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Langer nieznana: od Nowego sensu filozofii do trylogii o umyśle

Susanne Langer jest od dawna uznaną postacią w dziedzinie estetyki oraz filozofii 
muzyki i sztuki w ogóle. Istotnym zaniedbaniem naukowców z tych dziedzin 
jest jednakże brak namysłu nad jej badaniami dokonanymi po często obecnie 
cytowanych pracach, którymi są Nowy sens filozofii oraz Feeling and Form1. 
Celem niniejszego tekstu jest prześledzenie myśli filozoficznej Langer od okresu 
Nowego sensu po publikację trylogii poświęconej umysłowi2.

Fundamentalne dla Nowego sensu pojęcie „życia uczuciowego” prawdo‑
podobnie nastręcza tyleż samo problemów, co rozwiązuje w odniesieniu do 
filozofii Langer. „Uczucie” obciążone jest konotacjami powszechnymi dla tego 
często używanego terminu, a Susanne Langer połączyła muzykę i uczucie już 
na początku swej kariery w systemie synestezji, który opisała w pracy doktor‑
skiej obronionej na Uniwersytecie Harvarda3. Uczucie, jako ludzka aktywność 
umysłowa, musi mieć funkcję racjonalną w systemie symbolizacji, który Langer 
przypisuje człowiekowi i który nie powinien podlegać dualizmowi przeciwsta‑
wiającemu uczucie myśli a emocje rozumowi.

Sytuacja wygląda podobnie w odniesieniu do sztuki: dzieła nie mogą być 
uważane za „nieracjonalne”, ponieważ wytwarzają je ludzie. Jednak w swoich 
wczesnych pracach Langer przyjmuje podział, według którego uczucia i rozum 
są rozłączne w charakterze i funkcji. To podejście jest przewodnie dla Nowego 
sensu filozofii oraz Feeling and Form i wydaje się ustanowione raz na zawsze.

Rozum dyskursywny oczywiście posiada formę, a raczej jest formą. Uczucia, 
według Langer, posiadają formę i mogą być pojmowane za pośrednictwem 
form dzieł sztuki. Czy uczucia są rzeczywiście odmienne od rozumu, czy też 
zdroworozsądkowe posługiwanie się uczuciem jest tak powiązane z emocjami, 
że mąci tę kwestię? Langer uznaje stany emocjonalne za odrębne od życia uczu‑
ciowego – emocje są stanami wyabstrahowanymi, które mogą się wyróżniać 
ze strumienia życia uczuciowego. Jednak większość [interpretatorów] praw‑
dopodobnie zrównałaby emocje i uczucia, stwarzając nieuniknione problemy 

1 S.K. Langer, Philosophy in a New Key: A Study in the Symbolism of Reason, Rite and Art, 3rd ed., 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1980, polski przekład Aliny Hanny Boguckiej, Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976 [przyp. tłum.], oraz Feeling and Form: A Theory of Art Developed 
from Philosophy in a New Key, Charles Scribner’s Sons, New York 1953. Filozofia Langer z tego wczesnego 
okresu będzie dalej określana „Nowym sensem”.

2 S.K. Langer, Mind: An Essay on Human Feeling, 3 vols., Johns Hopkins University Press, Baltimore 
1967‑1982.

3 Taż, „A Logical Analysis of Meaning”, Ph.D. diss., Radliffe‑Harvard college, 1926.
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częstokroć krytykowane w Nowym sensie. To jest punkt, na którym większość 
badaczy Langer poprzestaje i który stanowi początek niniejszej próby.

