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Muzyka jako niespełniony symbol

Teoria Susanne Langer, choć poddana ostrej i różnorodnej krytyce, a dzisiaj 
uznawana nierzadko za nieaktualną i nieprecyzyjną, nadal stanowi ciekawy 
element dwudziestowiecznej filozofii sztuki. I chociaż nie można dzisiaj przyjąć 
bez zastrzeżeń jej filozoficznych założeń, to z pewnością zawierają one pewną 
innowacyjność i spajają ze sobą wiele różnych stanowisk, tworząc system nie‑
wątpliwie swoisty i oryginalny.

„Nowy sens filozofii” to według założeń Langer nowy kierunek filozofii 
dwudziestego wieku zajmujący się szeroko pojętą nauką o znaczeniu. Założenie 
to było w mniemaniu filozofki całkowicie innowacyjne, w przeciwieństwie do 
badania „świata znaczeń”, przejawiającego się głównie w języku, które miało 
swój początek już w neopozytywizmie. Jak mówi Hanna Buczyńska‑Garewicz 
we wstępie do Nowego sensu filozofii, „neopozytywizm utożsamił filozofię 
z logiczną analizą języka”1. Langer rozszerzyła pole swych zainteresowań, bazu‑
jąc wszelako na neopozytywistycznym gruncie; mając przekonanie o głębokim 
zakorzenieniu człowieka w symbolicznym postrzeganiu rzeczywistości, a co za 
tym idzie o jego immanentnej potrzebie symbolicznej ekspresji, przekształciła 
swą filozofię symbolizmu w swoistą teorię sztuki. I jest to może najbardziej in‑
teresujący, choć równie mocno krytykowany aspekt jej systemu filozoficznego. 
W swym badaniu symboli, mitów, magii i sztuki, w znacznej mierze muzyki, 
dochodzi Langer do ciekawych wniosków dotyczących ekspresji dzieła sztuki, 
nieprzerwanie jednak i konsekwentnie wpisanej w teorię symbolizmu. To jej 
poświęciła właśnie pracę Nowy sens filozofii, w której rozważa, co znaczy mu‑
zyka. Komentując założenia Nowego sensu filozofii, Krzysztof Guczalski pisze, 
że „skoro obcując z dziełami sztuki czynimy to nie ze względu na zmysłową 
przyjemność płynącą z aktu percepcji, musimy wiązać z nimi jakieś znaczenia 
wykraczające poza ich czysto fizyczne własności. W takim razie uprawnione 
jest traktowanie ich jako znaków czy symboli”2. To, według Guczalskiego, wy‑
kładnia „nowej filozofii” Susanne Langer. W pracy tej Langer próbuje znaleźć 

1 H. Buczyńska‑Garewicz, Filozofia a świat symboli, w: S.K. Langer, Nowy sens filozofii, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.

2 K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, Musica Iagellonica, Kraków 2002, s. 68.



47

Hermeneutyka muzyki Susanne K. Langer

odpowiedź na pytanie, co wyróżnia sztukę spośród innych wytworów ludzkiej 
działalności. Dlaczego zajmuje się nią odrębna kategoria filozofii i dlaczego 
pełni tak specjalną funkcję w ludzkim życiu. Sztuka, jak każda inna dziedzina 
ludzkiej aktywności, z powodzeniem może prowokować pytania natury filozo‑
ficznej, mimo że, jak twierdzi Langer, nie ma w sobie sama nic z filozofii. Ale 
filozoficzne pytanie o znaczenie pozostaje jak najbardziej adekwatne i brzmi: 
co tak naprawdę znaczy sztuka?

Zaczyna Langer od koncepcji „formy znaczącej”, czyli jedynej cechy wspólnej 
przysługującej wszystkim dziełom sztuki. Forma znacząca nacechowana jest 
celowością, to ‑ mówiąc ogólnie ‑ idea, która do nas przemawia, ekspresja, 
która wypływa z dzieła, a którą my rozumiemy i w której możemy uczestniczyć. 
Forma znacząca definiuje niejako sztukę i sprawia, że jawi się ona jako coś 
innego i wyjątkowego. Co zatem jest tym specjalnym znaczeniem artystycz‑
nym? Co wyraża forma znacząca jako forma ekspresyjna? Przede wszystkim 
nie należy postrzegać ekspresyjności sztuki jako to, co ona przedstawia. A za‑
tem to nie to, co widzimy na obrazie, np. bukiet kwiatów w martwej naturze, 
sprawia, że przeżywamy sztukę. Przedstawienie nie wystarczy wedle Langer, 
aby mówić o sztuce; tu potrzebna jest „doskonałość formy, która czyni ową 
formę «znaczącą» w sensie artystycznym”3. Muzyka staje się tu najwłaściw‑
szym polem do badania, gdyż jako „przeważnie nieprzedstawieniowa (…) 
eksponuje czystą formę nie jako ozdobę, ale jako swą prawdziwą istotę. (…) 
Dźwięk jest najłatwiejszym środkiem, jakim możemy się posłużyć w sposób 
czysto artystyczny”4.

