięgnąć do kilku co bardziej znanych przykładów. Hiszpańską muzykę świecką, powstałą w baskijskich klasztorach odkryto po kilku wiekach, a setki koncertów i oper Vivaldiego przeleżały się w archiwach kościelnych i prywatnych z górą dwieście lat, zanim ktoś je odkurzył i wprowadził na estrady świata. Włoskie, francuskie i niemieckie zasoby tego rodzaju są wręcz nieprzebrane i czekają wciąż na swych odkrywców. A przecież kryją się za nimi konkretni kompozytorzy, może nawet swego czasu sławni, o których nie mamy zielonego pojęcia. Doceniani przez współczesnych, dziś nie są nawet wzmianką historyczną. Przepadli, może czekają na lepsze dni – bo tak widocznie chce los.
Nawet wielcy twórcy nigdy nie doczekali się za życia wykonań wielu swoich dzieł. Kto pamięta, że wielkie pasje Bacha dopiero w sto lat po jego śmierci miały swoje prapremiery koncertowe, a i to nieraz przez przypadek, albo upór wytrwałych miłośników jego sztuki. Większym powodzeniem cieszyły się utwory jego syna Johanesa Chrystiana – lecz ten był niezwykle aktywnym masonem, co niezwykle pomagało mu w karierze. Niekwestionowany talent, bez którego w ogóle nie mógłby jej rozpocząć, był warunkiem koniecznym, ale mógł okazać się niewystarczającym, jako że w owym czasie znakomitych artystów było w bród. Kiepski natomiast był los Schuberta, który nie miał ani wsparcia możnych, ani salonów rozmaitych odmian. Wiele jego utworów przeleżała dziesiątki lat w kufrze jego kuzyna, dopóki nie natknął się na nie Schumann. 
A cóż dopiero mówić o tych, których nazwiska wciąż jeszcze nikomu z niczym się nie kojarzą. Świetną muzykę Joachima Raffa, XIX-wiecznej sławy, porównywanej niegdyś z Brahmsem i Wagnerem, wydobyła z zapomnienia i nagrała w komplecie dla pewnej znanej firmy płytowej artystka… aż wietnamska, znakomita pianistka Nguen Tra. Podobnie odkrywani są na nowo liczni, dawni kompozytorzy skandynawscy czy latynoscy.. Trafiają się nawet takie rodzynki jak chociażby Tajwańczyk, niejaki Tyzen Hsiao, czy Filipińczyk Nicanor Abelardo. Ale nie tylko wyroki „specjalistów” czy modnych, a nieraz wręcz przekupnych krytyków na usługach biznesu skazywały niektórych artystów na niebyt i wieczne zapomnienie. Także kaprysy możnych wyznaczały ogólny nurt epoki, w którym nie dla każdego znalazło się miejsce. Istnieje wielka literatura muzyczna francuskiego baroku, w ogóle niegrywana, gdyż najwyraźniej nadal obowiązuje opinia Ludwika XIV, że „wielu mamy dobrych muzyków, ale i tak najpiękniej komponuje pan Lully”.
 Polski muzyczny barok i renesans dopiero ostatnio zaczęto wybudzać ze stanu wielowiekowej hibernacji – i okazuje się, jak wiele w nim znakomitości. Czesi pieczołowicie reanimują muzykę swych dawnych rodaków, natomiast niewiele wiadomo, co kryją archiwa rosyjskie, węgierskie czy skandynawskie. Ostatnio w Armenii przywraca się nazwisko Elmasa, znakomitego kompozytora romantycznego, który dokonał żywota w Austrii jako zapomniany ślepiec. Kto coś słyszał o dawno zmarłych a znakomitych muzykach holenderskich, szwedzkich, duńskich, norweskich – poza dwoma trzy trzema postaciami, reszta to białe plamy w podręcznikach dla specjalistów.Za każdą z nich kryje się konkretna biografia, w której odnajdujemy wzloty i upadki, powodowane po równo czynnikami losowymi, jak i zawirowaniami na rynku owego dystrybuowanego szacunku – nie tylko w wymiarze personalnym. 
Trzeba bowiem jasno powiedzieć, że znikanie twórców z horyzontu świata muzycznego miało także przyczyny w istnieniu tworzonej konsekwentnie od wieków hierarchii ważności i znaczenia narodowych ośrodków artystycznych, będącej odbiciem politycznych konfiguracji w Europie i na świecie. Potentaci i pariasi – tak da się skwitować te układy, niemające wiele wspólnego z rzeczywistą wartością powstających dzieł. Byle niemiecki, francuski czy włoski grajek zawsze wyżej stał od choćby i najlepszego artysty spoza europejskiego muzycznego i politycznego „mainstreamu”. Nie miał więc już na samym „wejściu” ani siły przebicia, ani szans na większą popularność poza swoim własnym podwórkiem. 
Mówiąc inaczej – każdy naród i kraj ma własny Panteon artystów, ale nie wszystkie one są sobie równe. Jeśli nawet powiada się, że w powszechnej tradycji kulturowej istnieje kanon twórców uniwersalnych i ponadczasowych, to już przy rozmowach o doborze do tego zacnego grona zaczynają się dyskusje i spory o czyjejś wyższości i niższości, także rangowanie żyjących i umarłych według rozmaitych kryteriów, zwykle uznaniowych i arbitralnych. Zajmują się tym uczeni specjaliści, którzy mają tę jedną przypadłość, że sami twórcami nie są. Niemniej stoi za nimi powaga uniwersytetów, akademii, urzędów, także siła licznych nieformalnych koterii, grup wpływów, również pieniądz i władza. Działa wyłącznie zasada kooptacji, gdyż – jak już była o tym mowa – stworzenie obiektywnych miar oceny sztuki nigdy nie było, nie jest i nie będzie możliwe. A przy takim kwalifikowaniu kogokolwiek czy czegokolwiek muszą grać rolę czynniki po równo tak artystyczne jak i pozaartystyczne, co oznacza, że gdy trzeba górę bierze silniejszy. Ponieważ niezwykle ważne są ambicje, przybierające postać narodowych partykularyzmów, rozkład udziałów w tej puli silnie zależy od rozkładu znaczenia poszczególnych nacji, ich historii i mocy kulturowo-politycznej. Dlatego w tych licytacjach przy zielnych stolikach nie wszystkie sztony mają równą wartość – jak to bywa ze wszystkim, nie tylko z sztuką.. 
Zawirowania polityczne i dziejowe zawsze wpływały na losy muzyków i ich dzieł – dziwnym nieraz sposobem, wprost i pośrednio.  Rewolucja francuska spowodowała istny ich exodus do Anglii, podobnie rewolucja rosyjska wypędziła całe rzesze rodzimych twórców i wykonawców za granicę, głównie do Ameryki. Także z Niemiec hitlerowskich i Austrii wyjechało mnóstwo artystów – część ze strachu przed antysemityzmem, a część ze względów niejako pryncypialnych. W tym ostatnim przypadku konsekwencje ich własnych wyborów bywały dla nich niezwykle uciążliwe. Ryszard Strauss pozostał w Berlinie i pełnił tam ważne funkcje z nadania Goebbelsa, co wypominano mu potem nie zważając na to, że pomagał ludziom, nikogo nie krzywdził i uzasadniał swoją decyzję względami artystycznymi. Inna sprawa, że związał się z władzą na dobre – był nawet twórcą hymnu olimpijskiego w 1936 roku i osobiście poprowadził muzyczną oprawę otwarcia Igrzysk. Z kolei, kłopoty miał po wojnie dyrygent Furtwangler, ostracyzmowi na całym świecie poddano śpiewaczkę Schwarzkopf, a z Francji wypędzono pianistę Alfreda Cortot, który współpracował z rządem Vichy i dawał koncerty w stolicy Niemiec. 
Ale, o dziwo, włos z głowy nie spadł Karajanowi, który jako jeden z pierwszych zapisał się do NSDAP, a potem potwierdził to kolejną deklaracją – miał dwie legitymacje tej partii!  Tymczasem na Węgrzech po wojnie wymazano wręcz z podręczników i archiwów wielkiego kompozytora von Donhahyi’ego, mimo iż w tamtym trudnym czasie niezwykle pomagał budapesztańskim Żydom i wielu z nich uratował przed wywózką do Oświęcimia. Nie ważne, że gdy węgierski rząd przystąpił do Osi na znak protestu wyjechał z kraju – po wojnie komuniści uznali go za szpiega, i – jak to oni – wykreowali orwellowski fałsz, by zniszczyć nawet pamięć po potomku znamienitej arystokratycznej rodziny. Do Ameryki wyemigrował również bardzo już schorowany Bela Bartok, ale i on trafił na indeks, ułożony przez nowych barbarzyńców.
Polityka przekładało się na losy muzyków w sposób nieraz zgoła niezwykły – jedni robili oszałamiające kariery, inni przepadali w obcym sobie środowisku, niechętnym przyjezdnej konkurencji. Groteskowy acz wymowny był przypadek wspaniałego Hiszpana Joaquina Rodrigo, którego salony paryskie zbojkotowały z chwilą, gdy po wybuchu wojny domowej 1936 roku opowiedział się po stronie Franco. Był genialny – i naraz cisza. Wcześniej wielbiony – naraz okazał się kiepskim artystą, wręcz miernotą, wypominano mu nawet jego ślepotę. Ten nagły ostracyzm wyszedł mu jednak na dobre – wrócił do rodzinnego kraju, doczekał się sławy, szlacheckich honorów i pomników. 
Przed nim te same koterie niszczyły innych jego rodaków, także i „prowincję” czyli kompozytorów latynoskich, niezbyt skłonnych do popadania w zachwyt nad awangardowymi prądami artystycznymi, którym patronowały kapryśnie sawantki i feministyczne egerie postępu. Choć wszystko to razem było obrzydliwe, per saldo odrzuconym muzykom nie zaszkodziło – nikt dziś nie pamięta pani Stein ani kotłujących się w jej salonie postaci w rodzaju sławetnej „Simony”, za to wszyscy podziwiają muzykę Granadosa, de Falli czy Albeniza, nie mówiąc już o gitarowych koncertach Rodrigo czy znakomitych utworach brazylijskich, argentyńskich, nawet kubańskich.
W Polsce również działał ów salonowy mechanizm selekcyjny, który spowodował popadnięcie w zapomnienie kilku znakomitych twórców. Sprzyjały temu zabory i serwilizm wobec nowych panów. Jaskrawym tego przykładem jest postać niejakiego Franciszka Mireckiego, kompozytora z początków XIX wieku. Zrobił on w młodych latach dużą karierę w świecie jako autor oper, wystawianych z powodzeniem nie byle gdzie bo w mediolańskiej La Scali i wydawanych przez wszechwładnego tam Riccordiego. Jeszcze wcześniej, zaraz po wyjeździe z rodzinnego Krakowa, zatrzymawszy się na dłużej w Wiedniu, szybko wszedł do miejscowego środowiska artystycznego i funkcjonował w nim jako równoprawny partner całego wianuszka europejskich sław. Gdy po latach sukcesów wrócił do domu, zawistne krakusy zagryzły go, sprowadziły „do parteru” i na tyle skutecznie podcięły mu skrzydła, że w ogóle przestał „latać” i popadł w zapomnienie na dwieście niemal lat. Może zaszkodziło mu i to, że jedną z oper napisał do libretta Fredry, niezbyt kochanego w Galicji za brak patriotycznego zadęcia. Inny wielki talent z tamtych czasów, Józef Krogulski, dopiero niedawno został na nowo odkryty, a jego koncert fortepianowy rozpropagowali na świecie i u nas Anglicy. 
Kolega Chopina ze studiów, Dobrzyński, po znacznym sukcesie kompozytorskim na Zachodzie, wrócił do Polski, ale – jak podaje historyk – mizeria zaplecza środowiskowego i koncertowego w rosyjskiej Warszawie po upadku powstania listopadowego uniemożliwiła mu dalszy rozwój artystyczny. Nauczyciel ich obydwu, naturalizowany Niemiec, Józef Elsner, pisał wspaniałe msze, o których widzą już tylko nieliczni. Polskie salony wypromowały Henryka Wieniawskiego, skrzypka dworu w Petersburgu, ale już odesłały do kąta dzieła jego brata Jozefa, wspaniałego twórcę i pianistę, a przy tym zagorzałego patriotę – mimo jego wielkich sukcesów w całej Europie. 
Na tym nie koniec. Polacy doskonale znają popularny polonez Kurpińskiego, lecz mało kto wie, że napisany został wiernopoddańczo na koronację Aleksandra I na króla Polski. Inne jego kompozycje gdzieś zniknęły z powszechnego obiegu koncertowego. Nowowiejskiego wręcz wielbią Niemcy za jego symfonie organowe, lecz u nas znany jest wyłącznie jako autor muzyki do Roty. Gdyby Paderewski nie ruszył do Wiednia po nauki, gdyby nie poparcie kolegi po fachu, Saint Saensa i zachwyty salonów paryskich, po jego francuskim debiucie, zapewne życie potoczyłoby mu się nie tak wspaniale i bajkowo. Cóż, nazwiskami można sypać jak z rękawa, przywołując również i te, które jednak zaistniały mimo naszej rodzimej parafiańszczyzny, Dziwna to rzecz – kraj, z którym tylu było i jest znakomitych twórców muzyki, a tak ubożuchna jest nasza wiedza i tradycja muzyczna w narodzie.
To samo działo się i dawniej w krajach „peryferyjnych” wobec najmożniejszych – lekceważenie, z jakim traktowano przybyszów z europejskiej prowincji było deprecjonujące i degradujące. Chopin zdobył i utrwalił swą pozycje w Paryżu nie jako Polak, lecz jako półfrancuz – za jakiego zresztą do dziś go tam mają – nadto protegowany osób bogatych i wpływowych. Był niekwestionowanym i podziwianym mistrzem fortepianu – ale przy okazji i autopromocji, choć bez reklamiarstwa. Zaakceptowały go koterie artystyczne, którym przewodziły dwie upiorzyce – pani Sand i kochanka Liszta, hrabina d’Agoult – więc radził sobie nienajgorzej. Lecz jego sława nie przełożyła się na sukcesy w Anglii, gdzie poniósł sromotną klęskę, gdyż inne tam działały mechanizmy promocyjne i inne grupy wpływu, do których nie miał dostępu. Z kolei znakomici Duńczycy, Hartmann, Gade i Winding, twórcy pięknej muzyki, mimo pewnej renomy zdobytej w sąsiednich Niemczech, na wielkich salonach Paryża i innych stolic oraz za oceanem w ogóle nie byli – i wciąż nie są – traktowani poważnie. A co dopiero mówić o Szwedach czy Finach. Norweg Grieg, mimo iż zyskał jako taką pozycję w Europie, został w niej na długi czas z hukiem wykluczony po tym jak w 1899 roku zerwał koncerty na znak protestu w spawie Dreyfusa.
Niezwykłym acz rozbrajająco zabawnym przykładem splotu polityki z muzyką jest przypadek rosyjskiego kompozytora z przełomu stuleci, Mikołaja Medtnera, który wyjechał z kraju po rewolucji Bez większego wsparcia, po krótkich peregrynacjach amerykańskich, zaległ był w końcu Anglii i tam dożywał swych dni jako ubogi nauczyciel muzyki. Skromny i nieśmiały jako człowiek, nie miał zmysłu „marketingowego” więc w USA, mimo poparcia wielbionego przez Amerykanów Rachmaninowa, przepadł z kretesem, ustały też skromne honoraria od niemieckich wydawców. Nadto nie cierpiał awangardy, co na giełdach salonowych było wówczas równoznaczne z wykluczeniem, więc przyszło biedować.  I oto już pod koniec życia wydarzył się cud, który miał jednak dwie nader dziwne ale i konkretne przyczyny, bynajmniej nie artystycznej natury. 
Oto w 1949 roku, na dwa lata przed śmiercią poznał był przypadkowo indyjskiego nababa, maharadżę znaczącego księstwa Mysoru, niejakiego Wahiadara Bahadura, który łaskawie zjechał do Londyn w ważnych sprawach, związanych z toczącymi się właśnie politycznymi, rozgrywkami o wyrwanie Indii spod kurateli korony brytyjskiej. Jego Wysokość, prywatnie filozof i muzykolog, wręcz zakochał się w muzyce Rosjanina i jako honorowy członek ekskluzywnego Trinity College of Music powołał Towarzystwo Medtnerowskie, nadzwyczaj hojnie je wyposażając w środki finansowe. Angielskie salony natychmiast oszalały z zachwytu nad żyjącym gdzieś w cieniu kompozytorem, chcąc przypodobać się Hindusowi – oczywiście, nie z miłości do ubogiego emigranta, lecz działając na ciche zlecenie czynników oficjalnych, usiłujących skaptować księcia na swoją stronę. Dalej poszło już jak po maśle – uznanie, umowy, afisze koncertowe, znakomici wykonawcy. Dziś muzyka Medtnera grywana jest po całym świecie, a że jest „do słuchania” więc choć krytycy nadal kręcą nosami ma wielu miłośników w gronach nie tylko zatwardziałych melomanów.
Smaczku tej historii dodaje również i to, że salony oddawały się wtedy stanom upojenia buddyzmem, co powodowało, że dopatrywano się w tym książęcym zauroczeniu jakiejś szczególnej więzi duchowej między Dalekim Wschodem a owym Rosjaninem o europejskich jednak parantelach. Nie sposób wręcz opisać tej małpiarni i jej wieloletniej ekscytacji minoderyjnym mistycyzmem. W 1911 roku na to szaleństwo wokół dalekowschodniego ezoteryzmu, zaszczepionego w Europie przez dwie zwariowane damy, Bławatską i Besant, „zachorował” nasz Reymont, utrwalając te bzdury w mocno pretensjonalnej powieści Wampir. Tak to polityka, salony i modne bzdury zdecydowały o losie zapomnianego muzyka i jego dzieł. Czy to Los, czy Opatrzność, czy splot okoliczności? – konia z rzędem temu, kto znajdzie na to odpowiedź. 
Oprócz polityki, ideologii, biznesu i towarzyskich komeraży są jeszcze i inne czynniki, wpływające na losy muzyków z powodów pozaartystycznych i niezwykle drażliwych społecznie, a związanych z osobliwymi kategoriami przynależnością środowiskowej. Silna rywalizacja – zwłaszcza wśród wykonawców – rzadko kiedy bywa szlachetna, dobrze jeśli nie wykracza poza granice przyzwoitości. Jak świat światem, rzeczą naturalną i zrozumiałą było i jest powstawanie klanów zawodowych, starających się opanowywać jak największe segmenty rynku – lokalne, krajowe, a nawet międzynarodowe. Ich członkowie, zwykle z kooptacji, trzymają się razem, wspierają i choć nie zawsze się lubią, to jednak rozumieją, iż w gromadzie mają większe szanse na sukcesy i zarobki w relacjach z nabywcami ich usług niż gdyby działali w rozproszeniu i każdy z osobna. Tak działały niegdyś cechy i gildie, podobnie funkcjonowały – i nadal funkcjonują – grupy nieformalne, których skład, zasięg wpływów i skuteczność w zabezpieczaniu własnych interesów nieustannie podlega fluktuacjom, zależnym od rozmaitych koniunktur społecznych i biznesowych. Niestety, w trosce o zapewnienie sobie pozycji i jej utrzymanie nie zawsze obowiązuje zasada przestrzegania wysokich standardów oferowanych usług.
Muzycy to nie są jakieś księżycowe istoty, wolni strzelcy, krążący miedzy profanami, korzystającymi dla uciechy i duchowych uniesień z ich wyjątkowych talentów. To ludzie jak wszyscy inni, twardo stąpający po ziemi, podlegający licznym uwarunkowaniom zewnętrznym, zmuszani do brutalnej walki o byt. Z racji specyfiki swej natury, silnej pobudliwości, wrażliwości i emocjonalności, mają – oprócz wielkich przymiotów artystycznych – wiele cech zwanych uczenie dysfunkcyjnymi, jak chociażby egotyzm, narcyzm, próżność, neurotyzm, także lękowość. Powiada się, że mają „nerwy na wierzchu”, przez co ich reaktywność w kontaktach osobistych i społecznych bywa szalenie konfliktogenna. Do tego dochodzi ciągłe poczucie niepewności o własny los, wzmożona potrzeba akceptacji tego, co robią, a w efekcie subiektywnie odczuwany brak poczucia bezpieczeństwa. W tym więc kontekście okazują się być skłoni do zawodowych zawiści, nieraz kunktatorstwa czy deprecjonowania innych w źle pojętej rywalizacji.