Filozofia organistyczna

Ostatnie trzydzieści lat pracy Langer ukazuje dramatyczną i znaczącą ewolucję, 
jaką przechodzi u niej rozumienie samego pojęcia uczucie. Dwa cytaty, oddzie‑
lone od siebie o około dekadę, posłużą za punkt skupiający zmianę zachodzącą 
w pojęciu uczucia pod wpływem podejścia organistycznego wprowadzonego 
przez Langer w jej późnej pracy. Pierwszy reprezentuje Nowy sens i pochodzi 
z 1953 r., z Feeling and Form:

Polaryzacja uczucia i formy jest sama w sobie problemem, jako że relacja dwóch „biegunów” nie 
jest tutaj w rzeczy samej „polaryzująca”, to znaczy nie jest relacją między elementem dodatnim 
i ujemnym, ponieważ uczucie i forma nie są logicznymi dopełniającymi się przeciwieństwami. 
Są one jedynie powiązane odpowiednio ze wzajemnymi przeciwieństwami4.

Drugi pochodzi z Philosophical Sketches z roku 1962:

Używam terminu „czucie” nie w arbitralnie zawężonym znaczeniu „przyjemności lub przykrości”, 
do którego czasem ograniczali je psychologowie, ale, wręcz przeciwnie, w najszerszym możli‑
wym znaczeniu, tj. do oznaczenia czegokolwiek, co może być odczute. W tym sensie zawiera 
ono zarówno wrażenia, jak i emocję, czyli odczuwane reakcje: naszych organów zmysłowych 
na otoczenie, naszych proprioceptywnych mechanizmów na wewnętrzne zmiany i organizmu 
jako całości na jego całościowe położenie, tak zwane „odczucia emotywne”. [...] Wszystkie te 
sposoby odczuwania mają charakterystyczne formy i w dokładniejszym badaniu wykazują one 
wyraźne podobieństwo z formami wzrostu, ruchu, rozwoju i zaniku, czyli znanymi biologom 
podstawowymi formami procesów życiowych5.

Kategoryczna filozofia z Nowego sensu, jak wykazuje pierwszy z przytoczonych 
cytatów, kojarzy uczucie i formę z wzajemnymi przeciwieństwami. Langer nie 
rozwija tego wątku, jednak próba rozwinięcia go jest konieczna dla pełniejszego 
zrozumienia znaczenia nowej definicji uczucia.

Aby uczucie i formę, jako pozytyw i negatyw, łączyła relacja polaryzująca, 
uczucie powinno mieć funkcję wartościującą równą bezformiu (czyli być alogiczne 
lub nielogiczne w ścisłym sensie logiki symbolicznej i w znaczeniu omówionym 
w dysertacji doktorskiej Langer). Jako takie, uczucie musiałoby być nie tylko 
niekomunikowalne, ale także niepoznawalne, jako że wszystko, co może być 
poznane lub przekazane, musi być podane w pewnej formie. Wiedza uczuć, 
w terminologii Langer, jest nie alogiczna, ale prelogiczna: poznawana bez 
symbolicznego zapośredniczenia w rozumie dyskursywnym. Langer rezerwuje 
dla sztuki, mitu i rytuału specjalną funkcję formułowania wiedzy prelogicznej.

Rozum jest formą – to stwierdzenie jest fundamentalne dla rozumienia 
koncepcji uczucia i formy Langer z Nowego sensu. Cokolwiek znane jest istocie 
racjonalnej, to jest człowiekowi, znane jest w pewnej formie. To dlatego za 

4 Taż, Feeling and Form, s. 17.
5 Taż, Philosophical Sketches, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1962, s. 16, przekład Agata 

Mieszkowska.
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przeciw biegun formy uznaje Langer preformę, a nie bezformie. Podąża tutaj 
za starym epistemologicznym aksjomatem, który rozum i uczucie sytuuje na 
przeciwległych biegunach relacji: cokolwiek nie jest rozumem, jest uczuciem 
i vice versa. Bycie „kojarzonymi, odpowiednio, ze wzajemnymi przeciwieństwami” 
oznaczałoby zatem, że uczucie łączy się z preformą, a rozum z formą.