Nie przyjemność płynąca z odbioru muzyki ani emocje wzbudzone w słucha‑
czach są tym, co definiuje muzyczne znaczenie, choć wiele teorii mówi o właśnie 
takich funkcjach muzyki. Nie jest właściwe również sprowadzanie roli muzyki 
do emocjonalnego katharsis i do jej funkcji autoekspresyjnej, tak jakby ta auto‑
ekspresja tylko w niej mogła się wyrażać. Autoekspresja bowiem nie musi być 
przecież koniecznie związana z formą artystyczną. Problem autoekspresji to – jak 
mówi Guczalski – „pytanie, czy artysta wyraża swe własne uczucia w dziele sztuki 
oraz czy możemy wyjaśnić znaczenia emocjonalne dzieła odwołując się do tego 
faktu”5. Langer pisze: „Jeżeli muzyka ma jakieś znaczenie, jest ono semantyczne, 
a nie symptomatyczne. Jej »znaczenie« nie jest oczywiście znaczeniem bodźca 
wywołującego emocje ani sygnału, który je zapowiada; jeżeli muzyka ma jakąś 
treść emocjonalną, »ma« ją w tym samym sensie, w jakim język »ma« swoją 
zawartość pojęciową – symbolicznie”6. I choć uczucia czy emocje towarzyszą 
muzyce, nie są jej konstytutywnymi cechami. Muzyka powinna być traktowana 
w swej strukturze jak język, czyli jako forma symboliczna, lecz nie dyskursywna. 
Nie znaczy to wszelako, że jest językiem. „Z punktu widzenia logiki muzyka 
nie wykazuje charakterystycznych właściwości języka – oddzielnych terminów 
o określonej konotacji oraz reguł syntaktycznych dla tworzenia złożonych ko‑
notacji bez jakiejkolwiek szkody dla elementów składowych. (…) Muzyka nie 

3 S.K. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 312.
4 Tamże, s. 313.
5 K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, dz. cyt., s. 110
6 S.K. Langer, Nowy sens filozofii, dz. cyt., s. 324.
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ma dosłownego znaczenia”7. Tym, co odróżnia muzykę w sposób zasadniczy 
od języka, jest jej niedyskursywna „niewysławialność” opierająca się na nieprze‑
tłumaczalnej formie. To właśnie ta nieprzetłumaczalna forma jest dużo bliższa 
emocjom niż sam język, to ona może je lepiej wyrazić i odsłonić z wiernością, 
która nigdy nie będzie językowi dana. Stąd mylne pojęcie, że muzyka oznacza 
uczucia, bo jest im właśnie tak bliska.

Znaczenie symbolu muzycznego nigdy nie jest stałe, może podlegać różno‑
rodnym interpretacjom i wszystkie będą właściwe. Podobnie jak język muzyka 
stanowi spójny wewnętrznie system symboli, który niejako spontanicznie jest 
użytkowany przez mówiącego lub kompozytora. Nie jest wystudiowaną kom‑
pozycją znaczeń, tylko istniejącym kompletnym światem, w ramach którego 
możemy ze zrozumieniem się poruszać. Z tą różnicą, że komunikat językowy 
jest w zasadzie jednoznaczny, natomiast muzyczny podlega nieustannym 
interpretacjom. Autorka Nowego sensu filozofii uważa, że „muzyka w swej 
najwyższej, choć oczywiście symbolicznej formie, jest niespełnionym symbolem 
(unconsummated symbol). Jej życiem jest artykulacja, nie zaś wypowiadanie 
sądów; ekspresyjność, a nie ekspresja”8.