Zapewne dlatego przynależność do grupy o znaczącej mocy społecznej, zapewniającej większe możliwości ekspansji swego talentu ale i egoizmu osobniczego, redukuje w nich lęk przed prowadzeniem ciągłych bojów ze o uznanie, i jego efekt w postaci wymiernych zarobków. Ten psychologiczny mechanizm powoduje powstawanie zamkniętych klanów zawodowych o silnym poczuciu solidaryzmu w opozycji do reszty świata. Lecz tu pojawiają się pytania o kryteria kooptacji do takich gremiów, zwykle nieformalnych, rozproszonych, które mają wszelkie cechy koterii zawodowej – a także o to, jakie są w nich hierarchie ważności i kto je ustala.
Historycy kochają taksonomie więc wymyślają różne klasyfikacje, nadając im – zwykle ex post – swoje nazwy. Stąd takie terminy jak „klasycy wiedeńscy” czy „druga szkoła wiedeńska”, mimo że sami artyści nie przywiązywali do tych nazw wielkiego znaczenia. Były też grupy muzyków, które zawiązywały się w celu promowania określonych własnych pomysłów ideowo-artystycznych, jak chociażby rosyjska „potężna gromadka” czy francuska „grupa sześciu”. Tego rodzaju określenia niewiele znaczą, ale bywają niekiedy używane jako etykietki wartościujące, lokujące danego kompozytora i jego dzieła w czasie i w przestrzeni kulturowej, tyle że głównie na użytek erudytów i znawców. W każdym innym sensie pozamuzycznym wyróżnienia te są właściwie obojętne. 
Wszelako od XIX wieku pojawiło się w tych kwalifikacjach przynależności coś bardzo szczególnego, irytującego i drażliwego – a mianowicie tzw. kwestia żydowska. Ze względu na specyfikę kulturową należałoby właściwie rozpatrywać ją w dwóch aspektach – czysto muzycznym i osobowym. 
Żydzi od prawieków mieli swoją muzykę sakralną wraz z jej odmiana chasydzką, oraz niezwykle bogatą muzykę ludową z najbardziej znaną odmiana klezmerską. W starożytności pierwsza z nich, zarówno instrumentalna, jak i wokalna, towarzyszyła obrzędom liturgicznym, a w wersji ludycznej i dworskiej uświetniała– zwłaszcza za panowania Dawida i Salomona – rozmaite uroczystości i święta.  Później doszło do czegoś bardzo dziwnego ale i brzemiennego w skutki. Otóż po zburzeniu Drugiej Świątynie Jerozolimskiej w 70 roku n.e. I wygnaniu Żydów z Jerozolimy zakazano uprawiania muzyki instrumentalnej. W efekcie zaczęły się rozwijać nowe formy wokalnej muzyki synagogalnej, podlegające wpływom kultury muzycznej krajów diaspory, które jednak nigdy nie wyewoluowały do znanej nam postaci autonomicznej muzyki świeckiej. Powstało natomiast wiele gatunków śpiewów i pieśni historycznych, miłosnych, rodzinnych, dziecięcych, nawet rzemieślniczych, a wszystko była tworzone na ogół przez anonimowych autorów. 
Innymi słowy, w sferze kreatywności muzycznej, którą zwykliśmy określać mianem artystycznej, Żydzi nie maja swojego wątku kulturowego ani własnej tradycji.  Co nie oznacza, że nie byli w niej aktywni, tyle że jako znakomici twórcy i odtwórcy w głównym nurcie muzyki europejskiej, zwłaszcza od końca XVIII wieku. Do tego czasu nikt specjalnie nie zajmował się ich pochodzeniem ani nie kwalifikował ich dzieł pod tym szczególnym kątem. Meyerbeer był wspaniałym twórcą popularnych oper, Maria Szymanowska, córka konwertowanego frankisty z Warszawy brylowała na salonach od Paryża po Petersburg, Mendelssohna nosiła na rękach cała Europa, tłumy wielbiły operetki Offenbacha. Alkan i Moscheles wywodzili się z ortodoksów, byli silnie związani s paryską synagogą, ale cieszyli sławą znakomitych muzyków, mieli też wielu uczniów, koncertowali po całej Europie; długo można by tak wyliczać.  Ale nikt nikogo o nic nie pytał, powszechnie było wiadomo kto był kim i w zasadzie nie istniał problem jakiejś odmienności lub specyfiki treściowej czy formalnej dzieł pisanych przez kompozytorów o żydowskich korzeniach. Oczywiście, istniały zwyczajowe animozje osobiste, wynikające z uwarunkowań edukacyjnych, kulturowych, społecznych czy klasowych, zdarzały się napięcia i kłótnie – nie panowała w tych sprawach idylliczna miłość bliźniego – niemniej ocena wartości artystycznej dzieł czy wykonawstwa pozostawała poza sferą konfliktów na tle narodowościowym..Lecz do czasu.
Wszystko zaczęło się właściwie od dwóch rzeczy – od szybkiej ekspansji biznesu koncertowego, w którym kapitał żydowski szybko monopolizował nakłady i zyski, oraz od sławetnych antysemickich pism Wagnera i segregacyjnej aktywności środowiskowej jego żony, a córki Liszta – Cosimy.
Prawdą jest, że impresariaty, edytorstwo, organizacja życia koncertowego i jego zaplecze, a z czasem i produkcja maszyn grających, pozostawała wtedy w rekach bogatych i obrotnych przedsiębiorców, głównie Żydów niemieckich, francuskich i angielskich. Od pewnego momentu cały ten kram pozakładał swoje file w Ameryce, gdzie objawiło sie istne Eldorado zarówno dla samych muzyków, jak i ich „opiekunów”. Gdy na przełomie XIX i XX wieku nastał czas kina, gdy rozkręcał się gigantyczny show-biznes, gdy rozwinęły się techniki nagraniowe i ich nośniki, gdy rozdymały się masmedia, wówczas okazało się, że „wszystkie miejsca w tym pociągu są już zajęte”. Budziło to irytację tych, którzy nie mieli szans, by do niego wsiąść, czy chociażby podczepić własny wagon.
Z kolei, miedzy 1850 a 1882 rokiem Ryszard Wagner opublikował serię książek i artykułów – ze słynnym Żydostwem w muzyce na czele – w których w słowach obrzydliwych napastliwych i urągających wszelkiemu człowieczeństwu spostponował twórców i wykonawców muzycznych pochodzenia żydowskiego. Odmówił im wręcz prawa do jakiejkolwiek kreatywności, uważając, że nie mają żadnych po temu kwalifikacji duchowych i moralnych i że należy ich w ogóle wykluczyć z artystycznego Panteonu świata. Ta antyżydowska krucjata znajdowała wielu zwolenników, jako że wpisywała się w nastrój narastającej niechęci wobec finansowej i przemysłowej dominacji środowisk żydowskich w Europie, Rosji i USA – także w reszcie świata.. 
Co ciekawe, idee Wagnera szybko połączono z filozofią Nietzschego i jego wizją nadczłowieka, wyrastającego ponad przyziemną ludzką mierzwę. Cóż, sam Nietzsche antysemitą nie był, ale z Wagnerem bardzo się kolegował, więc pozostała po tej parze legenda szalbierskich poglądów o zabarwieniu rasistowskim, jakże ponuro eksploatowana później przez nazistowskie Niemcy – choć nie tylko!. Nawiasem mówiąc, również w dopiero raczkującej ale ekspansywnej psychologii pojawiła się niemiecka koncepcja Adlera, głosząca, iż podstawową acz podświadomą motywacją życiową człowieka jest dążenie do wywyższenia się nad innych. Ta piekielna mieszanka absurdów antropologicznych i społecznych, jadu i nienawiści oraz pseudonaukowych nonsensów była niczym innym jak zagregowaną erupcją systemowego, wręcz metafizycznego zła – jedną z pierwszych o takim zasięgu i sile rażenia, jaką sprokurowała nam nowożytna ewolucja kulturowa, będąca w istocie karykaturalnym, bękarcim pokłosiem straszliwego Oświecenia.
W wymiarze praktyki życiowej tego rodzaju „atrakcje” teoretyczno-ideologiczne poczęły przekładać się na dwa skrajne skutki – uogólnioną i „bezobjawową” podejrzliwość i jawną nieufność wobec artystów wszelkich sztuk, u których dawało się wywąchać żydowskie pochodzenie; oraz rozbudzenie odruchów samoobronnych, indywidualnych i grupowych, u twórców, obarczonych tą „przypadłością”. Raz uruchomione procesy psychologiczne i społeczne, podsycane ciągłą propagandą i sączeniem jadów, nadto instrumentalizowane przez zwierający szyki System, rozwijały się nieustannie, doprowadzając do animozji u jednych i reakcji solidaryzmu grupowego u drugich. Tak zaczęły powstawać środowiska zawodowe o cechach koterii czy wręcz lobbies „przynależnościowych” dbających o własne interesy w opozycji do innych..
Zjawisko to nasiliło się w XX wieku, gdy niezwykle rozwinęło się wykonawstwo muzyczne i powstały znane ośrodki pedagogiczne, a rynek rzeczywiście został niemal całkowicie zdominowany przez odtwórców pochodzenia żydowskiego. Miało to swoje ciekawe przyczyny kulturowo-społeczne, swego czasu opisane jako efekt procesów asymilacyjnych, których nową wersją globalizacyjną jest wyrojenie się mrowia muzyków z japońskich, koreańskich i chińskich środowisk emigracyjnych, osiadłych głownie w USA. Oni również zaczęli formować własne lobby koncertowe, wspierane przez dalekowschodnich producentów instrumentów – Jamahę i Kawai. Jest jeszcze stosunkowo nieliczne, lecz już silnie konkurencyjne dzięki niezwyklej pracowitości ludzi o wschodniej tradycji pracy i dążenia do sukcesu. To zjawisko okcydentalizacji zawodów dotąd zawarowanych dla świata euro-atlantyckiego widać zresztą nie tylko w muzyce, ale i w innych tzw. sztukach wyzwolonych, także w nauce i technice.
Podobnie odrębne lobby wykonawcze stworzyli Brytyjczycy, skupieni wokół firmy płytowej Hyperion, a członkowie tego wyspiarskiego „gangu” mocno trzymają się razem, podobnie zresztą jak wędrujący po całym świecie Rosjanie. Nie wszystkie tego rodzaju grupy mają tak gigantyczne zaplecze finansowe jak Żydzi, którzy budowali swoje imperium w tym biznesie przez dwa stulecia, niemniej różnorodność ofert w tym zakresie jest szalenie stymulująca., Rywalizacja nasila się, a za kulisami wspaniałych sal koncertowych i na zapleczach firm producenckich trwają ciągłe gry podjazdowe o duże stawki. 
Cóż, panuje powszechna opinia – nie bez sporej dozy racji – że środowiska żydowskie zdominowały właściwe wszystko: Hollywood, muzykę, zachodnie impresariaty, także wydawnictwa płytowe i cały show-biznes medialny. Ale i tu trafiają się dziwne ciekawostki w sferze solidaryzmu żydowskiego, które łamią ten stereotyp.  Osobliwością jest bowiem przykład wspaniałego, współczesnego pianisty, Daniela Barenboima, syna argentyńskich ortodoksów-emigrantów z Rosji, który przełamał oficjalny zakaz państwowy w Izraelu uczestniczenia w wykonywaniu i promowaniu utworów Wagnera. Nie dość, że prowadził festiwal w Bayreuth, to jeszcze zbratał się z Palestyńczykami, zorganizował im młodzieżową orkiestrę symfoniczną, otrzymał od nich obywatelstwo ich Autonomii, nadto flirtował z Iranem. Powinien więc być nie tylko wykluczony, lecz i wyklęty, niemniej radzi sobie znakomicie i cieszy się wielką sławą. Wielu zachodzi w głowę, czemu Żydzi mu nie szkodzą – tym bardziej, iż mają wielkie po temu możliwości jako że tworzą jedno z dwóch największych i najbardziej wpływowych lobbies w światowym biznesie muzycznym.
Ale czasy tego wszechwładnego panowania powoli chyba się kończą albowiem Imperium Iluzji, które tym całym interesem zarządza, w trosce o to, by w jego matecznika ku nie dochodziło do ruchów odśrodkowych zwolna zaczyna rozkładać obowiązki nadzorów i treserów wyobraźni na innych podwykonawców. Czym to się skończy – trudno powiedzieć. Jedno jest pewne – System może się przepoczwarzać, ale ani nie zmieni się jego istota, ani nie zmienią się jego cele.
Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym lobby, niejawnym i niezwykle specyficznym, ale dość silnym. To środowiska homoseksualne, szczególnie silnie zakorzenione w operze i balecie, a przy okazji i w aktorstwie. Ma ono swoją starą tradycję, funkcjonuje prężnie i skutecznie, lecz darujemy sobie wdawanie się tu w szczegóły, gdyż byłoby to wysoce niesmaczne. Przypadłość psychofizyczna przyczyniająca się do swoistej odmienności tych ludzi nie jest dobrym tematem do roztrząsania czyichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Niemniej zwartość i skuteczność tego środowiska w sensie marketingowym i biznesowym jest jeszcze jednym przykładem na to, że kryteria takiej czy innej przynależności osobowej i tożsamościowej są dość ważnym czynnikiem selekcyjnym w kreowaniu losu artystów – acz nie tylko ich. 
Na marginesie, tytułem anegdoty, warto wspomnieć, iż kariera europejska naszego Szymanowskiego zaczęła się od jego przyjaźni z francuskim mistrzem baletu Lifarem, który wystawił naszemu kompozytorowi w Paryżu balet Harnasie. Trudno wyjaśnić zainteresowanie takim tematem właśnie tam, i właśnie wtedy, niemniej w owym czasie nad Sekwaną szalały artystowskie salony, skupione wokół pani Stein i osławionego Jacquesa Cocteau. Spektakl, utrzymany w konwencji obowiązującej wówczas awangardy, odniósł spory sukces i wszyscy byli szalenie kontenci. Z kolei opera Król Roger to znakomita muzyka sama w sobie, ale z racji zawartych w niej silnych akcentów homoseksualnych niezwykłe do niej mają upodobanie właśnie te środowiska, które promują ją z dużym zawzięciem – ku chwale polskiej muzyki.
W iluż biografiach – nie tylko muzyków, ale i artystów sztuk wszelakich z różnych epok – da się odnajdować takie i inne niebywałe niezwykłości. Rodzaj i ilość czynników, wchodzących tu w grę jest właściwie nie do ogarnięcia, a nawet i do wyobrażenia. Jedno jednak jest pewne – czy to siły wyższe, czy to łaska panów, czy ludzkie kaprysy, damskie humory, opiniotwórcze koterie czy wreszcie pieniądz i władza, wszystko to jest w stanie w najniezwyklejszy sposób kształtować los tego, kto wystawia na ogląd i osąd świata siebie oraz swe twórcze dokonania. Niezależnie od ich wartości bywa nagradzany i honorowany – albo skazywany na społeczny niebyt. Co z tym robi Historia? – to poniewczasie tak czy owak wychodzi na jaw. Ale jak to robi, dlaczego tak, a nie inaczej? – to zagadka, której jeszcze nikt nie rozwiązał i chyba nie rozwiąże. Odpowiedź tkwi gdzieś w wysokich sferach, do których rozum może zaglądać tylko jakby przez dziurkę od klucza. I niech tak już zostanie.

Hymny – czyli co śpiewał książę Pepi gdy skakał do Elstery?
W lipcu 1817 roku w Katedrze Wawelskiej złożono – oczywiście, za zgodą Jego Imperatorskiej Mości Aleksandra - zwłoki Wielkiego Księcia Józefa Poniatowskiego, sprowadzone trzy lata wcześniej z Lipska i spoczywające sobie potem spokojnie w warszawskiej Bazylice Świętego Krzyża. Losy tego człowieka, jego droga życiowa, kariera polityczna i wojskowa, to materiał na nie tylko na fantastyczną powieść rycerską i salonowo-awanturniczą w kostiumie historycznym, ale i na analizę niezliczonych absurdów wszelakiej maści – z psychologicznymi włącznie! - jakich pełno w polskiej historii. Nie o nim samym jednak będzie tu mowa, lecz o tym, jak – za sprawą figlów kapryśnych muz – groteskowo jawi się zestawienie tradycji i mitu owej nietuzinkowej przecież postaci z pewnym powstałym wówczas utworem muzycznym, który z czasem stal się symbolem walki o niepodległość i zyskał status niekwestionowanego hymnu państwowego Polski w randze świętości narodowej.
Już samo połączenie dwóch takich wątków wydać się może obrazoburczym absurdem. Lecz cóż, puszczając wodzy wyobraźni i idąc tropem swobodnych skojarzeń dochodzi się nieraz do zaskakujących zbitek treściowych, wywracających na nice nasze myślenie o sprawach zgoła niebagatelnych – zwłaszcza jeśli zatrącają o tematy tabu. Jeszcze bardziej kłopotliwe – ale i fascynujące – okazuje się dochodzenie tym sposobem do wniosków, których niezwykłość podważa stereotypy poznawcze, zastarzałe schematy w postrzeganiu świata, niekiedy wręcz nienaruszalne zdawać by się mogło świętości. 
Tak ma się rzecz z muzyką, której słuchanie lub wykonywanie – choć odwołuje się do emocjonalności i wrażeniowości – wcale nie musi być bezmyślną reaktywnością, wyzutą z głębszej refleksji. Oczywiście, ta jej odmiana, stowarzyszona z zabawową ludycznością, pełni ważną funkcję kulturową i psychologiczną o silnym podłożu erotycznym czy terapeutycznie rozładowuje stresy codzienności, wszelako w pewnych zakresach naszego z nią kontaktu może być nośnikiem czegoś więcej niż tylko sama doraźność przeżyć. Co więcej, jej oddziaływanie często bywa wręcz niewiarygodnie silne – także na myślenie, świadomość, wolę i działanie – a ten wpływ okazać się może wręcz „dziedziczny” i przenosić, niczym gen – czy, jak kto woli, mem – na kolejne pokolenia. 
Muzyka skojarzona w pieśniach z określonymi treściami, wzmacniająca je swą dźwiękową i melodyczną urodą, nośnością wzbudzanych odruchów emocjonalnych, wreszcie popularnością, utrwalaną – samoistnie lub instrumentalnie – w niektórych momentach ważnych dla jednostek i całych zbiorowości okazuje się być potężnym narzędziem, wywołującym silne uczucia i puszczającym w ruch ludzką aktywność w niespotykanej wręcz skali. Czynnikiem decydującym o jej wartości sprawczej jest niemal wyłącznie użyteczność – pewne piękno jest konieczne jako gwarant powszechności akceptacji utworu, gorzej już ma się rzecz z prawdziwością czy sensownością niesionego przez nią przekazu. 
W odbiorze em masse mocy nabiera to, co się w pieśni podoba, albo ma podobać, nie zaś to, co jej słowa w istocie znaczą i co się za nimi kryje. W skrajnych przypadkach posługiwanie się nią przypomina narkomanię – krótkotrwały efekt euforyczny, a później ciężki ból głowy. Ale ciągnie człowieka do używki, ponieważ owe chwile odurzenia dostarczają mu niezwykłych doznań – powszechnie znane są opisy tego zjawiska, jego diagnoza i skutki, a leczenie tych ostatnich to już domena klinicystów i lekarzy. Samodzielne uwolnienie się od nałogu jest możliwe, niemniej wymaga niebywałej samokontroli, pragnienia wyzdrowienia i silnej woli. 
Jak świat światem, zawsze i wszędzie powstawały specyficzne pieśni masowe, które nabierały waloru deklaratywnego jako wyraz dążeń, nadziei, buntu, afirmacji postaw czy wiary. Z pewnych nie do końca rozpoznawalnych powodów niektóre z nich wytrzymywały próbę czasu i wchodziły do tradycji zbiorowej i kanonów kulturowych jako elementy tła i kontekstów motywacyjnych ludzkich działań. Tak było z początku z trzema ich rodzajami – hymnami religijnymi oraz śpiewami bitewnymi i historycznymi. 
Pierwsze, pełniące role modlitewne lub aktów strzelistych, towarzyszą od wieków rytuałom wiary, a ich słowa ściśle przystają do kanonicznych treści. Tu uniwersalna prawda przekazu odgrywała i nadal odgrywa znaczenie nadrzędne, niemniej należy do innego wymiaru niż zwykła rzeczywistość – jest bowiem częścią sacrum, które nie podlega prawom logiki „tego świata”. Śpiew religijny to emanacja uczuć i myśli, jakie rodzą się w duszy – Augustyn wyraźnie porządkuje kolejność ich następowania twierdząc, iż bez owych impulsów wewnętrznych samo tylko „dawanie głosu” jest pustym rytuałem.