Dualizm uczucia i rozumowania, tak ewidentny w Nowym sensie, z czasem 
ewoluuje od biegunowości proporcji kategorialnych do procesu. Uznając, że 
czucie oznacza cokolwiek, co może być odczuwane, Langer sytuuje odczucia i ro‑
zum jako stopnie w continuum funkcji rozumowych połączonych w psychicznym 
zakresie czucia w ogóle. W filozofii organistycznej okresu późniejszego czucie 
jest określone „ogólnym podłożem dla wszystkich doświadczeń psychicznych 
– wrażeń, emocji, wyobrażeń, wspomnień i rozumowania, by wymienić tylko 
główne kategorie”6.

Uczucie (czy też czucie) staje się nie przeciwieństwem rozumu, ale istotą 
ludzkiej świadomości, jej najbardziej elementarnym przejawem. Czucie jest jak 
czerwień jabłka, nie skutek, ale aspekt samego jabłka. „Czucie”, pisze Langer, 
„wzrasta w ramach funkcji życiowych raczej niż wskutek ich zachodzenia, życie 
jako takie jest czujące”7. Wszelka „świadomość” kondycji ludzkiej jest czująca 
i continuum czucia zawiera wszelkie funkcje umysłowe od uczuć po rozumowa‑
nie, od nauki po sztukę i tak dalej. Życiowe rytmy interakcji organizmu z jego 
środowiskiem – interakcji przerwanych lub dopełnionych, zewnętrznych lub 
wewnętrznych – mogą być najbardziej elementarną formą uczucia bądź czucia.

Dualizm organicyzmu

Takie postawienie sprawy mogłoby się wydawać ostatecznym odwołaniem 
dualności Nowego sensu. Niemniej, Langer stawia twierdzenie, które uważa za 
oczywiste dla każdego, podobne do tego, iż każdy dobry filozof wie, że sztuka 
jest zależna od uczucia. Tak pisze w Philosophical Sketches:

Czucie, jak doskonale wiemy, dzieli się niemal od początku na dwie główne kategorie, które można 
nazwać wrażliwością i emotywnością. [...] Być może podział ten sięga głębiej niż każdy inny, tak 
jak różnica między procesami nerwowymi na peryferiach organizmu i w obrębie jego struktur 
mózgowo‑rdzeniowych. Peryferia, które zarówno wykorzystują, jak i opierają się otaczającemu 
światu, są przygotowane do ciągłej obrony przed zagrożeniem. Ich unerwienie charakteryzuje 
się szybką i selektywną reakcją na bodźce, które wywołują natychmiastową odpowiedź. Re‑
akcje centralne są wolniejsze i nieco intensywniejsze. Organizm jako całość przygotowuje się 
i przystępuje do działania poprzez zbieranie sił, czy to szybko czy wolno. [...] Zdarzenia, które 
urastają do czucia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, są zwykle mniej intensywne i 
wydają się nie mieć żadnego określonego punktu pochodzenia. Są odczuwane jako czynności 
własne, nie zewnętrzne oddziaływania. W skrócie można powiedzieć, że peryferyjnie powstałe 

6 Tamże, s. 18, przekład Agata Mieszkowska. Kolejną subtelną, choć mniej surowo przestrzeganą, 
zmianą towarzyszącą filozofii organistycznej jest coraz częstsze użycie terminu „czucie” zastępującego 
„uczucie”. Korzyści z tego są oczywiste, ale Langer nadal nawiązuje w swojej późniejszej pracy do filo‑
zofii wczesnej poprzez pojęcie „życie uczuciowe” i odnosi się do koncepcji życia uczuć jako co najmniej 
obecnego przy narodzinach, by tak powiedzieć, jej późniejszej filozofii organistycznej. Ponieważ autorka 
posługuje się tymi pojęciami wymiennie, będziemy je traktować synonimicznie.

7 S. Langer, Problems of Art: Ten Philosophical Lectures, Charles Scribner’s Sons, New York: 1957, s. 46.
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poruszenia nerwowe są zwykle, choć nie zawsze, odczuwane jako oddziaływania, a te powstałe 
ośrodkowo odczuwane jako działania8.