Teoria symbolizmu Langer została zainspirowana i ugruntowana w dużej 
mierze przez filozofię form symbolicznych Ernsta Cassirera. Według Cassirera 
świat to różne formy kultury, dzięki którym możemy w nim wspólnie uczest‑
niczyć. Tylko przez symboliczne formy, takie jak sztuka, religia, nauka, język 
możemy się porozumieć ze światem i między sobą oraz znaleźć w nim swoje 
miejsce, poprzez analizę właśnie tych aktów ducha, właściwych tylko człowie‑
kowi, a nie naturze:

Im bardziej rozwija się kultura (…) tym bogatszy i różnorodniejszy kształt przybiera ów świat 
znaczeń. Żyjemy wśród słów języka, wytworów poezji i sztuk plastycznych, wśród form 
muzyki, religijnych przedstawień i religijnych wierzeń. I tylko w oparciu na nich „wiemy” 
o sobie nawzajem. Ta intuitywna wiedza nie ma jeszcze charakteru nauki. Rozumiemy siebie 
poprzez mowę, nie potrzebując do tego językoznawstwa czy gramatyki, a naturalne arty‑
styczne odczucie nie wymaga historii sztuki ani nauki o stylu. Ale to naturalne rozumienie 
szybko osiąga swój kres9.

Ta różnorodność form kultury, o której mówi Cassirer, posiada wspólny mia‑
nownik, a jest nim symbol właśnie. Jak mówi Sójka, „symbol umożliwia ukon‑
stytuowanie się treści świadomości, powstanie pojęć, po drugie jest czymś, co 
zapewnia porozumiewanie się. Po trzecie jest narzędziem poznania rzeczywi‑
stości”10. Symbol to odesłanie nas do znaczenia, a nie do obiektywnych przed‑
miotów, a co ważne ‑ do znaczenia w kontekście całości. Jest to bardzo wyraźny 
rys filozofii form symbolicznych Cassirera podkreślany potem również przez 
Susanne Langer, świadczący nie o samodzielnym charakterze symbolu, ale jego 
osadzeniu w spójnej całości powiązanych nawzajem elementów. A zatem sam 
symbol nie może być elementem zrozumiałej komunikacji, musi dookreślać się 

7 Tamże, s. 343.
8 Tamże, s. 354.
9 J. Sójka, O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 1988.
10 Tamże.
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przez kulturę i przez nią musi być odbierany. Treść symbolu jest do odczytania 
dopiero z poziomu jego usytuowania w kulturze.

Symbol służy nie tylko celom komunikowania gotowej, danej treści myśli, lecz jest instrumentem, 
przy pomocy którego ta treść uzewnętrzniając się – przybiera formę, a także uzyskuje pełnię 
swojego sensu. Pojęciowe ustalenie pewnej treści idzie w parze z jej utrwalaniem w odpowied‑
nim znaku. W ten sposób każda naprawdę ścisła i dokładna myśl znajduje swe oparcie jedynie 
w symbolice i semiotyce, dzięki której istnieje11.

Język to symboliczna forma racjonalnej myśli, ale dyskursywne symbole nie 
znajdują zastosowania do uczuć. Aby wyrazić to, co dyskursywnie niewyrażal‑
ne i dotyczy emocji, należy odwołać się do innej formy symbolicznej. Według 
Susanne Langer ta inna forma symboliczna to esencja i miara sztuki. Przy 
czym nie ma tu autorka Feeling and Form na myśli „przedstawieniowości” 
sztuki, lecz wręcz przeciwnie; wiele dzieł sztuki nie przedstawia bowiem nic. 
Jest im natomiast wspólna ekspresyjność przemawiająca przez ideę uczucia. 
Jest to główna teza symbolicznej teorii ekspresyjności Susanne Langer. Dzieło 
sztuki to ekspresja uczucia w sensie logicznym, a zatem jest ono symbolem 
artystycznym (art symbol). Dzieło sztuki manifestuje się w formie ekspresyjnej. 
Jest ona dziełem sztuki samym w sobie. Forma nie oznacza tu pustej skorupy 
przeznaczonej do wypełnienia znaczeniem. Ta forma właśnie jest przedmiotem 
naszej percepcji. Forma jako indywidualna całość charakteryzuje się specyficzną 
jakością, zawartością emocjonalną lub po prostu, jak mówi Langer, życiem. I to 
nazywa ona artystycznym wkładem (artistic import). Artystyczny wkład nie jest 
czymś naddanym w dziele, jest wyrażony w dziele i przez dzieło, podobnie jak 
znaczenie, jest wyrażone przez symbol. Przy czym należy tu rozróżnić, o czym 
pisałam już wyżej, symbole dyskursywne, do których zaliczamy język i takie, 
które nie odnoszą się do niczego innego poza sobą, a jedynie wyrażają.