Drugie powstawały jako zaśpiewy rycerstwa, zagrzewające do walki, przy czym poszczególne jego grupy czy kategorie miały własne hymny, częstokroć również zawierające odniesienia religijne jako że wojownicy byli zorganizowani wedle reguł zakonnych pod sztandarami anielskimi lub różnych świętych. W większości przypadków to jedynie zawołania mobilizacyjne lub zgoła wyzwalające stany transowe. Ich siła tkwiła bardziej w podniosłej, ekscytującej formie niż treści – ta druga bowiem to hasłowo wyrażona oczywistość dla słuchaczy i śpiewających, ich idea przewodnia danego czasu i miejsca. Dzisiaj podobną rolę, acz w wersji uproszczonej i spauperyzowanej, pełnią liczne śpiewanki rozmaitych grup subkulturowych, kibiców sportowych, sekt itp. 
Na trzeci rodzaj pieśni od zarania dziejów składały się układane – w melodeklamację lub w formy cykliczne – swoiste kroniki minionych a ważnych wydarzeń, z opisami wielu barwnych szczegółów, kontekstów, z malowniczymi charakterystykami ich bohaterów wielu planów, także z informacjami o rozmaitych okolicznościach, towarzyszących ich przygodom. Nawiasem mówiąc, ten ostatni gatunek początek swój brał jeszcze od antyku – wszak Iliadę recytowano wtedy jako poezję śpiewaną. Była to formuła mająca dwie funkcje – muzyka pomagała w zapamiętywaniu tekstu, a także możliwie najskuteczniej oddziaływała na emocje odbiorców. Nic właściwie nie wiadomo o jej melodyce czy harmonii – sądzić należy, że panowała w tym swoboda interpretacyjna, dająca wykonawcom ogromne pole do popisywania się własną inwencją twórczą. 
Takie śpiewy historyczno-kulturowe zawierały również oceny i komentarze wartościujące bardziej ogólnej natury, przydające przekazom nie tylko kolorytu opisywanych wydarzeń, lecz i ich – mówiąc dzisiejszym językiem – wykładnię propagandową. Powstawały wzorce herosów i stereotypy wrogów, standardy tego co dobre i co złe, co szlachetne i co podłe, wreszcie co słuszne i co szkodliwe. Innymi słowy przedstawiały kwalifikowany obraz świata, jego herosów i dzielnych statystów – skompilowany pod oczekiwania i potrzeby bądź odbiorców, bądź tych, którzy takie utwory „sponsorowali”. 
Minstrele, skaldowie, nasi lirnicy czy błędni wieszczkowie, bajarze, midsingerzy, bardowie, trubadurzy i truwerzy – cała ta wielobarwna brać dworskich i wędrujących opowiadaczy historii współtworzyła to, co dziś zwie się opinią publiczną. Jeśli dodać do tego wędrowne trupy komedii del’arte wówczas otrzymujemy obraz ogromnej machiny nie tylko mitotwórczej ale i propagandowej. A maszyna jak to maszyna – sama nie pracuje, musi być czymś zasilana i przez kogoś użytkowana oraz konserwowana.
Co ciekawe, ludzie ci, nieraz bardzo utalentowani muzycznie i poetycko, wywodzili się nie tylko z gminu czy mieszczaństwa, lecz także ze stanu szlacheckiego. Mieli swoje nieformalne gildie, podobnie jak żebracy, złodzieje, jarmarczni kuglarze – swego rodzaju bractwa „zawodowców”, najmowanych do posług niekoniecznie wyłącznie rozrywkowych. Tradycja tych zawodów przetrwała do dzisiaj, a jej współcześni przedstawiciele zostali ujęci w karby tzw. show biznesu i tworzą ogromną grupę fachowców od zabawiania gigantycznych mas za pośrednictwem najrozmaitszych a wyrafinowanych technologii „duraczenia umysłów i deprawowania dusz”. Innymi słowy, tak jak niegdyś, tak i dziś muzyka, łączona z tekstem o określonych treściach i eksponowana w rozmaitych formach, jest częścią systemowego procederu, zwanego inżynierią społeczną. 
Oczywiście, zdecydowana większość tego przemysłu nastawiona jest nie na „bajania historyczne”, lecz na zabawę, rozrywkę oraz tradycyjne figle ludyczne i psychodeliczne. Igrzyska, należne ludowi, muszą mieć swoją oprawę jarmarczną i karnawałową, więc nie ma ani czemu się dziwić, ani nad czym ubolewać. Wpisane w każdą kulturę, każdą epokę, różnią się tylko formami ekspresji. Towarzyszą wszystkim bieżącym wydarzeniom, po swojemu je opisując i komentując, a przy okazji promując określone wzorce postaw i zachowań kulturowych swej epoki. Ma być miło, ekscytująco, niekiedy podniośle, zawsze krzykliwie, w miarę możliwości bezpiecznie. A że trafia się czasami karmaniola i słychać świst opadającej gilotyny czy huk salw plutonów egzekucyjnych? – cóż, tak toczy się historia, a pieśni masowe towarzyszą jej nieodłącznie i wiernie. 
Rzecz jednak w tym, kto je pisze i po co? Jedne powstają spontanicznie, niejako w odruchowej reakcji na to co się aktualnie dzieje, inne jednak prokurowane są umyślnie, by wywoływać określone emocje i nimi zarządzać – a w tym m.in. wzbudzać motywacje do działań, pożądanych przez zleceniodawców takiej twórczości. Dawniej, w czasach przedmedialnych, przy niemal stuprocentowym analfabetyzmie, słowo pisane miało niewielki zasięg, podczas gdy śpiewane – słuchane było i podchwytywane powszechnie i ochoczo. Treści, formułowane jako atrakcyjne hasła, trafiające w gusty i ukryte potrzeby maluczkich, miały ogromną siłę nośną, przez co szybko rozpowszechniały się i zagnieżdżały w umysłach na dobre niczym modlitewne mantry. Tworzyły przy tym emocjonalne tło wydarzeń i ich oceny, nie zawsze sprzyjające refleksji czy głębszej analizie tego, z czym były kojarzone. 
Tego rodzaju pieśni czy piosenki stawały się więc czymś w rodzaju publicystyki – krótkich felietonów, pamfletów, panegiryków, agitek politycznych, satyry, wreszcie hasłowo formułowanych programów społecznych, ideologicznych i politycznych. Jak to zwykle bywa, co doraźne, szybko obumierało, lecz to, co zawierało jakieś ogólniejsze przesłania czy pomysły, zaczynało żyć własnym życiem, powracając przy kolejnych zawieruchach w historii. Tak zrodziły się wiekopomne pieśni rewolucyjne, bojowe, wreszcie – z chwilą gdy poczęło krystalizować się dzisiejsze pojęcie narodów – hymnów owych na nowo organizujących się zbiorowości jako ich znak rozpoznawczy, symbolizujący ich tożsamość kulturową, a w większości przypadków także odrębność państwową.
Co powoduje, że jakaś pieśń zyskuje status hymnu? – oto pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Wcześniej jednak warto zastanowić się nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, czym różni się pieśń „ogólnonarodowa” od hymnu państwowego – i czy takie rozróżnienie ma w ogóle sens? Po drugie, czemu hymny państwowe zaczęły pojawiać się dopiero od połowy XVIII wieku, a amerykański Gwiaździsty Sztandar zatwierdzony został przez Senat dopiero w 1931 roku? Nic takiego nikomu nie przychodziło do głowy ani w starożytności, ani w wiekach średnich, a naraz proszę – taka epidemia od czasu Oświecenia? I na co potrzebny hymn takim państwom jak Gabon, sułtanat Brunei, czy dziesiątki innych maleńkich kraików rozsianych po dalekich zakątkach świata i na odległych wyspach? Lecz co innego nowożytne imperia – tu rzecz okazuje się być niezwykle ciekawa i pouczająca.
Historycznie rzecz biorąc w tradycji europejskiej wszystko zaczęło się od Anglików, którzy w ciągu zaledwie 5 lat zafundowali sobie aż dwa hymny: pierwszy – niejako ludowy i niezwykle popularny, o rodowodzie pirackim i kaperskim, głoszący panowanie Brytyjczyków na lądach i oceanach; i drugi – oficjalny, z „patentem królewskim” z roku 1745, kiedy to wyśpiewywana powszechnie melodyjna inwokacja nieznanego autora o zachowanie zdrowia i pomyślności króla została wpleciona niejako urzędowo w rozgrywki dynastyczne Korony Brytyjskiej. Do kompletu dołączył również chór Alleluja z napisanego w międzyczasie oratorium Haendla Mesjasz – od 1750 roku zaanektowany przez lud i elity wręcz jako muzyczne dobro narodowe.
Francja przedrewolucyjna nie miała oficjalnego hymnu państwowego, choć za taki uznawano pieśń ludową powstałą jeszcze w końcu XVI wieku na cześć króla Henryka IV. Z czasem dodawano do niej kolejne zwrotki, honorując zarówno kolejnych władców jak i przywołując rozmaite ważne wydarzenia historyczne. Była to więc raczej popularna piosenka, niż podniosły utwór z królewską pieczęcią, podczas rewolucji zakazana, potem wznawiana w wersjach modyfikowanych stosownie do potrzeb chwili. W 1792 roku powstała Marsylianka – kiepski, pretensjonalny wiersz, napisany na kolanie przez lichego rymopisa i równie kiepskiego muzyka, właściwie okolicznościowa agitka wojenna w formie marsza na cześć rewolucyjnej Armii Renu, ruszającej ze Strassburga do walki z Austrią i Prusami. Nie wiedzieć jak i kiedy, na fali ówczesnych emocji szybko rozniosła się po Francji, zyskała popularność i nim się kto spostrzegł – stała się symbolem nowej epoki. 
Swoistym paradoksem jest fakt iż jej autor był oficerem-rojalistą za co nawet trafił do więzienia, aczkolwiek po odsiedzeniu dwóch bez mała lat za kratkami przefasonował się na wielbiciela Konwentu i wziął udział w krwawej, ludobójczej pacyfikacji powstania w Wandei. Wielu artystów tak już ma – szybko wyczuwają kierunek wiatru historii. Ów pan de Lisle – bo tak się nazywał – z kaprysu historii twórca dzisiejszego hymnu Francji, popadł później w zapomnienie, pisywał „dla chleba” półpornograficzne chałtury i – choć tak zasłużony przecież dla ojczyzny – nie trafił do żadnej poważniejszej antologii poetyckiej. Smaczku sprawie dodaje fakt, iż jego teksty, udostępniane w rękopisach szerokiej publiczności jako ciekawostki muzealne, są w połowie cenzurowane ze względu na wycieczki szkolne
Koronne dzieło tego jegomościa to nie tylko hymn Francji, lecz – dzięki dwuwiekowej propagandzie – „ponadczasowy” symbol „wolności, równości i braterstwa”. Jego wielbiciele skwapliwie przemilczają fakt, iż drugi człon tego hasła alternatywnie brzmiał „albo śmierć”. Zresztą, po rewolucji z Marsylianką były same kłopoty. W okresie Cesarstwa hymnem być przestała, potem w ogóle zakazano jej publicznego wykonywania. W 1879 odzyskała status państwowy, i tak już to zostało do dziś – z przerwą na lata II Wojny Światowej, kiedy to rząd Vichy również „wycofał ją z obiegu” i zakazał śpiewania pod groźbą surowych kar. 
Marsylianka od samego początku nabrała mocy symbolicznej, lecz w państwach monarchicznych nie była mile widziana – i to pod żadnym pozorem. Gdy Piotr Czajkowski przywołał jej motyw w swej uwerturze symfonicznej 1812, sławiącej obronę Moskwy podczas wojny z Napoleonem, miał z tym wiele ambarasu. Nie pomogło dołączenie w polifonicznej kontrze hymnu Rosji Boże chroń cara – co zresztą było zabiegiem chronologicznie nieuprawnionym, jako że powstał on dopiero w 1833 roku. Podobnie unikano wykonywania francuskiego hymnu w Anglii i w Niemczech. Z czasem jednak wszyscy do niego przywykli, a w ślad za przemianami politycznymi w Europie i na świecie puszczono w niepamięć dawne anse i obiekcje.
To zaiste fascynujące jak masowa i popularna śpiewka wojskowa może podlegać cenzurze – tak własnej, jak obcej! A jeszcze bardziej niezwykły jest fakt, iż utwór muzyczny, będący bojowym zaśpiewem czasów krwawego terroru, uchodzi za podniosły symbol wolności i bratania się wszystkich ze wszystkimi. Cóż, Francuzi tak sobie wybrali, tak postanowili – więc tak mają. Czy ich to razi, czy nie? – nie nasza to sprawa. Lecz czyż nie wolno nam w swobodnych rozważaniach zadumać się przez moment nad różnymi przejawami historycznej obłudy? Zresztą, niebawem dojdziemy w tym i do naszego, rodzimego podwórka.
Jako się rzekło, Rosja szybko dołączyła do grona posiadaczy własnego hymnu. By wszystko odbyło się urzędowo, porządnie i państwowotwórczo, zorganizowano stosowny konkurs.  Muzyczne laury zyskał zapomniany już na dobre kompozytor Lwow, a palmę poetyckiego pierwszeństwa otrzymał znany podówczas poeta – z tych „nieszkodliwych” – niejaki Wasyl Źukowski. Pisywał on romantyczne poematy i historyczne kobyły, nie wchodząc nikomu w paradę – ani władzom, ani kolegom po piórze. Został akademikiem, nawet przyjęto go w Polsce w latach zaborów w poczet Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. I znów mamy sytuację nieco groteskową – polscy uczeni przyznali honory autorowi hymnu zaborczego imperium. Ale nie oni jedyni cierpieli przecież na taki schizofreniczny patriotyzm.
Po rewolucji sowieckiej zadekretowano, iż oficjalnym hymnem ZSRR zostanie Międzynarodówka – święta pieśń bojowa wszelkiej maści wywrotowców, socjalistów i komunistów. To także wytwór francuski autorstwa niejakiego Pottiera – jednego z przywódców Komuny Paryskiej, masona, poety, publicysty i w ogóle niezwykle ciekawej postaci, działającej na niwie propagandy – niejako duchowego spadkobiercy Saint Justa, szalonego herolda rewolucji z 1791 roku. Dopasował on nowy tekst do melodii Marsylianki – i tak oto przyszło na świat bękarcie potomstwo dawnych potworów.  Gdy ów poroniony płód nabrał mocy, przydano mu nowe wdzianko, czyli nową muzykę, skomponowaną w 1888 roku, kiedy to socjalizm rozmaitych odmian na dobre ruszył w swój tryumfalny pochód przez Europę. Co ciekawe, nową melodię skomponował był tokarz z zawodu, flamandzki działacz partyjny z Gandawy, nazwiskiem Degeyter. Ów osobliwy jegomość dożył czasów, gdy jego dzieło nabrało niebywałej mocy nie tylko programowo-ideologicznej, lecz wręcz państwowotwórczej w skali światowej.  Gdyby pobierał należne mu tantiemy autorskie, stałby się krezusem – ale wtedy niechybnie zmieniłby nieco zapatrywania na walkę klas i wiodącą rolę dziejową międzynarodowego proletariatu. Lecz i tak źle nie miał – wielbiono go i honorowano gdzie trzeba, więc niczego mu nie brakowało aż do śmierci w 1932 roku.
W 1944 roku Stalin uznał, że lepiej dać sobie spokój z Międzynarodówką – w obliczu wojennej zawieruchy postanowił sensownie acz cynicznie rozegrać ludowy patriotyzm, a ta importowana, francusko-belgijska hybryda nijak się do tego nie nadawała. Wzorem więc carskim rozpisał konkurs, a laury przyznał słynnemu wówczas poecie Sergiuszowi Michałkowowi za słowa, i Aleksandrowi Aleksandrowowi za muzykę. Tak powstały hymn ZSRR, pompatyczny i heroiczny, zatwierdzony w 1944 roku, dotrwał do upadku komunistycznego imperium. Zakończył wtedy swój żywot – lecz tylko połowicznie. Zrazu zastąpiono go pewnym chóralnym dziełem Michała Glinki, zwanego ojcem muzyki rosyjskiej. Lecz od czego mamy chichot historii! Gdy dwóch muzykologów odkryło, że jest to przetworzona nieco wersja starej, polskiej pieśni chrystologicznej z XVI wieku, z dnia na dzień utwór wycofano z obiegu i wrócono do poprzedniej melodii, tyle że z nowym tekstem.
Nawiasem mówiąc, można to uznać za zemstę losu i dziejową sprawiedliwość, gdyż przodek Glinki, polski szlachcic spod Smoleńska herbu Trzaska, po przegranej wojnie 1654 roku z Rosją, złożył hołd carowi, przeszedł na prawosławie, zachował majątki oraz przywileje i znakomicie prosperował w nowej roli. Praprawnuk niejako pośmiertnie dostał więc po nosie za odszczepieństwo przodka, mimo iż tak się starał, że aż napisał wielki paszkwil na Polskę, czyli słynne dzieło sceniczne Życie za cara.  Zresztą i z nim był potem kłopot wagi państwowej – w ZSRR uznano je, co prawda, za wielką operę narodowa, lecz nie godziło się jednak tak wynosić pod niebiosa obrzydliwy ustrój carski. Muzyka – owszem, wspaniała, ale nie ten tytuł! Zmieniono więc jej nazwę na Iwan Susanin – od imienia chłopskiego bohatera, który w fabule ratuje rosyjskiego władcę, tyle że kierując się dobrem ojczyzny, a nie świadomością klasową. Tę miał raczej kiepska, lecz mu to jednak wybaczono. Per saldo, Glinkę w zaświatach pokarał chyba sam Bóg zgodnie z pierwszymi dwoma przykazaniami Dekalogu.
Rosjanie mają jeszcze kilka innych pieśni, które pełnią wciąż funkcję hymnologiczną, a z którymi wiążą się rozmaite dziwne historie. Wśród nich niezwykłą popularnością cieszy się do dziś Pożegnanie Słowianki – okolicznościowy marsz, napisany w 1912 roku przez armijnego kapelmistrza Agapkina, by zagrzewać żołnierzy do walki podczas toczącej się wówczas lokalnej awantury bałkańskiej. Po rewolucji 1917 roku, w czasie wojny domowej, stał się oficjalnym hymnem białogwardzistów, a obecnie, w kilku nowych wersjach tekstowych jest uznawany przez rosyjskich nacjonalistów niemal za narodową świętość. 
I tu mamy dwa pikantne szczególiki. Sam Agapkin przeżył rewolucyjną zawieruchę, a w 1924 roku dyrygował orkiestrą konduktu pogrzebowego wodza rewolucji Lenina. Co więcej, jako dożywotni konserwator moskiewskich kurantów doczekał w zdrowiu i chwale zasłużonej starości – nawet szalony Stalin nie tknął tego znanego i powszechnie cenionego człowieka. W tamtym absurdalnym systemie totalnej destrukcji ktoś jednak miał na tyle rozumu, by nie niszczyć muzyki o silnie narodowym wydźwięku – ani jej twórcy. 
Inną z kolei wesołą ciekawostką jest fakt, iż podczas II wojny światowej nieznany autor, trawestując pewien wiersz niejakiego Romana Ślęzaka, napisał własne słowa do tamtej pięknej skądinąd melodii – i tak powstała jedna z najsłynniejszych polskich pieśni partyzanckich o wierzbach płaczących. Ze złośliwą lubością – ale i z wielką maestrią! –  Wykonywał oryginalną jej wersję rosyjską chór Aleksandrowa – założonego przez wspomnianego wcześniej kompozytora! - gdy tylko zjeżdżał do Polski na koncerty, wieńczone niezwykłymi wręcz sukcesami. Ta zbitka zapewne niejednego może szokować, lecz cóż – niezbadane są wyroki Boskie nie tylko nad ludźmi, ale i nad pisaną przez nich muzyką.
Po drugiej stronie Atlantyku również działo się nad wyraz barwnie, a powstanie hymnu amerykańskiego ma także swą wojskową historię. W 1814 roku, trwała wojna kolonii z Koroną, a jednym z kluczowych jej epizodów było bombardowanie przez Anglików Fortu McHenry w Baltimore. Cichcem jednak próbowano się dogadywać, a tajne pertraktacje w sprawie wymiany jeńców ze strony Amerykanów prowadził niejaki Francis Scott Key – prawnik ale i poeta. Zatrzymany na statku wroga w obawie by nie zdradził po powrocie planów brytyjskiego ataku na obleganą twierdzę, obserwował ostrzał Baltimore z brytyjskiej fregaty. Wtedy to, targany emocjami, na skrawku papieru napisał wiersz na cześć obrońców wybrzeża. Zaraz po szczęśliwym powrocie na ląd, pokazał go szwagrowi, który wpadł w zachwyt i opublikował tekst w miejscowej gazecie, zaś baltimorczycy, świętujący zwycięstwo, zaczęli śpiewać jego słowa do pewnej popularnej wtedy melodii. 