Tak więc symbol artystyczny spełnia pewne kryteria symbolu w jego najpow‑
szechniejszym, językowym sensie, ale nie wszystkie. Nie oznacza niczego poza 
sobą ani nie odnosi się do niczego, co istnieje poza nim. Nie powinien zatem 
zostać jako symbol w ogóle sklasyfikowany. To, co jednak czyni go symbolem, 
jak mówi Susanne Langer, to jego funkcja epistemologiczna – kreująca doświad‑
czenie, a co za tym idzie, kontemplację, intuicję, rozpoznanie i zrozumienie. 
To są wszak cechy każdego niemal dzieła sztuki, które prezentuje uczucia, su‑
biektywne doświadczenie i by tak rzec, życie wewnętrzne, wobec opisu których 
dyskursywne formy wyrazu, symbole, są często bezsilne.

Odczuwany proces życia, napięcia wzrastające i słabnące, płynność i zwalnianie, popędy i bezpo‑
średniość pragnień, a przede wszystkim rytmiczna kontynuacja naszej indywidualności urągają 
ekspresywnym mocom dyskursywnego symbolizmu. (…) Dzieło sztuki to forma ekspresyjna, 
a żywotność we wszystkich swoich przejawach, od czystej wrażliwości po najbardziej złożone 
fazy świadomości i emocji, jest tym, co może ono wyrażać12.

11 Tamże.
12 The actual felt process of life, the tension interwoven and shifting from moment to moment, the 

flowing and slowing, the drive and directedness of desires, and above all the the rhythmic continuity 
of our selfhood, defies the expressive power of discursive symbolism. (…) A work of art is an expres‑
sive form, and vitality, in all its manifestations from sheer sensibility to the most elaborate phases of 



50

Maria Kominek‑Karolak

Słowo jako symbol odsyłający do swojego desygnatu, odnaleziony i zrozumiały, 
nie jest nam już potrzebne. Słowo to znak, ponad którym sięgamy do odpo‑
wiadającego mu pojęcia. Stanowi ono tylko instrument, którym posługuje się 
język, czy też my, posługujący się językiem. Sztuka natomiast nie odsyła nas 
do niczego poza jej własną obecnością. To, co jest wyrażone, nie może być 
uchwycone w oderwaniu od formy, która to wyraża. Dzieło sztuki prezentuje 
czy też uobecnia ekspresję, a nie wskazuje na nią, jest nią samą. Dzieło sztuki, 
w przeciwieństwie do języka, jest totalne. Każdorazowo kreowane od nowa, 
w swojej niepowtarzalnej, organicznej całości staje się żyjącą jednością. Widać 
tu wyraźne pokrewieństwo teorii symbolu Langer z koncepcją form symbolicz‑
nych Ernsta Cassirera.

Lars‑Olof Ĺhlberg pisał w 1994 r. o koncepcji Langer: „Teoria muzyki Susanne 
Langer jest traktowana z respektem przez współczesnych filozofów muzyki, 
mimo że nie wydaje się, aby ktokolwiek akceptował jej teorię. Pozostaje ona, 
mimo zasadniczych słabości, znaczącym wkładem w filozofię muzyki”13. Krzysztof 
Guczalski, autor cytowanej już w tej pracy książki Znaczenie muzyki, znaczenie 
w muzyce, wydaje się poniekąd wyrazicielem powyższej tezy, choć uściślając 
i poprawiając teorię Langer, buduje na jej podstawie koherentny system zna‑
czenia muzycznego. Wytykając błędy, paradoksy i nieścisłości ujęcia Langer, 
przyznaje mu fundamentalną wartość.

Wydaje się, że intencja autorki Nowego sensu filozofii połączenia neopozy‑
tywistycznej koncepcji znaczenia z ujęciem emocji w sztuce w ramach systemu 
form symbolicznych skazana była na niepowodzenie lub przynajmniej na krytykę. 
Sama Langer, filozof i wiolonczelistka, przemieszcza się między nieprzystającymi 
do siebie polami; pierwsze to pole semiotyki logicznej, po którym porusza się 
z dość nonszalancką niedbałością, drugie to obszar ekspresji sztuki, o którym 
sama pisze, że nie może być wyrażony w ramach dyskursywnej dialektyki języka. 
Próba przełożenia emocji na symboliczny język sztuki na gruncie teorii Susanne 
Langer wydaje się po prostu niemożliwa. Muzyka stanowi dla Langer obszar 
znaczeń niedookreślonych, niedopowiedzeń i swobodnych interpretacji, które 
czynią ją tym, czym jest właśnie. A czym jest? Tego nie da się wyrazić.

Językowość muzyki

Językowość muzyki, która stała się dla Susanne Langer pretekstem do stworzenia 
swoistej teorii muzycznego znaczenia, to zagadnienie znajdujące również wła‑
ściwe miejsce w kontekście hermeneutyki muzyki. Kwestia języka stoi przecież 
w centrum teorii hermeneutycznej Hansa‑Georga Gadamera i stanowić może 
w filozofii muzyki interesujący nurt biegnący paralelnie do ciągle aktualnej 
dyskusji o językowości muzyki, uwikłanej wszelako w filozofię analityczną. Być 
może to, co stanowiło też dla Langer punkt wyjścia, czyli dominujące w jej 
współczesności kategorie znaczenia i symbolu, lepiej sytuują się w przestrzeni 

awareness and emotion, is what it may express. S.K. Langer, Problems of art, Charles Scribner’s Sons, 
New York, 1957, s. 133.

13 Za: K. Guczalski, Znaczenie muzyki, znaczenia w muzyce, dz. cyt., s. 15.
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hermeneutycznego kreowania znaczeń niż w zawężonym do neopozytywistycznej 
i analitycznej perspektywy zajmowanym przez nią stanowisku.

Z jednej strony dzieła muzyczne jako teksty kultury muszą móc być poddane 
hermeneutycznej obserwacji na drodze do ich rozumienia, z drugiej zaś strony 
należy wziąć pod uwagę tak aktualne (i skądinąd hermeneutycznie stare) za‑
gadnienie analizy muzyki jako języka.

„Język to uniwersalne medium, w którym dokonuje się rozumienie”14. Wy‑
dawałoby się, że to stanowcze stwierdzenie wyklucza z obszaru hermeneutyki 
muzykę. Dalej pisze Gadamer, że: „fakt językowej istoty przekazu zyskuje oczy‑
wiście pełne znaczenie hermeneutyczne tam, gdzie przekaz staje się pisemny”15. 
Pisemność przekazu mogłaby pozornie jeszcze bardziej oddalać muzykę od 
modelu hermeneutycznego. Ale „nośnikiem przekazu nie jest przecież ten oto 
rękopis jako fragment przeszłości, lecz ciągłość pamięci”16. Gdy przeanalizujemy 
tok rozumowania filozofa, umieszczenie muzyki w językowo‑hermeneutycznym 
kontekście wyda się jak najbardziej uprawnione.

Dla Gadamera funkcjonowanie w obrębie języka to proces życiowy; to 
jeszcze nie rozumienie, bo nie zawiera on sam w sobie procesu interpretacji. 
Proces interpretacji wyzwala się w porozumieniu, to zaś w rozmowie. „Problem 
hermeneutyczny nie jest więc problemem poprawnej znajomości języka, lecz 
właściwego porozumienia (...), które następuje w medium języka”17. Rozmowa 
to dla Gadamera fundament języka; to próba porozumienia się i zwrócenia ku 
innemu. Tylko we wspólnym poszukiwaniu sensu upatruje Gadamer możliwość 
pełnego uczestnictwa w rozumieniu. Spełniona rozmowa nastąpi wszelako 
tylko wówczas, gdy wypracowany zostanie wspólny język, a co za tym idzie, 
wspólny sens. Porozumienie to żyje własnym życiem, ma własnego ducha, 
„niejako się nam przydarza”; możemy je napotkać, wstąpić weń, uczestniczyć 
w jego prawdzie, która w momencie rozmowy konstytuuje się.

Muzyka to też rozmowa, to właśnie takie spotkanie, podczas którego jesteśmy 
zapytywani, musimy być aktywni, nie wystarczy kulturowe rozumienie klucza, 
jakim jest „język muzyki”, by dostąpić fenomenu rozumienia.