Trzeba było jednak niemal 130 lat, by pieśń ta stała się oficjalnym hymnem USA. Co ciekawe, nastąpiło to w 1931 roku czyli w momencie wielkiego przedkryzysowego zamętu, grożącego secesją kilku aż nadto buntujących się stanów. Uchwalenie przez Senat oficjalnej pieśni ogólnopaństwowej było zmyślnym zabiegiem propagandowym, mającym na celu konsolidację Amerykanów w obliczu czekających ich gigantycznych kłopotów gospodarczych, a w konsekwencji i społecznych. Służyło to z jednej strony wzmocnieniu poczucia więzi wspólnotowej, z drugiej – planowemu domykaniu procesu przemiany zbiorowości „wieloplemiennej” w jeden naród i nadanie władzy centralnej statusu jego niepodważalnego symbolu. Patriotyzm amerykański to niezwykły i zagadkowy fenomen, warto więc wiedzieć, że rodził się nie tyle samoistnie, ile kształtowany był pod kontrolą – jak zresztą cały eksperymentalny projekt historyczny, któremu na imię Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Z kolei Cesarstwo Austriackie w ogóle nie miało hymnu, aczkolwiek za coś takiego uchodziła pieśń Keiserlied z czasów napoleońskich ku czci Franciszka II. Na wzór rosyjski i angielski tekst był inwokacją do Boga z prośbą o pomyślność i zdrowie władcy, także rymowanym aktem hołdowniczym. Muzykę napisał sam wielki „papa” Haydn, podówczas zwolniony już ze służby u Esterhazych i krążący w glorii i chwale między Wiedniem a Londynem.  Pieśń, przetłumaczona na języki wszystkich narodów, wchodzących w skład Cesarstwa, dobrze się przyjęła i pełniła swą honorową funkcję aż do 1918 roku, kiedy to ów twór imperialny zniknął z mapy Europy. Napisany później krótko obowiązujący hymn państwowy nowej Austrii, był ledwie humbugiem, który się nie przyjął w narodzie. Po wielu perypetiach historycznych mają dziś Austriacy pompatyczną pieśń, która niezbyt porusza ich serca, mimo że – jak niektórzy starają się bezskutecznie dowieść – jej melodia to fragment jakiegoś dzieła Mozarta. Są w tej sprawie liczne wątpliwości, ale poszukiwania wciąż trwają.
Stary hymn cesarski jednak nie dokonał żywota po I Wojnie Światowej, lecz przepoczwarzył się w hymn niemiecki. Gdybyż to Haydn wiedział, że do jego muzyki powstaną słowa nie tylko o straży nad Renem, lecz o tym, że Deutschland, Deutschland uber alles, może dałby sobie spokój z jej komponowaniem. Tekst, pisany z myślą o zjednoczeniu wielu księstewek doniczkowych w jedną państwowość, szybko zdobyła wyznawców, ale oficjalny status hymnu nadała jej dopiero Republika Weimarska w 1922 roku. Zmieniały się słowa, niektóre zwrotki dodał Hitler, potem je usunięto, co nieco przefasonowano, uładzono – i dzisiaj Niemcy znów śpiewają, że są uber alles. Co prawda, owa pierwsza zwrotka nie jest obowiązkowa, ale przecież nie jest zabroniona! Nie ma to jak przywiązanie do tradycji!
Ale były też i inne plany, wówczas nieco dziwaczne, niemniej – jak okazało się po latach – w zamyśle niezwykle dalekosiężne. Mianowicie chciano przez chwilę przyjąć za hymn niemiecki ni mniej ni więcej tylko beethovenowską Odę do radości do słów Schillera. Było wokół tego wiele zamieszania, reanimowano przecież stary hymn austriacki z nowymi słowami, trwały przepychanki we władzach, wreszcie sprawę odłożono na lepsze czasy czyli do chwili zjednoczenia Niemiec. Zwykli ludzie pukali się w czoło, lecz na zapleczu toczyły się wielkie gry, a główni macherzy tego świata debatowali nie nad tym „czy to nastąpi?” – lecz „kiedy?”. 
 Wtedy nie wyszło – lecz co się odwlecze, to nie uciecze. Opowieść to długa, niemniej koniec końców, niezwykła zaiste pieśń finałowa IX Symfonii stała się hymnem całej Unii Europejskiej, która jest wszak niczym innym, jak kamuflażem, maskującym nową dominację Niemiec nad Europą. Tak więc nasi sąsiedzi mają teraz dwa swoje hymny, z czego jeden narzucili innym narodom i państwom pod pretekstem szczęśliwości powszechnej i uniwersalnej. Bo któż się odważy poddać w wątpliwość wielkość muzyki Beethovena i szlachetne przesłanie wielkiego romantycznego poety?
Cała ta historia jest przykładem bardzo przemyślanej, długofalowej strategii Niemiec w sferze wielkiej polityki. Rozegranie propagandowe sprawy zdawać by się mogło lokalnej, dla innych drugorzędnej czy obocznej, okazało się majstersztykiem inżynierii społecznej w sferze symbolicznej. Nasi dzisiejsi hegemoni są niebywale metodyczni, skrupulatni, nadto doskonale planują polityczne i historyczne efekty odroczone. Potrafią liczyć, są mistrzami rachunków, organizacji i porządku, a ich dzisiejsi fachowcy w tym zakresie to zaiste godni następcy wielkiego Alberta Speera, podobnie jak ich propagandziści są nad wyraz pojętnymi następcami pewnego doktora filozofii, niejakiego Józefa Goebbelsa. Jakie szykują nam jeszcze atrakcje – to się dopiero okaże.
W historii związków polityki z muzyką zdarzały się sytuacje zgoła nieprzewidywalne, zrodzone z potrzeby chwili i woli poddających się emocjom mas. Oto w 1842 roku chóralna pieśń niewolników z opery Verdiego Nabucco z dnia na dzień została podchwycona przez Włochów jako pieśń ogólnonarodowa i do dziś jest traktowana jako nieformalny hymn ni to ludowy, ni to państwowy. Już podczas prób, na miasto przenikały wieści, podsycające ciekowość publiczną i zapowiadające jakąś demonstrację patriotyzmu w zawoalowanej formie. Po premierze werdykt rozentuzjazmowanego ludu był jednomyślny i w efekcie arię o tęsknocie do wolnej ojczyzny, niezwykle piękną, z nośną melodią i aż nadto aluzyjnym tekstem, Włosi śpiewają do dziś wręcz z radosnym nabożeństwem. Młodziutki podówczas Verdi z miejsca stał się idolem swych rodaków, heroldem dążeń narodowych i rozpoczął tryumfalny pochód ku sławie nie tylko muzycznej. W 1860 roku został wciągnięty – trochę mimo woli – do rozgrywek politycznych i na osobistą prośbę Cavoura przyjął honor posła parlamentu nowopowstającego państwa włoskiego, scalającego kilka odrębnych dotąd prowincji. 
Dzisiaj oficjalnym hymnem Włoch jest wiersz poety Mamelego – coś na podobieństwo włoskiej wersji Marsylianki – nie tak jednak obrazoburczej – który w stosownej oprawie muzycznej „zadebiutował” z dużym powodzeniem w 1847 roku podczas jednego z wielu ówczesnych gorących wydarzeń politycznych. Niemniej wcześniej powstały chór z Nabucco nadal zajmuje swą niekwestionowaną pozycje ulubionej pieśni masowej, wyrażającej aspiracje narodowe Włochów. Cóż, można im tylko życzyć, by w Europie, zdominowanej przez Niemców, w ich świadomości Verdi nadal trzymał prym przed Beethovenem. 
Jak więc widać, wątki muzyczne w historii nie są wcale tak bagatelne, jak by się mogło wydawać specjalistom od nut czy pięknoduchom-melomanom. Już tylko kwestia prostych piosenek i pieśni masowych – czegoś w istocie mało ambitnego artystycznie – dostarcza wielu tematów do przemyśleń oraz przesłanek do wyciągania wniosków niekoniecznie w dziedzinie sztuki. Myliłby się bowiem ten, kto sądziłby, że wszystkim rządzi tu przypadek, splot okoliczności czy tylko, sytuacyjna i spontaniczna reaktywność szerokich mas. 
W każdym narodzie i w każdej epoce powstawało mnóstwo rozmaitych przyśpiewek, wierszowanych opowiastek, marszów cywilnych i wojskowych, które – choć wzbudzały silne emocje – nigdy nie doczekały się oficjalnie statusu hymnu państwowego.  Wystarczy przywołać Marsz Rakoczego czy szwedzką pieśń ludowa o „wolnej górzystej północy”. Hiszpanie mają tylko melodię bez słów – stary, popularny marsz wojskowy, do którego przez dwa z górą stulecia dopisywano rozmaite słowa, w zależności od panującej w danym czasie koniunktury politycznej – królewskiej, republikańskiej czy frankistowskiej. Tak to jest do dzisiaj, a brak słów nikomu nie przeszkadza – byle melodia była ta sama. 
Muzyka rodzi i niesie emocje, a do nich przyprawia się stosowne treści i „nabudowuje” potrzebne w danym momencie skojarzenia.  To zjawisko powszechne, a jeśli rodzi samoistnie trwałe efekty w trybie niejako naturalnej selekcji społecznej ma wówczas nawet swój „historyczny urok”, a rozmaite śpiewy wchodzą w obieg tradycji kulturowej. Gdy jednak owa słowno-muzyczna twórczość wpleciona zostaje w bieżącą politykę, staje się jednym z narzędzi jej uprawiania, wykorzystywanym głównie instrumentalnie w celu stymulowania pożądanych motywacji i odruchów stadnych.  Prawdę mówiąc, to nic innego jak proste warunkowanie w skali nie tylko jednostek, ale całych zbiorowości – sygnały i odpowiednia reakcje. 
Oczywiście, w przeszłości nikt nie bawił się w naukowe dyrdymały, niemniej mechanizm ten, znany od zarania dziejów pod nazwą tresury, wykorzystywany był – i nadal jest – do wyzwalania ludzkiej aktywności, nadawania jej znaczeń motywujących oraz przypisywania wyższego sensu temu, co z tym śpiewem na ustach ludzie mają robić. Zresztą, podobnie od zawsze ćwiczyło się zwierzęta myśliwskie oraz bojowe – głównie konie, lecz nie tylko. Wszystko jest więc kwestią przydawania tresurze właściwości swoistego kurka, trafiającego w spłonkę, odpalającą pocisk. Amunicję ładuje treser, lecz nie zawsze to on sam naciska na spust, a już rzadko kiedy wybiera cel i nakierowuje nań załadowaną broń.
W przypadku pieśni masowych jest podobnie – jedni takie utwory piszą, inni je propagują, wreszcie jeszcze inni puszczają w odpowiednim momencie.. Wszystko jest kwestią potrzeby chwili dla traktowania muzyki, łączonej ze słowami. W miejsce spontaniczności w ich powstawaniu i naturalnej propagacji pojawia się planowanie efektów wedle praw tzw. psychologii tłumu oraz zasady ich skutecznego podtrzymywania przez powtarzalność stymulacji. 
W pewnej powieści fantastycznej braci Strugackich lądujemy wraz z bohaterem w miejscu, gdzie panuje najzwyklejszy acz zmyślnie zorganizowany totalitaryzm. Jego fundamentem jest manipulowanie ludźmi przy pomocy rozmaitych pól elektromagnetycznych, wywołujących u ludzi określone reakcje – od depresji, po euforię. W tym Przenicowanym świecie raz dziennie odbywa masowe śpiewanie podniosłych pieśni państwowotwórczych pod dyktando odpowiednio modulowanej stymulacji z sieci emiterów, obejmujących całe jego terytorium.  O wyznaczonej godzinie wszyscy wyją na całe gardło wiernopoddańcze teksty, upajając się entuzjazmem i wiernością swym władcom. Ci, na których te pola nie działają – z powodów czysto biologicznych – są traktowani jako wrogowie narodu i eliminowani.
Otóż jedna z czołowych postaci tej powieści w pewnym momencie wydostaje się, co prawda, spod zasięgu owych maszyn, niemniej gdy przychodzi wyznaczona godzina, odruchowo zaczyna śpiewać – tyle że nie odczuwa przy tym żadnych wzniosłych uczuć. Co więcej, bez tej „składowej emocjonalnej” pojmuje, że tekst jest idiotyczny, a ona sama bredzi bez sensu wyuczone formułki. Na tym jednak nie koniec. Okazuje się bowiem, że brak tej stymulacji wpędza zdezorientowanego biedaka w psychiczną prostrację i zwykły fizyczny dygot – czuje się niczym narkoman, pozbawiony codziennej działki swej ulubionej używki. 
Pomysł ten jest swoistym wariantem orwellowskich „seansów nienawiści” – tu jednak wzbudzana jest miłość do władzy i systemu. Wszelako zasada kontrolowanego zarządzania świadomością mas pozostaje ta sama. Rosyjscy autorzy – w odróżnieniu od swego angielskiego poprzednika – prawidłowo zdiagnozowali efekt, zwany „zespołem odstawienia”, czyli skutki psychofizjologiczne braku dawki pobudzenia, jaką zapewnia narkotyk. Tę przypadłość można leczyć, lecz na całkowite wyzdrowienie potrzeba wiele czasu i wsparcia życzliwego otoczenia. 
Ów opisany świat to nie tylko utrzymany w konwencji fantastyki opis mechaniki sterowania ludźmi na jakiejś wymyślonej planecie – to wariacje na temat tego, co dzieje się naprawdę, na naszych oczach, tyle że w skrupulatnie odmierzanych dawkach. Czymże bowiem są wielkie widowiska muzyczne na stadionach i w wielkich halach, kiedy to tysiące młodych ludzi szaleje w rytm psychodelicznych „produkcji dźwiękowych”? Czym są gromkie ryki kibiców sportowych, wyśpiewujących „hymny” swych drużyn? Czym były i nadal są rozmaite masowe parteitagi – brunatne, czerwone, czy ostatnio zielone – z ich rewolucyjnymi śpiewankami, wspomaganymi przez ogromne orkiestry?  Czym są konwencje wyborcze w Ameryce z ich wręcz transową oprawą muzyczną? Czym są organizowane masowe protesty i demonstracje z najrozmaitszych okazji i powodów? A wszystko to podłączone przecież jest do propagandowej „bestii apokalipsy” – czyli do machiny medialnej, transmitującej te brewerie do milionów domów. Doprawdy, Orwell przy tym to domorosły amator. 
Czy zatem rozmaite zbiorowe śpiewania są zawsze jakąś formą manipulacji? Oczywiście, że nie! Stawianie takiej tezy byłoby już nie tylko spiskową, lecz wręcz obsesyjnie paranoidalną teorią dziejów. Sedno sprawy tkwi gdzieś „pośrodku” – niczym w chińskim powiedzeniu, iż „naprzeciw klasztoru męskiego stoi klasztor żeński, i nie ma w tym nic złego, ale może być”.  Otóż kluczem jest tu tryb warunkowy – owo słówko „może”. A skoro „może”, to i „bywa”. A skoro bywa – to kiedy, jak i w jakich „okolicznościach przyrody”?
Ekspresja emocji przez muzykę i śpiew jest tak stara, jak świat, podobnie jak i posługiwanie się tym odruchem w sposób instrumentalny. Rzecz w tym, jak to ostatnie jest organizowane i wmontowywane w inżynierię społeczną.  Czy sytuacyjnie i doraźnie – chociażby jako zawołania bitewne w wojnach – czy jako stały element rytuałów zbiorowych, jako manifestacja tożsamości wspólnoty, zaznaczająca jej odrębność w relacji z innymi? Cóż, czy będzie to dotyczyło małych grup subkulturowych, zawodowych, czy jakichkolwiek innych, czy też całego narodu – zawsze idzie o to samo. O treści, wzmacniane emocjami, określające idee wspólnotowe i stanowiące fundament więzi danej zbiorowości – nadrzędnych wobec indywidualnych racji i relacji interpersonalnych. Innymi słowy – jest swoistą formą emanacji jej tożsamości.
 Potrzeba przynależności do jakiejś społeczności jest immanentną cechą człowieka, a według Monteskiusza prawo ludzi do zrzeszania się jest czwartym prawem naturalnym, obok prawa do życia, wolności i własności.  Owo zrzeszanie się może być dobrowolne, jakkolwiek warunkowane bądź stymulowane, a nieraz wręcz wymuszane przez okoliczności, konieczności czy narzucony przymus. Odbywa się w jakimś celu, w imię czegoś, lub po coś. Tu zaczyna się wielka historiozofia – lecz nie ona jest przedmiotem tych rozważań. Wystarczy jednak powiedzieć, że wśród czynników integrujących zbiorowość jest tradycja muzyczno-słowna, może w tym wszystkim nie najważniejsza, lecz silnie sprzężona z tradycją religijną, obyczajową, ekonomiczną i historyczno-państwową. Ma ona jeszcze i tę cechę, że jest doskonale zrozumiała i stosunkowo prosta w manifestowaniu i odbiorze. Pełni również rolę swoistego kolorytu tła, na jakim rozgrywają się losy pojedynczych ludzi i całych narodów. 
Górnolotność powyższych stwierdzeń może śmieszyć lub irytować, Spyta ktoś: co ma wspólnego moje prywatne śpiewanie z wielką filozofią historii, która zresztą i tak jest nader podejrzaną zabawą pięknoduchów? Skoro mam swoje piosenki, nawet poważne pieśni – więc je śpiewam wtedy gdy zechcę, gdy nadarza się jakaś okazja, lub gdy wymaga tego sytuacja.  A hymn – oczywiście, jest ważny, piękny i podniosły, wzmacnia ducha, bo to przecież nasza tradycja, nasz symbol, nasza narodowa duma. A skoro nasza – więc i moja własna. Nad czym więc tu deliberować?
Skoro identyfikujemy się z naszym hymnem, więc świadomie identyfikujemy się również z jego treścią, jego słowami i z tym, co one znaczą – wprost i w przenośni. Gdyby było inaczej, gdybyśmy się z nimi nie zgadzali – wówczas nie były do końca „nasz”, a wyśpiewywanie ich byłoby pustym rytuałem, nadto podszytym niejakim faryzejstwem pod wpływem nacisku grupowego. Zatem czynimy to w pełni przytomności, łącząc się z innymi w wyrażaniu naszej przynależności narodowej i dumy, jaką nam ona sprawia.
Ze śpiewaniem hymnu jest trochę jak z modlitwą – można odmawiać ją w skupieniu, z pełnym zrozumieniem wypowiadanych słów, można też ją odruchowo „klepać” jako obowiązkowy wieczorny pacierz przed snem. Gdy zastanawiamy się głębiej nad treścią, potrafimy rozwinąć w umyśle i duszy każdy jej fragment i nadać mu określony szerszy sens.  Czy kiedykolwiek czynimy to samo z naszym hymnem? Wbrew pozorom jest to rzecz godna zastanowienia – i to z wielu nieraz bardzo dziwnych względów.
Po przywołaniu śpiewów tzw. hymnicznych kilku krajów, warto teraz przejść do nas samych i spróbować dokładniej prześledzić losy podobnych pieśni, jakie towarzyszyły polskiej historii i jakie składają się na polską tradycję kulturową w tym właśnie szczególnym wątku. Jak się okaże, z takiej kwerendy da się wyekstrahować szereg niezwykłych wręcz nauk i wniosków natury bardziej ogólnej. To trochę tak, jak zabawą w osobliwą „holografię historyczną” – w odtwarzanie z jednego fragmentu obrazu pewnej całości, może nie we wszystkich szczegółach, ale przynajmniej w zasadniczym jego kształcie. 
Do końca XVIII wieku mieliśmy kilka podniosłych pieśni, pełniących rolę tego, co Długosz zwykł był określać mianem pobudki rycerskiej i religijno-patriotycznej. Dwie z nich przetrwały do dziś, tyle że jako śpiewy kościelne i okazjonalne – Bogurodzica oraz Gaude Mater Polonia. Pierwsza to gregoriańska monodia – czy, jak kto woli, melodeklamacja – o której pochodzeniu nic właściwie nie wiadomo, obrosła w ogromną bibliografię literaturoznawczą, w komentarze historyczne i obyczajowe, w badania jej rodowodu i tradycji wojennej. Z różnymi modyfikacjami przetrwała do dziś i zachowała status najpierwszego hymnu religijnego w randze świętości narodowej w wiodącej u nas tradycji maryjnej. Tyle tylko, że wykonuje się ją jedynie w oprawie liturgicznej, nie zaś w „cywilnej” obrzędowości państwowej.
Druga, powstała w XIV wieku z okazji kanonizacji biskupa Stanisława, towarzyszyła przez dwa stulecia oficjalnym uroczystościom narodowym i dziękczynnemu świętowaniu tryumfów wojennych. Dziś jest już zapomniana, aczkolwiek jej osobliwie przetworzony fragment wciąż uświetnia uroczystości akademickie jako ich element świecko-rytualny, bez żadnych konotacji wyższego rzędu. Niewykluczone, że z rozmysłem została usunięta z „narodowej wokandy” w okresie kontrreformacji, jako że zaanektowali ją wcześniej polscy protestanci i Bracia Czescy. 
Powstawały jeszcze inne pieśni, lecz z czasem popadły w zapomnienie aczkolwiek są nadal wdzięcznym tematem dla badaczy zarówno historii jak i tego rodzaju gatunku muzycznego. Taki los spotkał m. in. Hymn do miłości Ojczyzny autorstwa Krasickiego, swego czasu obowiązujący w Szkole Rycerskiej, lecz szybko z niej usunięty – właściwie nie widzieć czemu. Niewykluczone, że na polecenie Johna Linda, Anglika, oxfordczyka i członka Royal Society, dziwnym trafem autora koncepcji programowej tej nowo powstałej akademii?  Swoją drogą aż dziw bierze, że w Polsce, kraju o jakże wielkich tradycjach wojskowych, taką funkcję powierzono obcokrajowcowi – na dodatek rzecznikowi nowej ideologii utylitaryzmu, którą propagował w ślad za swym przyjacielem i mentorem, Jeremym Benthamem, prekursorem oświeceniowych nowinek prawniczych.  
Można by przywołać jeszcze z tuzin podobnych przykładów, lecz nie ma co pogrążać się w zbędnym przyczynkarstwie.  Zresztą, o ile dość łatwo daje się określić czas i okoliczności ich powstawania, to nie sposób dociec powodów, dla których kończyły swój żywot w narodzie. Nie bez racji twierdzi się, że tekst musi spełniać jakieś ściśle określone założenia – hymnem czyni go dopiero zastosowanie społeczne, ranga, jaką uzyskuje w świadomości zbiorowej. Na to musi utrafić w swój czas, do czegoś mobilizować, odwoływać się do plemiennych ambicji, aspiracji i nadziei. 
 Śledzenie losów tych rozmaitych śpiewów – ich chwilowej popularności i późniejszego odchodzenia w niebyt – samo w sobie dostarcza wielu informacji na temat zmienności koniunktur politycznych i społecznych w Polsce; nie czas tu jednak i miejsce na bliższe zajmowanie się tymi sprawami. Jedno jest pewne – dawne hymny, zarówno „główne” jak i „poboczne”, nieodmiennie gloryfikowały majestat tryumfującej władzy królewskiej, z nadania Bożego namaszczonej strażniczki państwa i jego wielkości. Dopóki Polska była państwem „poważnym” na mapie Europy, instytucja monarchii – jakkolwiek kulejąca i stopniowo podupadająca – była ostoją jej trwałości i ciągłości. Żadne jednak hymny nie pomogły, gdy poczęło dochodzić do erozji państwowości, do zapiekłych partykularyzmów rozmaitych grup interesów, do konfliktów wewnętrznych, a procesy degeneracyjne w obrębie najważniejszych warstw społecznych i ośrodków decyzyjnych nieuchronnie wiodły ku katastrofie.  
Stare pieśni stały się anachronizmem, ponieważ przestały przystawać do realiów epoki przedrozbiorowej. Nadto napór sekularyzacyjnych idei oświeceniowych spowodował osłabianie a potem eliminowanie identyfikację państwowości z religią i wiarą ludu. Rozpoczęły się czasy ekspansji „rozumu wyzwolonego” jako najwyżej instancji organizującej dzieje świata i stanowiącej jego prawa wyłącznie wedle własnego uznania i interesów środowisk walczących o zasoby i dominację. W tych grach potrzebne były inne już stymulatory nastrojów mas, inna symbolika i inne nieco treści. 
Na dwa dziesiątki lat zapanował na ziemiach polskich i w całej Europie gigantyczny zamęt – najpierw rewolucja francuska, potem wojny napoleońskie. Dziś jako tako potrafimy ogarnąć tamten czas szerszym oglądem, natomiast podówczas, gdy jedne wydarzenia goniły drugie w niezwykłym tempie, mało kto rozeznawał się w całości sytuacji – nie mówiąc już o przewidywaniu przyszłości. Oczywiście, nic nie działo spontanicznie, nawet sławetny – i dziś symboliczny – szturm na Bastylię był tylko częścią „planowanego chaosu”, mającego na celu obezwładnienie Francji, niemniej architekci tamtych zdarzeń nie do końca zapanowali nad dżinem, wypuszczonym z butelki.  Podobnie stało się w sto lat później, gdy Niemcy przetransportowały Lenina do Rosji, licząc na to, że ten rozwali od wewnątrz gnijące imperium carów. Ów wynajęty i hojnie opłacony rewolucjonista wykonał to, czego od niego oczekiwali – ale z wielką i niezbyt pożądaną nawiązką. Trzeba było potem wielu dziesiątków lat zawiłych gier politycznych i dwóch światowych wojen, żeby Zachód obezwładnił i obłaskawił Frankensteina, jakiego sam stworzył. Cena niemieckiej intrygi okazała się w planie historycznym aż nadto wysoka.
Rozhuśtanie nastrojów we Francji toczyło się wielotorowo, a ogromną rolę odegrała w tym propaganda, która wtedy zaczynała wykluwać się już wręcz jako sztuka niejako autonomiczna. Były to europejskie pierwociny planowej inżynierii społecznej, mającej na celu manipulowanie emocjami na skalę masową. Nie bez znaczenia były tu skromne acz pionierskie doświadczenia amerykańskie, gdzie do tej zabawy wprzęgnięto ludową twórczość muzyczno-słowną. Zwalczające się frakcje w Kongresie Kontynentalnym utrzymywały własne „milicje obywatelskie”, z których każda miała swoją pieśń, nie zawsze powstającą spontanicznie. Była to swoista odmiana praktyk starożytnego Rzymu z czasów przedjuliańskich, kiedy to rzecznicy różnych stronnictw Senatu utrzymywali własne bandy miejskich opryszków w celu wzniecania niepokojów w mieście. W Ameryce opłacano cichcem domorosłych pamflecistów, którzy klecili wierszydła do różnych popularnych melodyjek – i tak toczyły się „śpiewane pyskówki” połączone z mordobiciem, ku uciesze gawiedzi, emocjonującej się złośliwymi kupletami. Nie było żadnej pieśni „wiodącej”, niemniej ta rozrywkowa forma oddziaływania na masy okazywała się bardzo skutecznym narzędziem kreowania ulicznych emocji. Nikt nie wpadł jeszcze wtedy na pomysł, by wymyślać ogólnonarodowy „hymn wyzwoleńczy”, ponieważ nie było wówczas niczego takiego jak idea jednego narodu amerykańskiego. Na to przyszło jeszcze poczekać sto z górą lat.
Rewolucyjna Francja miała swego geniusza propagandy – publicystę i pamflecistę Saint Justa, jakobińskiego „Anioła Śmierci”, bliskiego przyjaciela i sfanatyzowanego współpracownika Robesspierra. To on był głównym oskarżycielem w procesie Ludwika XVI, i to on, doprowadziwszy do wyroku skazującego, stał się – niejako pośrednio – jednym z grabarzy nietykalnej świętości władzy królewskiej. Padł fundament porządku ówczesnego świata – i tak to się zaczęło. Rozpętało się piekło terroru, uruchomiono odśrodkowe siły społeczne pospołu z najgorszym elementem kryminogennym, szaleli demagodzy i sprzedajni pismacy – bękarcie pomioty koryfeuszy Oświecenia. Zniszczono Kościół, wyrżnięto duchowieństwo, proklamowano Kult Rozumu, nawet zmieniono kalendarz!. Trudno więc się dziwić, że uruchomiło to działania odwetowe ze strony konserwatywno-rojalistycznej Europy. Już zarazę amerykańską uznano przecież za coś wielce niepokojącego, ale podobne fanaberie na kontynencie europejskim były nie do pomyślenia. 
Anglicy swoimi sposobami panowali w sumie nad zaoceanicznym żywiołem – który zresztą sami przecież sprokurowali, ale który dość sprawnie kontrolowali – natomiast w naszym interiorze zaczął się czas wojen i gorączkowych prób przywracania poprzedniego status quo. Wydawało się, że sytuację opanuje Napoleon, samozwańczy ale obiecujący wódz narodu i wszystko wróci do jakiej takiej normy. Lecz bardzo szybko ów ambitny „mały kapral” dostał manii wielkości i postanowił postawić wszystkich pod ścianą. W ponad sto lat później historia pokazała, że należy bacznie i przezornie zwracać uwagę na kaprali z przerośniętym ego.
W tym całym pandemonium Polacy pętali się „po okolicy” trochę bez przydziału – ale i bez pomysłu na przyszłość. Przehandlowali własny kraj, elity – takie czy inne – doprowadziły do zniknięcia Polski z mapy Europy, głupota wzięła górę nad rozumem, zrobaczywiałe dusze zaprzedawały się za jurgielt. Przekonawszy się poniewczasie, do czego doprowadziły narodowe brewerie – najpierw bez opamiętania, a potem bez krzty roztropności i honoru – zaczęli szukać sposobu na dokonanie niemożliwego – na odrodzenie państwa.  Nikt wtedy chyba nie zdawał sobie sprawy, jak wielopiętrowe były rozgrywki mocarstw, by Polskę zlikwidować – i jak daleko posunięta była obłuda w tych grach. 
Niestety, w tamtym historycznym, euforycznym bałaganie mało kto rozumiał, jak straszliwą pułapką było uchwalenie Konstytucji 3 Maja – w takim jak podówczas trybie! Najpierw poddano się urokowi importowanych nowinek ideologicznych, propagowanych przez proroków ówczesnej wersji „Nowego Wspaniałego Świata”, a potem karmiono bajkową ułudą, która szybko urosła do rangi mitu. Nikt nie podejrzewał ani się domyślał, że był to swego rodzaju eksperyment, przeprowadzony przez czynniki zewnętrzne.  Rzecz w tym, że to nie swoi, ale obcy doskonale wiedzieli, iż ta bajka – zresztą chytrze przez nich podsycana – nie ma szans na happy end, nie tylko z powodu naszej ówczesnej słabości gospodarczej i wojskowej, ale i z racji degradacji umysłowej i moralnej tych, którzy Polsce przewodzili. 
Najpierw Targowica, a potem powstanie kościuszkowskie pospołu zwieńczyły ów upadek i dopełniły dzieła likwidacji wielkiego niegdyś państwa, od ponad stulecia stopniowo obumierającego jako podmiot polityki europejskiej. Polska padła – bo paść miała, i musiała. Scenariusz klęski został napisany – zrazu w Szwecji, a zaraz potem dopracowany w Anglii – o wiele, wiele wcześniej, niż nam się jeszcze do dziś wydaje, a my zagraliśmy w tej obcej sztuce zgodnie z rozpisanymi zawczasu rolami dla głównych aktorów i nieliczonej rzeszy statystów. Z przykrością należy stwierdzić, że to wtedy utrwalił się nam na dobre wcześniej już wytwarzany w nas – cierpliwie ale skutecznie – odruch grywania w cudzych adaptacjach historycznych. Niestety, przyznajmy ze smutkiem, że włada on nami nieodmiennie po dziś dzień.
Rozpoczął się wtedy ponad dwuwiekowy okres nowego antyszambrowania w przedsionkach i korytarzach pałaców możnych tego świata, okres bycia wiecznym petentem – którego końca wciąż nie widać. Substancję państwa podzielono miedzy zaborców, pozostała natomiast osobliwa „resztówka” masy upadłości w postaci „sierot patriotycznych” w kraju oraz rozproszonych grup emigracyjnych różnej proweniencji. Dzieje swarów, jakim wtedy poczęto się oddawać z masochistyczną wręcz lubością, są dobrze znane i opisane, nie ma więc co ich tu przywoływać. Niestety, nie wysnuto jednak z nich podstawowej rzeczy – własnej pozytywnej i aktywnej narracji historycznej, odmiennej od tej, jaką narzucił nam świat. 
Powstał natomiast pewien schemat myślenia, który można by nazwać martyrologicznym o dwóch odcieniach – pozytywistycznym i romantyczno-mesjanistycznym. Jakoś dziwnie czegoś i szybko pogodzono się z narzuconą nam fatalną rolą przegranych, z działaniem wręcz fatum historycznego automatyzmu samosprawdzających się złych przepowiedni. Zapomniano o podstawowej zasadzie, iż wolność narodu jest warunkowana zdolnością obrony własnej historii i budowania na niej narracji zwycięzców. Nikt nie wpadł na pomysł, iż należy odwrócić przypisany nam stereotyp narracyjny, by wyrwać się z owego pozornego, w gruncie rzeczy fałszywego determinizmu dziejowego, narzuconego i podtrzymywanego przez bezwzględną konkurencję na targowisku historii.  
Jako „zawsze przegrywający” pogrążyliśmy się w cierpiętnictwie, obrażaniu się i narzekaniu na zły świat, wrednych sąsiadów, zdradliwych sojuszników, co było – i nadal jest – głupotą, zrodzoną z niezdolności stanięcia w prawdzie o samym sobie. Świat się nie zmieni sam z siebie, sąsiedzi wciąż pozostaną ci sami, sojusznicy to rzecz sytuacyjnie przejściowa, wartość „nabywana i tracona”. Uporczywe trwanie przy własnych pretensjach i roszczeniach jest dziecinadą, której poważni, „dorośli” uczestnicy tej zabawy, zwanej historią, nie traktują serio. Zresztą, jest im nawet na rękę podtrzymywanie w nas takich postaw, jako gwarancji zachowania status quo. 
Wtedy to uformowały się dwa główne „salony narodowe” – francuski i rosyjski – które przez następne wieki kształtować poczęły zarówno świadomość Polaków, jak i ich losy w rozmaitych koniunkturach politycznych Europy i świata, próbując jakoś wpisywać się w konfiguracje działających w nich sił. Naród żył sobie po swojemu i dostosowywał się do zaistniałych warunków, struktura społeczna pozostała nienaruszona, uprawiano ziemię, handlowano, robiono kariery w obcej administracji i obcych wojskach, narzekano na nowe porządki, które były mieszaniną dobrego i złego. Brakowało jednak jakiejkolwiek generalnej idei przewodniej na te czasy, wzmacniano jedynie reaktywny, społeczny i kulturowy opór „materii narodowej” przeciwko zaborcom. 
Gdy we Francji Napoleon wziął za twarz żywioł rewolucyjny i skierował go na tory ekspansji militarnej okazało się, że Europa jest słaba, skłócona i ustępuje pola nowemu zdobywcy. Bitwa po bitwie, wojenka po wojence – i tak dzielny generał rozwalał wszystkie armie europejskie. Zagarnął włoskie prowincje, pokonał Prusaków i Austriaków, szykował się do marszu na Wschód. U Polaków, rozproszonych, zdezorientowanych, niejako „bez przydziału i wodza”, zrodził się pomysł zorganizowania własnych oddziałów zbrojnych na obczyźnie i przyłączenia ich do wojsk francuskich w nadziei, że dzięki laniu, jakie mały kapral co i raz spuszczał wielkim potęgom, uda się odzyskać co nieco z utraconej ojczyzny. Rodzi się pytanie: czy był to pomysł rzeczywiście własny, czy też zmyślnie zasugerowany przez kogoś z zewnątrz?
Po insurekcji kościuszkowskiej niejaki Franciszek Barss stworzył w Paryżu samopomocową organizację dla powstańczych niedobitków, którzy dostali się na zachód – zwaną Agencją. W 1796 roku uzyskała ona oficjalny status organizacyjny, a w 1797 roku – zgodę władz francuskich na utworzenie Legionów Polskich we Włoszech, pod komendą Jana Henryka Dąbrowskiego. Wstępnie warto wspomnieć, że czołową rolę w tych przedsięwzięciach odgrywał Józef Wybicki – postać nietuzinkowa, i to bynajmniej nie tylko dlatego, że w kilka lat później ułożył propagandowy wierszyk, który za sprawą kaprysu historii stal się polskim hymnem narodowym, a obecnie i państwowym. Tyle głosi historia i oczywiście, najciekawsze jest w niej to, co kryją biografie jej głównych dramatis personae.
W samodzielność owej inicjatywy nie uwierzy nawet małe dziecko. Skoro w ciągu trzech miesięcy zgromadzono niemal 7 tysięcy chłopa z całej Europy, ubrano w mundury, uzbrojono, wyposażono w konie, wozy, dodatki i co tam jeszcze było trzeba, skoro zapewniono kwatery, żołd, wikt i opierunek, to przecież ktoś musiał wyłożyć na to ogromne pieniądze. Oficjalnie Napoleon odmówił wsparcia finansowego – lecz jak było naprawdę, nie trudno się domyślić. A skoro ktoś za to wszystko płacił, więc na coś liczył, miał wobec tej formacji swoje plany. Zatem musiał postawić na czele tej sporej armii kogoś zaufanego, komu nie zalęgną się w głowie pomysły na jakieś fochy czy ciche kombinacje i – nie daj Bóg – niezależność. 
Bolesna prawda jest taka, że Legiony zostały pomyślane i zorganizowane jako wojsko najemne na użytek obcych interesów, a ich dowódcy doskonale o tym wiedzieli. Dobudowana do tego mitologia założycielska o narodowych barwach była tylko fasadą, propagandą, mamiącą wyzwoleńczymi hasłami. Przez dwadzieścia bez mała lat przewinęło się przez ich szeregi około 40 tysięcy żołnierzy, z czego połowa poległa w wojnach francuskich z wszystkimi, z kim tylko się dało, nawet na antypodach.  Co więcej, po klęsce rosyjskiej Polacy wojowali jeszcze pod Napoleonem w jego innych przegranych bitwach – nieodmiennie śpiewając ochoczo o geniuszu, który dawał ponoć przykład jak należy zwyciężać. To już nie żart historii – to czysta groteska. 
W całej tej historii więcej jest przekłamań, niż prawdy – zarówno o samych jej bohaterach, jak i o wydarzeniach oraz ich rzeczywistej mechanice. Jedno jest pewne i dobrze rozpoznanie – silne więzi, łączące Dąbrowskiego z Wybickim, zadzierzgnięte podczas procesu o zdradę, jaki wytoczono temu pierwszemu w 1794 za przystąpienie do Konfederacji Targowickiej. Groziła mu nawet kara śmierci, został jednak uniewinniony dzięki mowie obrończej, jaką wygłosił Wybicki, znany podówczas prawnik i działacz publiczny, który miał za sobą lata posługiwania w różnych kamarylach politycznych i dworskich. Obydwaj panowie byli delegatami Kościuszki na Wielkopolskę, gdzie odnieśli kilka sukcesów, lecz skąd po porażce maciejowickiej ekspulsowali się do Warszawy. Obydwaj też – acz każdy swoją trasą – znaleźli się w Paryżu i włączyli w toczące się tam emigracyjne spory, intrygi i plany. 
Dąbrowski był człowiekiem prostym, wychowanym w tradycji niemieckiej, prawie w ogóle nie mówił po polsku. W szesnastym roku życia, idąc w ślady ojca, wstąpił do wojska i został chorążym szwoleżerów Albrechta Saskiego. Szybko awansował i już niebawem został porucznikiem jego wojsk, stając dzielnie w polu podczas wojny bawarskiej. Zaraz potem ożenił się z Saksonką, przyszłą dziedziczką sporych majętności, która wniosła mu pokaźne wiano w gotówce. Dzięki nowym koneksjom mianowano go oficerem gwardii przybocznej elektora saskiego przez co na dwanaście lat zaległ w Dreźnie kręcąc się w najwyższych kręgach dworskich i nawiązując doskonałe stosunki z tamtejszą elitą, głównie wojskową.  Został też przyjęty do loży masońskiej, co wówczas było wręcz warunkiem koniecznym, by robić karierę w wielkim świecie. 
Do Warszawy ściągnął go Stanisław August i awansował od razu o dwa stopnie do rangi wicebrygadiera kawalerii narodowej. Po klęsce w wojnie rosyjskiej i po zwycięstwie Targowicy złożył przysięgę na wierność królowi – co go potem kosztowało wiele kłopotów, włącznie z infamią, na jaką skazała go w 1794 roku jego własna brygada i jej generał Madaliński. Włączył się jednak w działania wojenne, odniósł kilka sukcesów militarnych, niemniej w listopadzie 1795 roku podpisał w Warszawie zobowiązanie wobec Suworowa, że nie będzie służył w armii, występującej przeciw Rosji. Carski marszałek fetował go potem niezmiernie, dając mu na przyjęciach pierwszeństwo przed generałami pruskimi.  Zwieńczeniem jego szamotaniny w ogólnopolskim zamęcie był ów proces o zdradę, z którego wybronił go właśnie Józef Wybicki. Doradził mu też, by nie pakował się znów a jakieś komeraże z obcymi i nie przyjmował intratnych ofert, jakimi nęcili go wszyscy dokoła – Rosjanie, Prusacy i Austriacy.  Wybicki, jako dość podejrzana szara eminencja kilku stronnictw polskich, mason i zapewne agent francuski lub zgoła angielski, miał już wobec niezbyt rozgarniętego generała inne plany – i skierował jego kroki do Paryża.