Słuszne wydaje mi się stanowisko Marii Piotrowskiej, która twierdzi, że „dla 
nowoczesnej, powiązanej z myślą gadamerowską hermeneutyki muzycznej naj‑
ważniejsze jest to właśnie, iż w wyrażeniach ‘muzyka jako język’, ‘muzyka jest 
językiem’, język muzyczny’ – zawarta jest dziejowa prawda. (…) istnieje język 
muzyki tak jak język wszelkich sfer i wszelkich wytworów ‘świata ludzkiego’, 
jednak owa językowość muzyki nie jest jedynie metaforą czy pragmatycznym 
chwytem analityka; jest fenomenem dziejowym. (…) ‘język muzyczny’ czy 
język ‘muzyki’, to zarazem najbardziej istotne aspekty postępowania herme‑
neutycznego przenikniętego myślą gadamerowską”18. Ponadto uważa ona, 
że „przeświadczenie hermeneuty, iż muzyka jest językiem, nie jest dla niego 
sprawą z zakresu badawczej pragmatyki, lecz prawdą zinterioryzowaną, która 

14 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 526.
15 Tamże.
16 Tamże, s. 528.
17 Tamże, s. 521.
18 M. Piotrowska, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle 100 lat jej historii, rozprawa 

habilitacyjna, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1990.
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odzwierciedla historię recepcji muzyki na przestrzeni minionych stuleci”19. A za‑
tem w hermeneutycznym sensie muzyka jest językiem.

Powtarzając za Marią Piotrowską, hermeneutyka muzyczna istnieje już ponad 
100 lat i w zasadzie trudno ją wyodrębnić z ogólnohistorycznego hermeneu‑
tycznego kontekstu. We wstępie do swej pracy Tezy o możliwości hermeneu‑
tyki muzycznej w świetle stu lat jej historii20 podkreśla, że metaprzedmiotowe 
rozważania dotyczące zagadnień hermeneutyki muzycznej nie mogą zostać 
oderwane od praktycznego wymiaru tego obszaru filozofii, co zresztą pozostaje 
w zgodzie z gadamerowskimi założeniami hermeneutycznego dyskursu.

Według Marii Piotrowskiej hermeneutyka muzyczna zaczęła się na dobre 
po Gadamerze. Prekursorzy hermeneutyki muzycznej, Hermann Kretzschmar 
i Arnold Schering, mimo trafnych intuicji i innowacyjnego podejścia do muzyki 
i jej rozumienia, zapoczątkowali „niedobrą” tradycję hermeneutyki muzycznej, 
która na wiele lat miała zdominować muzykologiczne myślenie o tej dziedzinie, 
by pozytywnie odrodzić się właśnie po Prawdzie i metodzie. Warto zaznaczyć, że 
w hermeneutyce muzycznej nierozerwalnie związane pozostają ze sobą teoria 
i praxis21, będące na usługach interpretacji muzyki. Wyłania się tu dość swoista 
cecha hermeneutyki muzycznej, która odróżniać ją będzie od hermeneutyki 
ogólnej; dziełu muzycznemu towarzyszy wykonanie, a ono jest zawsze od razu 
interpretacją. Tak więc odczytywanie dzieła muzycznego przebiega dwutorowo. 
Proces rozumienia zaczyna się tu już na poziomie odczytu zapisu nutowego (je‑
żeli mówimy o muzyce, która takowy, naturalnie, posiada). Muzyka to poniekąd 
hermeneutyka sama w sobie. Ponadto Piotrowska twierdzi, że hermeneutyczna 
praxis postępowała często w sposób spontaniczny:

Osobliwą cechą praktycznej hermeneutyki muzycznej jest z jednej strony jej wszechobecność, 
z drugiej – skrytość, zamiłowanie do incognito. Ta wszechobecność i skrytość hermeneutyki jest 
zrozumiała wobec faktu, że centralna kategoria gnoseologiczna każdej hermeneutyki, jaką jest 
rozumienie (Verstehen), stanowi zarazem trwałą i ciągle aktywną tendencję umysłu ludzkiego, 
która w swym działaniu nie liczy się z teoretycznym uprawomocnieniem22.

W muzyce znajduje to twierdzenie wyjątkowo silne umocowanie. Tak też chciała‑
bym muzyczną hermeneutykę postrzegać, jako często przedrefleksyjne, nieuświa‑
domione, powolne i trudne, zapośredniczone głęboko ludzkim doświadczeniem, 
nieprzerwane dochodzenie do muzycznego znaczenia i prawdy o człowieku.

Owa kompletność doświadczenia muzycznego to nic innego, jak jedno z pod‑
stawowych założeń hermeneutycznego rozumienia doświadczenia w ogóle, 
stających w szeregu z takimi pojęciami, jak całość, sens, znaczenie czy też uku‑
tym przez Marię Piotrowską terminem „całość sensowna”. „Całość sensowna” 
to mająca swoje źródło w „przedrozumieniu” autohermeneutyczna jedność, 
której kolisty charakter pozwala skierować na siebie zarówno samą interpretację 
hermeneutyczną, jak i jej weryfikację.

19 Tamże.
20 Tamże.
21 Taż, Hermeneutyka muzyczna: teoria i praxis, Studia Theologica Varsaviensia 25/2, 1987, 

s. 179‑199.
22 Tamże.



53

Hermeneutyka muzyki Susanne K. Langer

Nieprzypadkowy jest tu wybór Marii Piotrowskiej jako rzeczniczki herme‑
neutyki muzycznej. Postuluje ona przyjęcie hermeneutyki identyfikującej się 
z kompletną całością dziejów kultury, których wartości nie sposób odrzucić. 
W dochodzeniu do istoty hermeneutyki muzycznej nie jest celem Piotrowskiej, jak 
sama pisze, demaskatorska praktyka odrzucenia czy dysocjacji poszczególnych 
elementów kultury, by potem poddać je antyuniwersalistycznej krytyce. Odcina 
się od zdefiniowanego przez Ricoeura jako „stylu podejrzeń, stylu demistyfikacji” 
XX‑wiecznego podejścia do sztuki interpretacji, które w ostatecznym rozrachunku 
staje się jej unicestwieniem. To, co interesujące zarówno w hermeneutyce ogólnej, 
jak i muzycznej, to powolne i dogłębne uczestniczenie w nieskończonym procesie 
rozumienia, który jest zarazem przyjmowaniem i nadawaniem znaczeń nigdy 
nieoczywistych i określonych. W hermeneutyce muzycznej jest to dochodzenie 
do muzycznej prawdy o nas samych i poszukiwanie stale gubionej tożsamości.

Hermeneutyczne doświadczenie estetyczne

Doświadczenie estetyczne to pewna postać samorozumienia, pisze Hans‑Georg 
Gadamer w swym opus magnum Prawda i metoda23. Ważne jest to, że wraz 
z Gadamerem wchodzimy w niniejszych wywodach w obszar problematyki 
rozumienia w znaczeniu hermeneutycznym, gdzie pojawiają się pytania o to, 
jak rozumiemy dzieło sztuki, jak rozumieć muzykę? Czy pytania te są zasadne? 
Wedle Hansa‑Georga Gadamera tak, a co ważne, pytanie o rozumienie sztuki 
dostarczy nam być może więcej prawdy o nas samych niż pytanie o świat 
w ogóle. Filozof pyta:

Czy w doświadczeniu sztuki nie tkwi roszczenie do prawdy, odmienne na pewno od roszczenia 
naukowego, ale równie na pewno mu niepodporządkowane? I czyż zadanie estetyki nie polega 
na uzasadnieniu właśnie tego, że doświadczenie sztuki jest swoistego rodzaju poznaniem (...) 
tj. przekazywaniem prawdy?24

Samorozumienie, jak pisze wielki filozof, spełnia się nie w nas czy dzięki nam, 
lecz na platformie „czegoś innego”. Tym czymś innym jest np. dzieło sztuki i to 
w nim możemy odnaleźć świat, nie odwrotnie. Szukając prawdy o sobie, należy 
zwrócić się ku sztuce, nie jako ku czemuś obcemu i zewnętrznemu, tylko jako 
artykulacji głębokiej ciągłości naszej egzystencji. Gadamer ostrzega przed spro‑
wadzaniem sztuki do czysto estetycznego fenomenu, pozostającego tylko na 
płaszczyźnie pretendującego do bezpośredniości ludzkiego przeżycia. „Sztuka 
jest poznaniem, a doświadczenie dzieła sztuki pozwala na udział w tym pozna‑
niu”25. Zarzuca tym samym Kantowi wyprowadzenie sztuki do wyizolowanej 
przestrzeni doświadczenia czysto estetycznego przez radykalną subiektywizację. 
Gadamer widzi sprzeczność i niemożność zestawienia tak pojmowanej sztuki 
z rzeczywistym światem doświadczenia. Co więcej, głosi autor Prawdy i metody, 
głównym zadaniem estetyki jest właśnie wykazanie swoistego poznawczego 