Przyszły autor naszego hymnu, prawnik i domorosły poeta, nie był może Rettingerem swoich czasów, niemniej całe jego życie sprowadzało się do nieustannego asystowania głównym wydarzeniom politycznym tamtego okresu. Przeszedł wszystkie etapy historyczne w dobrym zdrowiu i fortunie – od konfederacji barskiej, po targowicką, załapał się też do insurekcji kościuszkowskiej. Wcześnie wszedł w konszachty z Familią Czartoryskich, gdy jeden z jej prominentnych członków, niejaki Flemming, wsparł go w staraniach o zwrot rodzinnego majątku po śmierci stryja. Ów Flemming, szalenie ciekawa postać „tła” tamtych wydarzeń, skoligacony z największymi polskimi rodami arystokratycznymi i zawsze lądował na cztery łapy, wynosząc z tych historycznych fikołków spore zyski – ale to już temat na osobną opowieść
Od tamtej pory, jako protegowany Familii, był Wybicki delegowany przez nią do służby na rzecz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zasłynął wtedy próbą zerwania sejmu skonfederowanego, przez co musiał uciekać z Warszawy przed gniewem kolegów posłów – skończyło się na wykreśleniu go z ich rejestru. Gdy wszystko przycichło, w szybkim biegu wydarzeń znów wypłynął i w efekcie przystąpił do Targowicy, którą potem zdradził na rzecz Kościuszki. W Warszawie, we władzach powstania został pełnomocnikiem rządowym dla spraw wojskowych przy księciu Józefie Poniatowskim. Nosił mundur, w lipcu 1794 otrzymał od rangę generała-majora milicji pomorskiej, latem 1794 został też komisarzem cywilno-wojskowym dywizji generała Mokronowskiego, broniącej Warszawy przed Prusakami, sam jednak nie walczył z bronią w ręku. 
Po dość długiej podróży bocznymi szlakami, koniec końców wylądował w Paryżu jako emigrant z odpowiednią legendą powstańczą.  Choć kojarzony z Poniatowskimi, których dóbr doglądał niegdyś jako ich naczelny administrator, choć pełnił funkcję szambelana obiadów czwartkowych – a wiec zausznika przy królewskim dworze –choć odsądzano go po wielokroć od czci i wiary, przecież jakoś udanie wszedł w rolę wielkiego patrioty i zyskał zaufanie środowisk emigracyjnych i ich przywódców. Już wcześniej, jako publicysta, związany z grupą innych, wielce znaczących masonów polskich ze Staszicem i Kołłątajem na czele, stał się ważną osobistością w Komisji Edukacji Narodowej, zyskując sobie opinię oświeceniowego myśliciela i reformatora – a to wówczas miało swoją wagę. Wśród prostych żołnierzy mógł uchodzić za szermierza zmian społecznych na rzecz pomyślności ludu.
Teraz dopiero, w Paryżu, zaczyna być ciekawie, bo oto on właśnie dostarczył pieniędzy na wyjazd Dąbrowskiego do Włoch, do Bonapartego, a tam już na miejscu dwoił się i troił, by wytworzyć przychylną atmosferę dla powołania legionów.  Były wtedy dwa polskie obozy, oczywiście zwaśnione, i to Wybicki doprowadził do ich pogodzenia się pod przywództwem swego przyjaciela. Krążył miedzy Włochami a Paryżem, sporządził też wielki manifest patriotyczny, adresowany do Polaków w kraju i na wygnaniu, wzywający ich do wstępowania w szeregi tworzącego się wojska. Ktoś napisał podniośle, że „trwał na paryskim posterunku” – co brzmi ładnie, ale też nieco podejrzanie. Czyj to był posterunek, i kto wykładał pieniądze na jego niezwykle ożywioną działalność?  Czy będzie nadużyciem przypuszczenie, że był to ktoś, kto postanowił zagospodarować do własnych celów tę sporą porozbiorową „masę upadłości”, jaka trafiła wtedy do Paryża? 
Sytuacja stała się nader złożona, gdy w 1797 roku z Ameryki dość niespodziewanie wrócił Kościuszko. Nie przypadli sobie z Napoleonem do gustu – nasz bohater nie ufał Francuzowi i zażądał od niego pisemnych gwarancji Francji na odtworzenie polskiej państwowości, co Bonaparte zbył dość opryskliwie. Nie układały się również stosunki z Dąbrowskim – wzajemne animozje miały podłoże czysto ambicjonalne, choć szło także o charakter relacji z Francuzami i słuszne podejrzenia Kościuszki, że Legiony traktowane są instrumentalnie jako zwykłe mięso armatnie w wojennej machinie Cesarza. Znalazło to także wyraz w jego niechęci do powstałej piosenki żołnierskiej, propagowanej przez Wybickiego, zawierającej strofy o tym, kto miał nas uczyć, „jak zwyciężać mamy”. Zalecił nawet wykonywanie pewnej pieśni konkurencyjnej, którą z kolei Dąbrowski bojkotował i która szybko przepadła w propagandowych przepychankach ówczesnych „oficerów politycznych”. 
Mazurek Dąbrowskiego! – legenda czasu i epoki, pozostała legendą do dziś. Powstał po dużym, trzydniowym namyśle, zawierał słowa, będące mieszaniną podniosłych haseł patriotycznych i niezbyt rozumnych – z perspektywy czasu – treści politycznych. Swój sukces w dużym stopniu zawdzięczał nośnej melodii – niezwykły to fenomen, by ludowy taniec o rytmie trójdzielnym przefasonować na wojskowy krok marszowy. Wezwanie do powrotu „z ziemi włoskiej do polskiej” samo w sobie wystarczałoby budzić entuzjazm, a nadzieję ulokowano w oczywistym wówczas dla wszystkich wojennym geniuszu Napoleona. 
Nie wiadomo, kto napisał muzykę – próbowano przypisywać autorstwo Ogińskiemu, ale chyba tylko przez salonową sławę tego minoderyjnego cierpiętnika, który później okazał się postacią w sumie dość paskudną. Jest więc nasz mazurek piosenką w zasadzie ludową anonimowego kompozytora do słów legionowego aktywisty i propagandzisty. Wybicki doskonale wyczuł nastroje i oczekiwania zwykłych ludzi, a w rozpowszechnianiu pieśni zmyślnie rozgrywał ambicjonalne puszenie się niezbyt rozumnego generała – karierowicza, z woli obcego mocarstwa przywódcę polskiego wojska w randze symbolu narodowego.
Z początku różnie bywało z popularnością nowej piosenki żołnierskiej. Nie lubił jej Kościuszko, część legionistów z niej szydziła i przerabiała słowa na mniej patetyczną modłę. Wśród emigracji pojawiły się też drwiny i uwagi, iż owych nieszczęśników we Włoszech „tylko w pokomponowanych piosenkach łudzić mogą łatwowierne umysły”.  Napisze wówczas Norwid: „czekają, aż Francuzi zrobią im ojczyznę; kiedy kto w swojej Epopei Narodu sam wyśpiewuje, że dopiero nauczy go ktoś obcy jak zwyciężać – tedy naturalnie, że on z siebie wywieść tego nie umie..”  Co ciekawe, Dąbrowski udawał, że tych docinków nie słyszy, niemniej zalecał adiutantom odnotowywanie wszystkich przeróbek oryginału. Wielką więc wagę przywiązywało dowództwo legionów do mazurka, a sam Wybicki, gdzie tylko mógł, nakazywał wykonywanie go przy każdej nadarzającej się okazji. Nadto szybko wycofał z obowiązującej, pierwotnej jego wersji zwrotkę o Kościuszce.
Nie szło z tym łatwo, świadectwa pisane z tamtego okresu różnie wspominają o popularności mazurka w Legionach.  Niektóre są apologetyczne, wiele jest ironicznych – opinie rozkładają się mniej więcej po równo, więc trudno rozstrzygnąć, jak to było naprawdę. Należy przy tym pamiętać, że większość zapisków z tamtego okresu to opinie autorstwa cywilnych działaczy emigracyjnych oraz wyższych oficerów Dąbrowskiego, bliskich swemu dowódcy – prości żołnierze byli przeważnie niepiśmienni i bez żadnej siły przebicia się ze swymi wrażeniami do szerszego odbiorcy. 
Ciekawym przykładem tych rozbieżności może być pewien incydent, jaki miał miejsce w 1798 roku w Loretto, podczas marszu wojska do Rzymu. Legioniści odkryli w tamtejszej kaplicy Matki Boskiej wotywne pamiątki po tryumfie Sobieskiego pod Wiedniem: pałasz króla oraz zdobytą na Turkach chorągiew Mahometa. Zaintonowano wtedy jakąś pieśń – jedni twierdzili potem, że był to Mazurek Dąbrowskiego, inni jednak upierali się, że śpiewano Bogurodzicę. Podobnych incydentów było sporo, a o religijnej konotacji ówczesnych nastrojów żołnierskich świadczyć może i to, że często zmieniano tekst zawołania o powrocie z ziemi włoskiej – nie do Polski, lecz do Matki Bożej Częstochowskiej. 
Wokół mazurka toczyły się też spory rozmaitych środowisk patriotycznych. Gdy Kościuszko, związany przysięgą, jaką złożył wobec Rosjan – ponoć wymuszoną, dla ratowania swych byłych podkomendnych, wywiezionych w głąb carskiego imperium –wyjechał do Szwecji, wycofano fragment o nim mówiący i dopisano do oryginału pięć nowych zwrotek tzw. „galicyjskich”. Zaczął się proces dopasowywania tekstu do okoliczności, do konkretnych sytuacji, wreszcie do rozgrywek miedzy różnymi grupami działaczy wolnościowych w kraju i zagranicą. Tylko w okresie powstania listopadowego powstało – jak wykrył pewien dociekliwy badacz – osiemnaście wersji tekstu do kanonicznej melodii. Oznaczało to, że stopniowo piosenka Wybickiego zyskiwała na popularności a więc i na znaczeniu propagandowym. 
Przez ponad sto lat przeróbek było wiele – kto dociekliwy, może sobie to wszystko wyczytać w którymkolwiek z opracowań na ten temat. Ich lektura to ciekawy przyczynek do historii polskich swarów, toczonych całymi latami przez wiele prominentnych postaci z naszego narodowego panteonu.  Jednym słowem – Mazurek Dąbrowskiego z żołnierskiej piosneczki stopniowo awansował do legendy, a potem już do rangi symbolu. Niezwykłe jest i to, że powstały jego mutacje obcojęzyczne – czeska, chorwacka, serbska, nawet niemiecka, a Ukraińcy w okresie powstania styczniowego, ułożyli sobie swój hymn, rozpoczynający sie od słów, iż ich ojczyna „szcze ne wmerła”. 
Melodia – nad podziw piękna i nośna emocjonalnie – rozpowszechniła się niejako samodzielnie do tego stopnia, że wygrywały ja pozytywki i zegary w całej Europie.  Mało kto zastanawia się nad muzyczną wartością mazurka, ale można sądzić, że to ona właśnie przyczyniła się do jego niezwykłej popularności. Wielką tajemnicą ludzkiej natury jest i pozostanie specyfika recepcji sekwencji dźwięków, ułożonych w zwartą formę wokalną, symfoniczną, chóralną czy instrumentalną. Nie ma żadnych wiarygodnych badań ani studiów naukowych, które pozwoliłyby jednoznacznie określić, czemu taki czy inny utwór śpiewany „wpada w ucho” i „chwyta za serce”, a inne nie. To już zupełnie inna kwestia, bardziej z zakresu estetyki czy psychologii, a nie historii i polityki. Nie wolno jednak tego bagatelizować, tu nie wystarczy tylko stwierdzenie, że o wszystkim decyduje sam tylko subiektywizm, nawyk, częstotliwość jego wykonywania, jego oprawa tekstowa czy nacisk grupowy i propagandowy. Ma on bowiem – niczym moneta – swój awers i rewers, i to obydwa one razem decydują o jego popularności a więc pośrednio i o wartości „użytkowej”. 
Melodia mazurka Dąbrowskiego z miejsca trafia do emocji i wyobraźni. Należy do tej samej lubianej przez ludzi „rodziny muzycznej”, co motywy serenady Mozarta, walców Straussa, niektórych arii operowych, pewnych piosenek rozrywkowych lub balladowych. Niezależnie od czasu powstania, wciąż żyją, są znane nawet muzycznym analfabetom w setkach wersji i aranżacji, nucone ot tak, jako wyraz nastroju chwili. Mają swoją treść emocjonalną, niedającą się werbalizować, lecz doskonale zrozumiałą empatycznie jako coś pozytywnego i „grającego w duszy”.  Brzmi to szalenie enigmatycznie, niemniej można zaryzykować tezę, że gdyby słowa Wybickiego napisano do innej melodii, wcale nie musiałaby powstać z tego pieśń ogólnonarodowa i hymniczna. Warto pamiętać, że tekst ulegał ciągłym modyfikacjom, ale jego zaśpiew i fraza pozostawały te same.
Z trudem bo z trudem, ale przebijał się mazurek do świadomości ogółu jako pieśń znacząca i zwiastująca spełnienie nadziei na odzyskanie chociażby kawałka utraconej ojczyzny. Szybko jednak okazało się, że zawieruchy wojenne w Europie trwają – tyle że bez spodziewanych dla nas efektów. Legionowe oddziały walczyły na wszystkich frontach, co jeszcze było jako tako zrozumiale, ale już wysłanie ich na San Domingo wzbudziło wątpliwości co do sposobu wykorzystywania ich przez Francuzów. Nadeszła jednak chwila, gdy Cesarz w szaleńczym zapędzie ruszył na Moskwę, co wzbudziło wielki entuzjazm i rozbudziło ogromne oczekiwania na przyszłość.
Lanie, jakie dostał na Wschodzie, skończyło się nie tylko upadkiem wielkiego wodza, ale spowodowało śmierć tysięcy polskich żołnierzy. Domki z piasku runęły, po odwrocie przyszły kolejne konwulsje cesarstwa, wreszcie pod Lipskiem i Waterloo francuski eksperyment historyczny zakończył się gigantyczną klapą. Co prawda, na Kongresie Wiedeńskim Talleyrand, dzięki intrygom i pieniądzom Rotszyldów na korumpowanie kogo było trzeba, wybronił Francję przed smutnymi tego konsekwencjami, niemniej ustalono wtedy nowy ład europejski. Ta konstrukcja, obliczona na cale wieki, trzyma się mocno do dziś, z pewnym poprawkami, wprowadzonymi sukcesywnie w miarę potrzeby uwzględniania zmienności realiów i konieczności załatwiania rozmaitych sporów. Było to w istocie nie tyle wyznaczenie granic i stref wpływów, ile przyjecie i zaakceptowanie pewnej metody rozwiązywania poważnych konfliktów, gdyby takowe się rodziły oraz ustalenie reguł gry, obowiązujących najsilniejszych i najbogatszych. 	 
Najbystrzejsi doskonale już wyczuwali sygnały, zapowiadające nowe trendy społeczne i historyczne o nieprzewidywalnych jeszcze wówczas następstwach. Koncypowali więc nowe priorytety ekonomiczne, konstelacje polityczne, także nowe techniki zarządzania ludzkimi masami; to wtedy właśnie dwaj wielcy finansiści i ekonomiści, Ricardo i Say, sformułowali pierwsze idee i zasady globalizacji. Nadchodziła nowa faza ery nowożytnej, w której nie było miejsca dla jakkolwiek odrodzonej, samodzielnej i suwerennej Polski. Sama jej idea była dla wszystkich anachronizmem i zawadą, więc w Wiedniu załatwiono sprawę szybko i bez pardonu.  Ba, nieco później, gdy zostanie stłumione jedno z polskich powstań, to nie kto innym jak właśnie Francuzi pozbawią złudzeń naszych rodaków słynnym powiedzeniem: point de reveries, messieurs – panowie, dość mrzonek. Nie tak dawno francuski prezydent w pewnej ważnej dla nas sytuacji politycznej raczył był użyć zwrotu w odniesieniu do Polaków „powinni byli siedzieć cicho”.
Rozważania o dalszej historii Polski to już opowieść z innej bajki. Wszelako pozostał wtedy relikt z czasów marzeń i nadziei – Mazurek Dąbrowskiego. Z upadkiem Napoleona pieśń Legionów straciła swą aktualność polityczną i do niczego już nie mobilizowała – zwłaszcza po utworzeniu Królestwa Polskiego pod berłem rosyjskim, powołanego do życia przez koalicję mocarstw w Wiedniu.  I oto w 1816 roku – co za zbieg okoliczności! –  Powstaje w Warszawie „koronacyjny” hymn Boże, coś Polskę, wiernopoddańczy, lojalistyczny w stosunku do cara Aleksandra I, ze słowami Felińskiego i do muzyki Kaszewskiego. Każda zwrotka kończyła się wezwaniem „naszego króla zachowaj nam Panie”, szybko jednak zastąpionym inwokacją „ojczyznę naszą racz nam zwrócić Panie”. Dokonywano później wielu jeszcze jego przeróbek i to po nich dopiero utwór stał się hymnem prawdziwie narodowym – w dwóch zniuansowanych odmianach tekstowych. W zależności od bieżącej sytuacji politycznej Polacy proszą Boga, by ojczyznę wolną albo im „raczył pobłogosławić”, albo „raczył zwrócić” – wybór zawsze był, jest i będzie swoistą formą ludowej demonstracji własnego stosunku i postawy wobec aktualnych realiów. 
 W zbiorowej świadomości Polaków pieśń Felińskiego skutecznie konkurowała – i konkuruje do dziś! – z legionowym mazurkiem. Ten jednak, czy to z racji pierworództwa, czy sentymentu, czy z jakichś innych przyczyn, zyskiwał powoli na znaczeniu w innym już sensie – nie jako pieśń wojskowa, lecz narodowa – stając się ostatecznie propagandowo mitotwórczym symbolem ciągłości walki o wolność i niepodległość. Co dziwne jednak, słowa o Napoleonie pozostały – i straszą do dziś swą absurdalną wymową. Myliłby się jednak ten, kto sądziłby, że to tylko przypadek lub wierność tradycji. W tak poważnej sprawie, jak konstytucyjne umocowanie oficjalnego hymnu państwowego, nic nie dzieje się bez przyczyny!
Do obydwu tych głównych pieśni, doszła o wiele później jeszcze jedna, która błyskawicznie zyskała równie wielką rangę co tamte – Rota autorstwa Marii Konopnickiej do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Nawiasem mówiąc, to zabawny zbieg okoliczności, że ten silnie antyniemiecki wiersz śpiewany jest do melodii, ułożonej przez kompozytora niezwykle wręcz cenionego właśnie przez Niemców za jego wspaniałe dzieła organowe. Rota powstała jakoby w 1910 roku z myślą o pięćsetnej rocznicy bitwy grunwaldzkiej i planowanymi uroczystościami w Krakowie pod pomnikiem, ufundowanym przez Paderewskiego. Nie jest to prawda, gdyż jej tekstem dysponował już w 1908 roku redaktor wielkopolskiego pisemka katolickiego „Gwiazdka”, a ukazał się on drukiem również tym czasie w jednym z pism krakowskich. 
Od początku powstawały wokół tego wiersza rozmaite legendy, wyrosłe z nastrojów antygermanizacyjnych, nadto istnieje kilka nader malowniczych opowieści o tym, jak to pan Nowowiejski tę muzykę stworzył – gdzie, kiedy i w jakich okolicznościach. Zachowały się też opisy pierwszego wykonania publicznego nowej pieśni patriotycznej – chór, stojący w tle pomnika na specjalnej estradzie, zaintonował ją w chwili odsłaniania pomnika i zbiorowego hołdu oddanego fundatorowi. A co najciekawsze – zaraz potem tłumy zaintonowały nie Mazurka Dąbrowskiego, lecz Boże coś Polskę! 
I ta właśnie okoliczność wydaje się być niezwykle ważna, gdyż pośrednio dowodzi, iż w sprawach śpiewów masowych wielkiego znaczenia mamy do czynienia z pewnym dysonansem poznawczym.  To uczone określenie kryje w sobie fakt istnienia swoistej schizofrenii narodowej – rozszczepieniem na dwa jakby żywioły polskie: plemienno-ludowy o silnym zabarwieniu religijnym oraz „elitarny”, wyraźnie zakotwiczony w tradycji wikłania się w koniunktury ideologiczne i polityczne.  Dobrym tego dowodem – prawda, że pośrednim – niech będzie sprawa decyzji o wyniesieniu jednej z pieśni do rangi sztandarowego, oficjalnego hymnu państwowego, jaka zapadła w 1927 roku. 