23 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda, dz. cyt., s. 152.
24 Tamże, s. 154.
25 Tamże, s. 153.
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paradygmatu sztuki i  jego wieczne dążenie do prawdy. Postuluje w związku 
z tym odejście, albo raczej poszerzenie Kantowskiej kategorii doświadczenia, by 
doświadczenie sztuki mogło zyskać swą aktualność i prawomocność. A zatem 
zadaniem pozostaje „uprawomocnienie poznania prawdy w doświadczeniu 
samej sztuki”26. Zadanie to wymaga przyjęcia, że doświadczenie sztuki istotnie 
jest doświadczeniem, że jest „rozumiane jako doświadczenie”. Dla Gadamera 
kluczowe pozostaje nie samorozumienie się dzieła, lecz swoisty estetyczny 
proces dochodzenia do prawdy poznania nawet wówczas, gdy dzieło nie 
może odpowiedzieć na pytania o siebie samo. Stanowi ono jednak mimo to 
kompletną całość, która pyta raczej o nas samych, stawiając nas jednocześnie 
przed koniecznością bezpowrotnej zmiany.

Niespełniony symbol hermeneutyczny

Gdzie zatem znajdziemy punkt styczny pomiędzy koncepcją Susanne Langer 
a hermeneutyką muzyki postrzeganą jako poszukiwania muzycznego sensu?

W przeciwieństwie do Cassirera, którego formy symboliczne to formalne, 
logiczne struktury o charakterze apriorycznym, Langer sytuuje swoje symbole 
w sferze psychiki i ludzkich przeżyć. Źródeł symbolizacji poszukuje ona w sa‑
mej naturze ludzkiej, co nadaje jej teorii swoisty i zarazem kontrowersyjny rys. 
Zdecydowanie bliżej Langer do naturalistyczno‑psychologicznej teorii kultury 
niż do precyzyjnych, analitycznych, językowych koncepcji filozoficznych. Być 
może jednak kontrowersja jest wynikiem nieporozumienia, które podtrzymała 
w pewnym sensie sama Langer, próbując utożsamić swoją teorię sztuki właśnie 
z filozofią języka. Wydaje się jednak, że dużo bardziej adekwatne mogłoby być 
identyfikowanie jej muzycznego symbolizmu z szeroko pojmowaną hermeneu‑
tyką. Skoro w sposób intuicyjny dowartościowuje Langer przeżycie w sztuce 
i posługując się nim próbuje dociec znaczenia w muzyce, to hermeneutyczny 
sens jej teorii zarysowuje się wyraźnie. Co ważniejsze wszelako, to przekonanie 
o „doświadczeniotwórczym” charakterze symbolu (tu muzycznego), co już 
wprost nasuwa skojarzenia z gadamerowskim symbolem z Aktualności piękna. 
Sztuka dla Susanne Langer to symbolizm uczuć związany silnie z jednostkowym 
przeżywaniem, a przede wszystkim z aktywnością podmiotu. To ona pozo‑
staje źródłem powstawania znaczeń i ona otwiera nas na niedyskursywność 
i autoteliczność symbolu. Jest podstawowym warunkiem tworzenia sensów 
i wyłaniania się znaczeń.

Hanna Buczyńska‑Garewicz pisze we wstępie do Nowego sensu filozofii, że 
Langer odczuwa brak nadrzędnego pojęcia, które by było znaczeniem w sen‑
sie szerokim. Może sztuka wcale nie potrzebuje takiego nadrzędnego pojęcia, 
a akceptacja jej „wybrakowanego” symbolizmu powstałego na gruncie ludz‑
kiego przeżycia umożliwiłaby zogniskowanie uwagi na jej nieprzetłumaczalnej 
i tajemniczej formie, które stanowią o jej wartości i pięknie.

26 Tamże, s. 154.
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Susanne Langer’s hermeneutical approach to music

In her Philosophy in a New Key Susanne Langer undertakes creating a whole 
new philosophy of art based on the 20th century philosophy of language as well 
as analitycal philosophy. Searching for the meaning of music she defines it as 
a new symbolism, calling the musical work an unconsummated symbol. In my 
article I will try to argue that unconsummated symbol depicted by Langer from 
the semantic perspective as directed towards itself and so creating experience 
is hermeneutically valid. Hermeneutically in Gadamerian sense where symbol 
posesses autotelic and nondiscursive qualities and in the same time capacity 
of transforming the subject. My thesis concerns the idea that despite Langer’s 
will to settle her ‘new’ philosophy of art in the frame of analitical philosophy 
of language her theory shifts significantly towards hermeneutics understood 
as encompassing creative activity of the subject. Langer’s musical symbolism 
depends strongly upon human experience and so generates senses and forms 
meanings.

Keywords: hermeneutics, symbolism, experience, language