Gdy w listopadzie 1918 roku na balkonie jednej z kamienic warszawskich stanął Piłsudski i wygłosił płomienną mowę do tłumu, po jej zakończeniu wszyscy jak jeden mąż zaintonowali Rotę – niczym zbiorową przysięgę narodową.  W powszechnym odczuciu była wówczas „pieśnią budującą”, a w wielu uroczystościach patriotycznych, państwowych, a nawet wojskowych, nadawano jej rangę najwyższą. W takiej roli towarzyszyła podczas uroczystości tej miary, co zaślubiny z morzem czy odsłonięcie pomnika Kościuszki w 1920 roku, śpiewano ja również podczas kolejnych obchodów rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Mazurek Dąbrowskiego jakby znalazł się w cieniu – z wyboru narodu i przezornej ostrożności władzy. Nijak nie przystawał do ówczesnej sytuacji, entuzjazm też budził już niewielki. Spełnił swą ważną rolę mobilizacyjną w czasach rozbiorowych, teraz jednak nie trzeba było już znikąd maszerować, na miejscu był nowy, zwycięski wódz, zapanował nowy entuzjazm, rodziły się nowe nadzieje i plany. 
Dyskusje o nowym hymnie rozpoczęły się już w 1914 roku, lecz ruszyły pełną parą dopiero po zakończeniu wojny. Z jednej strony stanęli tacy znani ludzie jak Boy-Żeleński czy profesor Chrzanowski, których raził nacjonalizm wiersza Konopnickiej o wyraźnym zabarwieniu antyniemieckim.  Warto wspomnieć, że wspierał ich w tym świętym oburzeniu niejaki Puoget, średnio znany francuski rzeźbiarz rezydujący w Krakowie. Drugiej stronie przewodził profesor Pigoń, argumentując mniej emocjonalnie, lecz bardziej racjonalnie wywodząc, iż nie ma żadnych sensownych i racji, by kwestionować wartość Roty jako pieśni ogólnonarodowej.  Mimo mniejszych „doświadczeń historycznych” doskonale nadawała się na hymn odrodzonego państwa. Miała też wsparcie Kościoła który twierdził nie bez słuszności, że zadomowiła się ona na dobre w Polsce i za jej granicami w sercach zwykłych ludzie, a to również za sprawą jej odwołań do wiary i tradycji katolickiej.
W 1919 roku była Rota hymnem powstań śląskich, kiedy to dodano do niej jeszcze dwie zwrotki, dostosowane do ówczesnych okoliczności. Od samego początku stała się pieśnią ludowców w całej Polsce – tak jest do dziś, choć ci nowi spadkobiercy dawnej tradycji są jedynie jej urągowiskiem. Śpiewano ją w później w obozach, łagrach, w partyzantce – nawet w dywizji Berlinga jej nie zakazano, choć i nie sprzyjano jej propagowaniu. Ponownie objawił się fenomen połączenia ważnych słów z niezwykle udaną melodią w jedną całość, szybko i chętnie podchwyconą i zaakceptowaną przez masy i trwale utrzymująca się do dziś w narodowej świadomości i tradycji. Jest w tym znów jakaś tajemnica „trafienia w punkt”, osadzona nie tylko w empatii, ale i w utajonych potrzebach oraz oczekiwaniach rzesz Polaków. Najwyraźniej nie utraciła nic ze swej aktualności!
Jakże więc się stało, że w 1926 roku przepadła w konkursie na rzecz Mazurka Dąbrowskiego, którego w rok później wyniesiono ustawą sejmową na tak wysoki piedestał? Jak się stało, że nieaktualna już przecież pieśń legionowa ostała się w tej roli po II Wojnie Światowej, mimo że okresie międzywojennym zwykli ludzie traktowali ją raczej jak wspaniały relikt przeszłości, niż emanację ówczesnych dążeń?  
Ba, w latach pięćdziesiątych komuniści w swych zapędach przykrawania historii na własną modłę rozpisali konkurs na nowy hymn państwowy, który wygrał Gałczyński wierszem Ukochany kraj do muzyki skomponowanej przez Sygietyńskiego. Z kaprysu Stalina – ponoć bardzo podobała mu się mazurkowa melodia – zmiany nie dokonano, a za ojcowskim przyzwoleniem Geniusza Wszechczasów zrezygnowano także z obowiązkowej wówczas Międzynarodówki. Ponieważ czerwony car okazał się łaskawszy niż jego biali poprzednicy, którzy mazurka tępili, nowa piosenka „spadła z wokandy”, tyle że nie przepadła z kretesem, lecz weszła do repertuaru zespołu Mazowsze jako element cepeliowskiego folkloru, głównie na użytek Polonii zagranicznej. W 1980 roku nowa ustawa zatwierdziła dawną decyzję sejmową z kilkoma mało znaczącymi retuszami – i tak już zostało.. 
W spekulacjach nad stawianymi tu pytaniami zdani jesteśmy na domysły i swobodne interpretacje – w większości szalenie niepoprawne politycznie. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do historii. Zapisy są niejednoznaczne – w latach I Wojny Światowej i podczas powstań śląskich śpiewano wiele tworzonych ad hoc pieśni, które było dowolnymi przeróbkami Mazurka Dąbrowskiego, niemającymi jednak wiele wspólnego z tekstem oryginału. Decydowała melodia i zaśpiew o tym co „nie zginęło” – reszta wynikała już z inwencji autorów, w większości anonimowych.  Śląsk podczas powstań nie miał wątpliwości – wybrał Rotę, również w kilku wersjach własnych, co zrozumiałe ze względu na kontekst niemiecki. Podobnie rzecz się miała w Wielkopolsce.
Spór o hymn wybuchł z wielką siłą w 1921 roku po serii artykułów, w których zwolennicy obydwu opcji zaczęli obrzucać się obelgami, wytykając sobie wzajemnie brak patriotyzmu. Lektura tych tekstów powala – ilość demagogii, wyzwisk i pomówień przekroczyła wszelkie granice dobrego obyczaju i zdrowego rozsądku. Zaczęły się też przepychanki urzędowe na najwyższym szczeblu.  Ponieważ brakowało zapisu pierwowzoru muzycznego, więc sypnęły się uczone analizy, prokurowane dla powstałej w Ministerium Spraw Wojskowych Komisji Specjalnej, w skład której wchodzili literaci i muzycy tak cywilni jak i wojskowi. Mieli oni drobiazgowo ustalić, jakie słowa śpiewać, a jakie nie – i w jakiej wersji melodycznej. To pandemonium zakończyło się po przewrocie majowym 1926 roku, kiedy to wysoką komisję rozwiązano, a sprawę skierowano do Ministerstwa Wyznań Religijnych. Nikt nie chciał, albo nie miał odwagi przeciąć ten węzeł, wreszcie ówczesne MSW w lutym 1927 roku wydało okólnik z obowiązującym tekstem i melodią hymnu, zatwierdzonym zaraz przez Sejm.
Zdawać by się mogło, że rzecz została załatwiona raz na zawsze – ale złudne byłoby to wyobrażenie. Rozpanoszenie się piłsudczyków doprowadziło do wyniesienia przez nich na forum publiczne propozycji, by mazurka wymienić na hymn I Brygady. Znów zrobiło się obrzydliwie, znów padały inwektywy, znów ówcześni celebryci wszelkiej maści popisywali się zapiekłością i licytowali na patriotyzm. Zrobiło się nawet dość zabawnie – naród śpiewał swoje, a politykierzy i „miastowi mądrale” uprawiali własne salonowe brewerie. Bo tak to już u nas jest – a było i od dawna – że te dwie jakże nierównoliczne grupy narodowe w zasadniczych sprawach całkowicie się ze sobą rozmijają.  
Do awantur dołączyła ideologia, która w XIX wieku rozrosła się w liczne mutacje socjalizmu, anarchizmu i protokomunizmu. Napisano wówczas kilka znanych do dziś pieśni rewolucyjnych w duchu Marsylianki, lecz był to propagandowy bełkot, mający mocnymi hasłami budzić lud do krwawych rozpraw z ich ciemiężycielami. Rozmaite były ich losy, ale większość skończyła na przysłowiowym śmietniku historii – są jedynie ciekawostkami dla badaczy kultury masowej lub dziejów ruchów społecznych. Dziwne te utwory zaanektowali po wojnie nowi władcy Polski – a właściwie jej administratorzy z rosyjskiego nadania – i włączyli jako masowe „śpiewy obowiązkowe” dla dzieci i dorosłych. Odrzucone jako obca kulturowo narośl na polskim organizmie, zostały zapomniane – pozostał chyba tylko ładny motyw Warszawianki jako sygnał jednej z ogólnopolskich stacji radiowych. 
Wesołość musi budzić fakt, iż rewolucyjną pieśń Gdy naród do boju” napisał był niejaki Gustaw Ehrenberg,  nie mniej ni więcej tylko naturalny syna cara Aleksandra I i znanej z piękności pani Rautenstrauch, usynowiony formalnie przez małżeństwo młynarzy ale mieszkający na stałe w Warszawie w domu barona Morenheima, sekretarza Komisji Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego. Ojciec utrzymywał go za pośrednictwem osób trzecich, dobrze wykształcił i zadbał o niezły byt synalka. Ten postanowił jednak zostać wywrotowym poetą, wdał się więc w złe towarzystwo, co kosztowało go niemal dwudziestoletnią zsyłkę na Sybir – tatusia zastępowali wtedy już na tronie kolejno inni carowie, którzy poprzednika bardzo nie lubili za jego nazbyt śmiałą „europejskość”. 
Ehrenberg, zwolniony z odbywania kary, miał zakaz pobytu w zaborze rosyjskim, więc zamieszkał w Krakowie i związał się ze środowiskiem Czasu, pisma Stańczyków pod patronatem historyka Szujskiego. Autor wiekopomnej pieśni niczego więcej nie dokonał na niwie poetyckiej, a żywot zakończył w roku1895. Może kiedyś jego biografią zajmie się jakiś psycholog-freudysta, bo to ciekawy materiał na studium beznadziejnego przypadku zwichrowanej tożsamości. Podobnych osobników w polityce i politykierstwie nigdy nie brakowało – a i dziś nie brakuje.
Śpiewane manifesty ideologiczne powstawały z dużym rozmysłem, jako materiały propagandowe – nie było tam miejsca na spontaniczność – niemniej fenomenu popularności Marsylianki nikomu już powtórzyć się nie udało, nawet podczas rozmaitych rewolucyjnych rozruchów. Nie te czasy, nie te scenariusze, nie ten zeitgeist, brak odpowiedniego zapotrzebowania ze strony możnych tego świata.  Nadto mocno przesadzano z upychaniem w nich prostackiego doktrynerstwa – chciano nastroje na siłę kreować niemal ex nihilo, a nie wyrażać naturalne potrzeby narodowe. Zresztą, sama idea narodu jawiła się socjalistom bardzo mętnie, a to, co proponowali, dalekie było do polskiej tradycji, zakorzenionej w wierze. Były więc te hymniczne próby ledwie śpiewkami biednych warstw miejskich, nieedukowanych i przez swoją biedę podatnych na wszelką demagogię. Polska wieś takie nowinki w ogóle zbywała brakiem jakiegokolwiek odzewu. Rewolucjonizm w stylu europejsko-socjalistycznym zawsze był obcy polskiej duszy, stąd znikoma popularność jego haseł, nawet tych przystrajanych w ładne i łatwo przyswajalne melodie. Dziś nikt nie śpiewa już nic z tamtego repertuaru, łącznie z Międzynarodówką – chyba że lewacy, partyjniacy, dziwacy i jakiś subkulturowy margines.
Czemu przepadła Rota? – to ciekawe pytanie. Czym się naraziła stosownym gremiom decyzyjnym? Czy chodziło tylko o pietyzm i wierność dawnej tradycji legionowej? Czy ostatnia zwrotka wiersza była aż nadto prowokacyjna? Przecież można było ją zmienić, stonować, zachowując jej sens. Błyskawicznie przyjęła się powszechnie w narodzie, również dzięki znakomicie ułożonej muzyce – więc w czym rzecz? Czemu pozostawiono Mazurka Dąbrowskiego mimo jego oczywistego anachronizmu i wielu bzdurnych słów? I co najważniejsze – skąd te śmiertelne swary, dzikie emocje u ludzi zdawać by się mogło rozumnych, znających historię i nieźle orientujących się w realiach swego czasu? 
 Można postawić tezę, że szło wtedy – i nadal idzie – o wizję Polski, a właściwie o jej dopasowanie do obowiązujących trendów europejskich, wykluczających suwerenność, zbudowaną na fundamencie wartości chrześcijańskich i na zakorzenionej w nich tradycji narodowej oraz ciągłości prawa do ziem „prastarego szczepu piastowego”. A prawo to oznaczało niezbywalną własność, czyli to, co stanowi o wolności i podmiotowości narodu.  Lecz takich rzeczy w Europie nie przewidywano dla Polski, którą mimo ustaleń wersalskich traktowano w istocie jako „państwo przejściowe”. Już plebiscytowe przepychanki były zapowiedzią przyszłych kłopotów i konfliktów, podobnie powstanie śląskie i wielkopolskie czy otwarta kwestia Gdańska – tu nic nie miało być gwarantowane raz na zawsze, a zwłaszcza granice!  
Sprawa polskiej państwowości nie została bowiem wtedy definitywnie załatwiona, została jedynie zawieszona do późniejszych rozstrzygnięć.  Zresztą, potrzeba było trochę czasu, by ogarnąć powojenny bałagan. Należało również coś zrobić z bolszewickim Golemem, wyprodukowanym bez owego tajnego znaku na ramieniu, który pozwalał jego twórcy unieruchamiać go, gdyby się rozjuszył. Ten zaś zrywał się ze smyczy i wykazywał podejrzaną chęć do samodzielności.  Rozważając różne opcje wymyślono więc, by te ambicje bolszewickiej Rosji wykorzystać do szybkiego rozwalenia Polski cudzymi rękami. Potwór, owszem ruszył na zachód – tyle że Polacy pogonili rozbezczelnioną bestię, ku wielkiemu niezadowoleniu Europy. Sprawy nadwiślańskie odłożono więc do czasu, gdy opanuje się gospodarkę i pieniądz w międzynarodowym obiegu, tworząc nowy ład społeczno-ekonomiczny i układ sił politycznych. 
Plan z 1920 roku plan spalił na panewce, a poirytowany Zachód, zajęty swoimi przepychankami, postanowił odroczyć egzekucję Polski, czekając stosownej po temu okazji. Co nie wyszło wtedy, domknięto później w Jałcie i Poczdamie. W międzyczasie przyszło jednak trochę improwizować. I jak to bywa w prowizorkach – panował pewien zamęt, dopracowywano plany, wybierano wykonawców i podwykonawców do ich realizacji. Rzecz w tym, że nikomu nie przychodziło nawet na myśl, by Polaków dopuszczać do tych stolików w zakamarkach salonów, na których wykładało się prawdziwe karty na stół. Wystarczało na razie trzymać tam swoich ludzi, którzy mieli monitorować sytuację i pilnować, żeby polski żywioł nowej państwowości zanadto się nie rozpanoszył. Głaskanie po głowie, poklepywanie po ramieniu, granie na próżności i okazywanie podziwu dla dzielności oraz szacunku dla imponderabiliów – owszem, ale bez przesady z prawdziwym uczestnictwem w decydowaniu o losach świata. Skąd my to znamy?
Wybór hymnu był wtedy ledwie drobiazgiem w tych rozgrywkach, lecz jednak miał swoje znaczenie symboliczne. Nadanie oficjalnego statusu pieśni, odwołującej się do najstarszej tradycji państwa z czasów jego świetności, wzywającej do trwania przy swoich ziemiach, przywołującej Boga jako gwaranta wolności – na to przyzwolenia być nie mogło. Nadto wyraźnie nie do przyjęcia były antyniemieckie akcenty Roty, gdyż nasi sąsiedzi co prawda dostali baty, lecz przecież nadal pozostawali państwem poważnym, w odróżnieniu od „chwilowej” Polski.
Przypomina się tu sytuacja z 1815 roku w Wiedniu. Francja została rozgromiona, lecz nikomu nie przychodziło do głowy, żeby ją całkowicie upokorzyć, unicestwić, podzielić, poddać pod obcą kuratelę. Talleyrand rozegrał kartę świętego legalizmu władzy królewskiej i przywracając monarchię – nieco przefasonowaną systemowo – wybronił swoją ukochaną belle France przed wypadnięciem z roli europejskiego mocarstwa. W 1945 roku Niemcy przegrały, lecz przecież należały do puli głównych klocków w ogólnoświatowej układance. Jakże wiec jakieś niepoważne państwo – wieczna zawada w planach możnych i „bękart traktatu wersalskiego” – śmiałoby sobie pozwalać na deprecjonowanie kogoś „z naszych”, kto owszem, chwilowo ma kłopot, lecz komu pomożemy się z nich wywinąć. Za dużo tam było ważnych i wspólnych interesów, za dużo powiązań w globalnej sieci zasobów i ich dystrybucji, żeby pozwolić sobie na jakieś szaleńcze eksperymenty. 
W powszechnym przekonaniu w tym punkcie Europy nie było – i wciąż nie ma! – miejsca na dwa niezależne i silne byty państwowe. Że jest to założenie fałszywe – to już zupełnie inna sprawa. Z kolei Rosja imperium była – i imperium została, a jej taka czy inna formuła to jedynie wymienność dekoracji.  Jest zbyt duża, zbyt bogata i zbyt silna, by ją ignorować, więc nadal pozostaje wśród najważniejszych graczy – tyle że na prawach specjalnego gościa. Udało się wyhamować jej niebywały rozpęd gospodarczy po stołypinowskich reformach, który w 1913 roku zaczął spędzać sen z powiek innych uczestników światowych rozgrywek o kasę i wpływy.  Dzięki instrumentalnemu wykorzystywaniu idiotyzmów ideologicznych i despotycznego bestialstwu, jakim się oddawała przez dziesięciolecia, zapewniono sobie rozmaitymi sposobami jej trwałą niestabilność każdego rodzaju. Ale ponieważ ten trochę tylko oswojony Frankenstein ciągle ma w sobie potencjał nieobliczalnego szaleństwa, więc wszyscy napinają muskuły w nieustannym „kontrolowanym zwarciu ”. Tak to Śródziemie i Mordor pozostają w stanie równowagi – jeśli nawet nie trwałej, to jednak nie nazbyt chwiejnej. 
W sprawach polskich, oprócz aspektu czysto politycznego, ważny był – i wciąż jest – również czynnik cywilizacyjny – socjalistyczny kulturkampf, któremu nie straszne były – i nie są – wojny, kataklizmy, awantury w skali lokalnej i światowej. To już problemy z innego nieco wymiaru, niemniej silnie z pierwszymi sprzężone. Idzie mianowicie o to, co umownie nosi nazwę globalizacji w ramach koncepcji Nowego Wspaniałego Świata. Ów kulturowy nonsens w swych założeniach podporządkowuje wszystko bez wyjątku idei utylitaryzmu, która zasadę sprawności organizacji ujednoliconego życia społecznego wynosi ponad każdy etos narodowy i normatywność moralną w życiu jednostek i całych zbiorowości. Dąży tym samym do likwidacji autonomii odrębnych grup wspólnotowych, pozbawienia ich prawa do samostanowienia, wreszcie do relatywizacji praw naturalnych i zastępowania ich prawami stanowionymi wedle dowolnie przyjmowanych kryteriów, narzucanych przez silniejszych i wygrywających w grach historycznych.
 Spadkobiercy Oświecenia wykreowali niezwykłego a fałszywego bożka, któremu na imię Postęp. Kultu Rozumu z czasów rewolucji francuskiej przepoczwarzył się w kult technologii zarządzania rozwojem świata pod hasłami mętnie definiowanej nowoczesności. Stworzono bojową alternatywę: postęp vs wstecznictwo – po jednej stronie afirmacja tego, co nowe i oczywiście wielce obiecujące na przyszłość, po drugiej zaś negacja tradycji, konserwatywnej ciemnoty, religianctwa i szkodliwego obskurantyzmu. Skoro rozum stać na doskonalenie naszego życia, to należy usuwać wszystko, co mu w tym może stawać na drodze. Cokolwiek użytecznego wykoncypuje, ma z założenia być uznawane za bezcenną wartość per se. Rzecz w tym, kto ustanawia kryteria owej użyteczności – i w jakich sprawach.
Koniec XVIII wieku zapoczątkował wcielanie w życie oświeceniowych idei nowego ładu społecznego i pomysłów na formatowanie nowego człowieka. W Polsce bardzo silne były wpływy środowisk związanych z francuską masonerią, hołdujących tym nowinkom, a na fali ówczesnych nastrojów łatwo było nadać im propagandowy wymiar dążeń narodowych. Grunt pod to był aż nadto podatny, a to z powodu powszechnej degrengolady moralnej, słabości państwa, degradacji, wręcz degeneracji instytucjonalnego Kościoła, niewiarygodnej wręcz korupcji ośrodków opiniotwórczych i decyzyjnych, wreszcie intryg sąsiadów, dążących do rozbiorów. Łatwo wiec było uruchomić eksperyment, polegający na sprawdzeniu, jak ów postulowany postęp da się wmówić Polakom, oczekujących jakichś systemowych rozwiązań, mających wzmocnić upadający kraj. 
Naiwnym byłoby sądzić, że to, co wykreowano wówczas w przestrzeni publicznej pod nazwą „wielkich reform”, zrodziło się samoistnie, w wyniku jakieś naturalnej ewolucji poglądów i postaw, nadto z wielce szlachetnych pobudek. Można zaryzykować tezę, iż cała nasza epopeja narodowa pod nazwą „Konstytucja 3 Maja” nie była żadną spontaniczną akcją sił wewnętrznych, zatroskanych o los Polski, lecz sprowokowaną rewoltą, mająca na celu przetestowanie metody przekształcania ustroju państwa na nową, „postępową” modłę. Cui podest, is fecit – oto odwieczna maksyma, którą należy przywołać, chcąc oceniać tamte czasy i wydarzenia. Teza to niezbyt dla nas pochlebna, lecz takie podejrzenia nie są niczym nowym – pojawiały się później w niektórych analizach historycznych.
Jednym z odroczonych skutków tego eksperymentu była owa wspomniana wcześniej „masa upadłości” w postaci wielotysięcznej rzeszy polskich emigrantów, osiadłych głównie we Francji. Postanowiono ich zagospodarować jednak nie jako ofiary losu i historii, lecz jako męczenników sprawy narodowej, ściśle sprzężonej z walką o urzeczywistnianie idei nowego, wspaniałego świata. Stworzono fałszywe iunctim, które przydało powstaniu Legionów szczególnej wartości niemal ponadczasowej. Masy żołnierskie mamiono powrotem do ojczyzny, natomiast przywódcom obiecywano powrót do trzeciomajowej bajki z nimi samymi w roli zbiorowego jej wykonawcy. Wszyscy dawali się nabrać na te mrzonki, łatwo bowiem było ich przekonać do tworzonej na ich użytek heroicznej mitologii. Oczywiście, wąskie grupy niejako zawodowych zaprzańców polskich doskonale wiedziały gdzie stoją najsłodsze konfitury i gotowe były na każdą podłość czy przewrotności, by uszczknąć z tych zapasów kilka słoiczków wyłącznie dla siebie. I znów – skąd my to dziś znamy?
Napoleon był jeszcze kontynuacją rewolucji, jeszcze nie ogłosił się cezarem, więc mało kto podejrzewał, a jakim kierunku idą sprawy. Później nie było nikogo, kto powiedziałby „basta”. Legionową machinę, obracającą się w rytm powstałego w międzyczasie Mazurka Dąbrowskiego, zatrzymać było już nie sposób. Zabrakło kogoś mądrego, stanowczego, z silną charyzmą, odwagą przeciwstawienia się obcym i zdolnością powstrzymania ówczesnego pędu ku zgubie. Może mógłby dokonać tego Kościuszko, lecz i on okazał się zbyt słaby, by pójść na udry i ze swoimi, i z Francuzami – i Bóg jeden wie z kim jeszcze. Nie widomo zresztą, czy tego w ogóle chciał, albo czy wierzył w możliwość odwrócenia biegu zdarzeń. 
Po zakończeniu epoki napoleońskiej mazurkowa pieśń utraciła na znaczeniu jako hymn bojowy, zachowała natomiast swój sens psychologiczny jako wyraz nadziei wciąż żywych, wciąż nieutraconych. Była przy tym świadectwem czasu zmitologizowanego, kiedy to wierzono w nastanie lepszej, doskonalszej Polski. Ów mit nowoczesnych reform nigdy nie został poddany weryfikacji przez chłodną ocenę faktów, konsekwencji minionych zdarzeń wreszcie przez analizę dziewiętnastowiecznych trendów politycznych i ideologicznych w Europie i na świecie. Z wytworzonego niegdyś iunctim odpadł jeden człon, lecz drugi pozostał i miał się znakomicie. Dlatego hymn Legionów był tak bliski tym, którzy po stu z górą latach zabierali się do urządzania Polski na nowo. Wszak większość ówczesnych decydentów miała socjalistyczny rodowód, a jeśli nawet wyznawała nieco inne poglądy, to wierzyła w rozmaite teorie o nowoczesność i naukowe prawa wszelakiego rozwoju. Nie bez znaczenia były też wciąż u nas wpływy masońskie. Narodowcy i inni zdroworozsądkowi ludzie, którzy w mniejszym stopniu ulegali tym uczonym bzdurom, byli w tych gremiach w mniejszości, więc przegrali
Na tym tle lepiej chyba można zrozumieć istotę sporów o hymn państwowy – były dalekim i słabym choć wyraźnie słyszalnym echem bardziej ogólnych konfliktów między europejską postępowością, a tym, co dziś opatrywane jest etykietką zaściankowego ciemnogrodu. Jakże w świecie nowoczesnego postępu promować silną tożsamość wspólnotową z Bogiem na sztandarach? Jak można podtrzymywać odrębność narodową w sytuacji, gdy wszyscy zmierzają do unifikacji ii wcielania w życie uniwersalnego, globalistycznego utylitaryzmu? I jeszcze na domiar złego te niedopuszczalne, ksenofobiczne uprzedzenia wobec wielkiego narodu niemieckiego, który przecież dał światu jakże wspaniałą kulturę, zreformował chrześcijaństwo, jest wzorem organizacji państwa z socjalnym bezpieczeństwem obywateli. No, po prostu nie godzi się być takim zacofańcem – elity i światłe kręgi społeczne szalenie się dąsały na samą myśl o tym, a i rozmaici przyjaciele europejscy szczerze odradzali takie nacjonalistyczne fanaberie Co stało za tymi fochami i radami – łatwo sobie dośpiewać. To samo, co dziś – tyle że teraz dzieje się to na nieporównanie większą skalę i w nieco innych konfiguracjach politycznych.
 I znów jak zwykle – naród swoje, miastowi swoje.  Dla jednych ważniejsza i bardziej swojska jest Rota i Boże coś Polskę, dla drugich rytualny w zasadzie Mazurek Dąbrowskiego. Jest bowiem jeszcze pewien mały niuansik – choć natury psychologicznej, to jednak związany z czymś zgoła fundamentalnym w rozkładzie postaw wobec owych politycznych łamańców, towarzyszących ekspansji ideologii nowoczesności i postępu. Idzie mianowicie o stosunek do własności, a właściwie do tego, co wynika z jej posiadania. Rozmijanie się szerokich mas z tzw. elitami w podejściu do zawołania Roty „nie rzucim ziemi” to w istocie odmienność w umiejscawianiu korzeni ducha narodowego. 
Wieś, szlachta a potem ziemiaństwo – wszystkie te grupy społeczne doskonale wiedziały, że zakorzenienie w ziemi i jej posiadaniu jest podstawą ich bytu, niezależności i wolności wspólnotowej – tej lokalnej i tej zbiorowej, w skali narodu i państwa. To poczucie wyrasta po prostu z bezpośredniego doświadczenia, intuicyjnie ale i praktycznie pojmowanej powinności dbania „o swoje” i o tego obronę. To fundament silnej więzi ze swoją małą i wielką ojczyzną, przynależności do miejsca i tego, co tkwi w nim przez tradycję rodzinną, ściśle osadzoną w szerszej tradycji kulturowej i historycznej. Najważniejszą dla nich sprawą jest zachowanie jej ciągłości, gdyż w niej zawiera się cząstka sensu ich życia. 
Dobrze opisała to Orzeszkowa – jej bohaterów, mimo waśni, łączyła wspólnota ziemi i historia bojów o jej zachowanie i przekazanie w dziedzictwo godnym następcom. Tradycja samego tylko pieniądza nie ma takich wzorców emocjonalnych czy nawet sentymentalnych – pozbawiona jest owej składowej niejako osobistej i metafizycznej. Złoto nie ma swojej ojczyzny, można je przenosić z miejsca na miejsce, wszędzie gromadzić i wydawać, a jego strata – jak by była bolesna – uderza jedynie w jego właściciela. Utrata własnej ziemi-ojcowizny to już wyzbycie się – bezpowrotnie! – tego, co się w niej nagromadziło pozamaterialnego, a co w istocie jest ważniejsze i cenniejsze niż sama tylko wartość sprzedażna „masy towarowej”.
Politykę robiło miasto i jego najznakomitsi obywatele – i robiło po swojemu, wbrew masom, rozproszonym po całym kraju. „Miastowi”, wyedukowani w duchu europejskim, który był synonimem mądrości wszelakiej, odrzucali ciemnotę ludu, myląc nacjonalizm z szowinizmem, a patriotyzm z wąskim partykularyzmem.  Zawłaszczyli sobie miano przywódców narodu, niewiele rozumiejąc, czym naród tak naprawdę jest i z czego wyrasta. Najlepiej było to widoczne na Kresach i w Wielkopolsce, po części również na Śląsku, gdzie rozziew między tradycją polskości a ideologicznym nowinkarstwem najwyraźniej rzucał się w oczy. Ale to już temat na osobną opowieść. Tak czy owak – państwo zostało źle pomyślane, gdyż wciśnięto je w gorset zideologizowanej i fałszywie pojmowanej nowoczesności po czym puszczono w pogoń za szybko zdobywanym bogactwem.
Mało kto z decydentów rozumiał, że państwo może być biedne – ale powinno być „na swoim” i przy nim trwać za wszelką cenę, tak jak i przy swojej chrześcijańskiej wierze. Że bez tego nie będzie wolnego narodu, a jedynie plemię najmitów i koczowników, które łatwo się rozprasza, gdyż pozostaje ledwie zbiorowością luźnych jednostek, a nie wspólnotą. Kto miał rozum mógł dostrzec, że do tego właśnie zmierza cywilizacja – do zamiany wspólnot narodowych w zorganizowane społeczeństwa, które spaja jedynie organizacja pracy i konsumpcji. Pełna wymienność jednostek użytecznych społecznie, zunifikowanych mentalnie, wyzutych z duchowości i sformatowanych pod każdym względem na skalę globalną – oto dokąd kierowani jesteśmy od dwóch bez mała stuleci. Albowiem ideał nowych czasów to człowiek bez właściwości, za to oznakowany tabliczką znamionową z podanymi parametrami w zakresie przypisanych mu i przydzielonych funkcji. Ma być i żyć „tu i teraz”, bez zbędnego balastu przeszłości i zbytniego rozmyśliwania o przeszłości, wykraczającej poza czas jego bytowania.
W czasach rozbiorowych, o których była tu mowa, owo wykluwanie się Nowego Wspaniałego Świata dopiero się zaczynało, więc trudno było przewidywać, ku czemu zmierza ów tak ubóstwiany postęp. Wszelako po I wojnie kto chciał, mógł już bardzo wiele wywnioskować z zapisów przeszłości – ludzi z wyobraźnią nie brakowało - a także z tekstów ideologów, którzy już od połowy XIX wieku nie owijali niczego w bawełnę. Gdy w latach międzywojennych trwały różne eksperymenty polityczno-społeczne – rosyjski, potem włoski i niemiecki, a także na swój sposób i amerykański – te projekty przestały być tajemnicą. Tyle że mało kto chciał wierzyć, że to „dzieje się naprawdę”. A przecież powstawały liczne dystopie – lecz uważano je za kasandryczne majaki chorej wyobraźni. Cóż, trzeba było wtedy słuchać mądrzejszych…
Inna sprawa, że do owej Wielkiej Gry włączono wówczas dopiero co wyhodowaną ale nader intensywnie dokarmianą równie Wielką Bestię Apokalipsy i jej sługi – czyli media. Tak rozpoczęła się era Wielkiego Duraczenia – systemowego ogłupiania ludzi przy pomocy tej potęgi o niezwykłej wręcz sile rażenia. Wielki Pieniądz zatroszczył się, by Wielka Masa dostała Wielkiego Małpiego Rozumu i w tym stanie trwała bez końca, dostarczając Wielkich Zysków. Nowy Wspaniały Świat szeroko reklamowany pod różnymi atrakcyjnymi postaciami, legitymizowanymi przez Wielką Naukę, był wtedy w powijakach, ale dziś zamienia się powoli w Wielki Horror, przy którym niegdysiejsze ponure wizje literackie to miłe opowiastki dla dzieci.
Z kronikarskiego obowiązku należy tu jeszcze przywołać czas II Wojny Światowej, kiedy to ponownie – i to dwukrotnie – rozegrano ten sam scenariusz mamienia Polaków powrotem do ojczyzny. Zebrane w Rosji wojsko Andersa wyjechało na Zachód i tam posłużyło jako mięso armatnie w kampaniach na różnych frontach Europy. Znów – jak na ironię losu – zaczęło się we Włoszech, potem przyszedł tryumfalny marsz generała Maczka, ale i nieudany desant pod Arnhem. W tym drugim przypadku alianci świadomie wysłali polskie oddziały na oczywiste zatracenie, a potem bezczelnie oskarżyli generała Sosabowskiego o złą wolę, niemal sabotaż. Z całej ogromnej masy żołnierzy na zachodzie po wojnie mało kto wrócił do kraju, gdyż Polska dostała się pod sowiecką okupację Żołnierskie masy czekała więc poniewierka i bieda na obczyźnie, polskich oficerów, także pilotów, walczących nad Anglią zbywano później pogardliwie, niczym najmitów, którzy swoje zrobili i mają zniknąć z widoku. 
Armia Berlinga była eksperymentem udanym w tym sensie, iż stanowiła nie tylko ogromną „masę ludzką”, przeznaczoną na odstrzał – jak chociażby pod Lenino czy na Wale Pomorskim – ale i zaplecze dla późniejszej okupacji Polski jako część struktur wojskowych Armii Czerwonej i nowopowstających służb policyjnych pod nadzorem NKWD. Całe to szalbierstwo wobec Polaków odbywało się za zgodą wszystkich aliantów – podczas spotkań w Teheranie, Jałcie i Poczdamie ustalono nie tylko reguły gry czy nowe granice w Europie, ale i zasłonę propagandową na użytek naiwniaków, którzy mieli uwierzyć w dwubiegunowy świat. Sławetna żelazna kurtyna, tak gromko opuszczona w Fulton przez oberoszusta Churchilla, była tylko kiepsko upudrowaną maską – wielkie interesy kwitły, mimo rozmaitych przepychanek i lokalnych wojenek o wpływy, surowce i rynki. 
Tamten czas również miał swoje pieśni, z których najsłynniejsza opiewała Czerwone maki na Monte Casino. Piękna melodia, nostalgiczne słowa – i późniejsza legenda o czymś, co miało się ziścić, lecz się nie ziściło. Z kolei politrucy Berlinga propagowali własne śpiewy, o których mało kto dziś pamięta – aczkolwiek trzeba jednak im przyznać, że w swoim czasie doskonale wiedzieli, jaka siła przekonywania tkwi w takich środkach stymulowania zbiorowych emocji. Cóż, obydwa te nurty hymniczne należą już do przeszłości, a piosenki pozostały w pamięci już wyłącznie tych nielicznych, którzy wtedy byli ofiarami tamtych oszustw. Na placu boju zostały tylko trzy stare pieśni, powszechnie znane i obecne w tradycji niezależnie od tego, co i kiedy im przypisali spece od duraczenia umysłów.
Cóż więc tu mówić o naszym głównym hymnie narodowym, gdy utracił on swój dawny sens? Ludzie będą śpiewali co zechcą, a legionową pieśń będzie się eksploatowało jako swego rodzaju liczman – szton bez większej wartości. Takie stwierdzenie może kogoś oburzać, lecz nie ma co chować głowy w piasek. Naród i tak odruchowo będzie intonował Rotę, w kościołach rozbrzmiewać będzie nadal zawołanie Boże coś Polskę – coraz częściej z prośbą o jej przywrócenie – ale podczas oficjalnych uroczystości orkiestry nadal będą grały Mazurka Dąbrowskiego. Może wiec nie należy się licytować w tej sprawie, niech ludzie sami sobie decydują, jak wyrażać swój patriotyzm. 
Klio jest kapryśną muzą i nie ma co do czegokolwiek jej przymuszać ani jej drażnić. Nie należy też igrać z Panem Bogiem, bo to się zwykle źle kończy – również dla tych, którzy w niego nie wierzą. Historia – wbrew samozwańczym demiurgom – toczy się swoim trybem i gdy nadejdzie stosowna pora wypluje śmieci, jakie jej podsypujemy. Istnieje tylko obawa, że możemy skończyć jak nasz tytułowy książę Pepi – będziemy skakać do rzeki w ucieczce przed zgubą, ginąc w obronie kogoś, kogo sami sobie wcześniej wybraliśmy za przyjaciela, albo w imię jakiejś idei, której oszukańczej treści nie pojęliśmy, gdy był jeszcze czas na opamiętanie.
A co śpiewał wtedy Poniatowski? – któż to wie. Zapewne raczej się modlił, chociaż jako mason nie za bardzo miał do kogo. A gdyby nawet chciał ginąć z jakąś patriotyczną pieśnią na ustach, to wybór miał wówczas niewielki – a właściwie żaden. Przekonał się bowiem boleśnie na własnej skórze, jak idol jego czasów, uwieczniony w bojowym, legionowym hymnie, właśnie definitywnie przestał zwyciężać. Ale tej informacji – ani własnych myśli z nią związanych – nikomu osobiście już do Paryża nie przekazał. 
A szkoda, może ktoś by wtedy zastanowiłby się nad tym, co się dzieje. Ci nieliczni, którzy już wtedy dobrze wyczuwali ducha czasu, byli traktowani niczym złe kruki. Najbardziej z nich przenikliwy – Norwid, skazany został przez złośliwą niechęć otumanionych i zmanipulowanych emigrantów na nędzę, poniewierkę za oceanem, a potem na śmierć w osamotnieniu i biedzie. I czyż nie jest paradoksem, że wydobył go z niebytu i narodowej niepamięci nie kto inny jak partyjny sekretarz i czołowy ideolog z okresu komunistycznego zaboru Polski? Jak tu nie wierzyć w chichot historii? 
Warto się wsłuchiwać, czy aby gdzieś nie niesie się jego echo, pobrzmiewające wciąż jeszcze znad nie tak przecież dalekiej Elstery? Bo cień ducha Poniatowskiego, szamoczącego się w jej odmętach, wciąż unosi się nad nami – kto zechce, łatwo go dojrzy, bo dla wprawnego oka i bystrego umysłu jest aż nadto widoczny. 













PODZIĘKOWANIA

Chciałbym podziękować ludziom, którzy w szczególnie znaczący sposób przyczynili się do napisania tej książki.
Dziękuje memu przyjacielowi Zbyszkowi Romanowi za niekończące się rozmowy o powstającym tekście (choć nie tylko o nim!), którego kolejne fragmenty spokojnie i rzeczowo oceniał, wskazując potknięcia i mankamenty, a także sugerując uzupełnianie go o rozmaite wątki, ciekawe i ważne z punktu widzenia konstrukcji całości. Razem ze swą żoną Dorotą wspierał mnie nie tylko radą znakomitego znawcy sztuki i artyzmu, ale i chwilami wytchnienia we wspaniałej atmosferze swego domu.
Dziękuję również Tomaszowi Lachowi, malarzowi, pisarzowi i fotografikowi, za równie długie i gawędy o sztuce i jej historii,  o twórcach i ich zmiennych losach, wreszcie o tym, jak  biznes żeruje na twórczości artystycznej. Tomek wraz z żona Anią pomagali mi także w trudnych chwilach życiowych, dzięki czemu mogłem jako tako zachować niezależność „wolnego strzelca” w mych poczynaniach literackich. A to nie takie proste w dzisiejszych czasach.
Dziękuje również radiu WNET i jego szefowi Panu Krzysztofowi Skowrońskiemu za umożliwienie mi prowadzenia audycji Konfrontacje Muzyczne, do której gromadziłem przez lata materiały, niezwykle przydatne później w trakcie pracy nad książką.  To połączenie radia z literaturą okazało się niezwykle owocne i mam nadzieję, że jego efekt zadowoli zarówno dotychczasowych słuchaczy jak i  przyszłych czytelników. 
Na koniec, starym zwyczajem, dziękuję moim Synom za ich stymulującą mnie obecność, nie wolną od ironii i krytycyzmu ale przecież pełną dobrej życzliwości.