Ten „dualizm” między aspektem autogenicznym a egzogenicznym nie ma źró‑
deł kartezjańskich, ale jest raczej wynikiem studiów Langer w zakresie biologii 
i teorii ewolucji. Nie ma w jej myśli typowo metafizycznego podziału na umysł 
i ciało lub ciało i duszę, który przez długie wieki charakteryzował filozofię 
dualistyczną. Langer odcina lub też restrukturyzuje dualizm rozumu i uczucia 
z Nowego sensu w system zorientowany na proces, w czym umieszcza podział 
na wrażliwość i emotywność funkcjonujący w trybie organizmu.

Subiektywność i obiektywność

Pobieżny ogląd obu kategorii czucia ujawnia relatywną spójność nie tylko z póź‑
nym założeniem o organiczności, ale i z Nowym sensem. Na przykład Langer 
pisze, że „[j]ako obiektywne postrzegamy wszystko, co czujemy jako oddziaływa‑
nie, natomiast jako subiektywne to, co odczuwamy jako działanie”9. Struktura ta 
stanowi podział nie kategorialny, ale taki, który ukazuje wewnętrzną interakcję 
między tym, co obiektywne a tym, co subiektywne. Nowy sens pogłębił pogląd 
Langer, że sztuka jest obiektywizacją subiektywnego życia uczuć, sprawiając, 
że to, co jest odczuwane wewnętrznie jako działanie (subiektywność czującego 
życia) staje się wpływem (obiektywnością zewnętrznej jednostki, dzieła).

Podążając za tym przykładem, jasne staje się, że podział na rozum i uczucie 
będzie dotyczył wnętrza w obrębie funkcjonowania kategorii „subiektywności”. 
Reperkusje większości wysiłków wyznających wysoki stopień „obiektywności” 
są wielorakie. Dialektyka subiektywności i obiektywności może wszak być 
doprowadzona do punktu, w którym postuluje się pewien stopień subiektyw‑
ności w każdej obiektywnej kategoryzacji. To, co obiektywne, nie może zostać 
w magiczny sposób odsunięte od koszmarów niepewnego subiektywnego ja, 
ale raczej jest nieuchronnie, wraz z ja, powiązane z organizmem jako całością. 
Obiektywna teoria naukowa jest równie subiektywna, co organizm nadający 
jej formę. Jej subiektywności dowodzą pytania, które nadały formę uzyskanym 
odpowiedziom. Także perspektywa, jako integralna część wczesnego langery‑
zmu, znajduje tutaj swoje źródła. „Fakt” (częsty ideał obiektywnej myśli) jest 
produktem perspektywy, która ukształtowała jego narzucający się charakter, 
oraz dialektyki subiektywności i obiektywności, czyli tego, co odczuwamy jako 
działanie i tego, co odczuwamy jako wpływ.

Świadomość i nieświadomość

Langer uważa, że „Największą jednak korzyścią, którą może przynieść koncepcja 
odczuwania jako etapu procesu życiowego, nie jego produktu lub «psychicznego 

8 Taż, Philosophical Sketches, s. 19‑20, przekład Agata Mieszkowska.
9 Tamże, s. 20, przekład Agata Mieszkowska.
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korelatu», jest to, że zawiera w sobie ona rozwiązanie dyskutowanych problemów 
«świadomości» i «nieświadomości»”10. Świadome działania są fazą aktywności 
organizmu podobnie jak te, które nie osiągają granicy świadomości. Idee nie 
są przechowywane w „nieświadomości”, jak postulowały wcześniejsze teorie 
umysłu. „Według prezentowanego tu punktu widzenia – pisze Langer – zna‑
komita większość cerebracji przebiega poniżej progu odczuwalności, a wiele 
aktywności przekracza go jedynie ledwo i lekko, choć pewnie wielokrotnie”11.

Ciągłość działania i wpływu jest przesłanką, na której Langer buduje strukturę 
swojej trylogii umysłu. Proces staje się przedmiotem badań ewolucjonistycznych, 
mających na celu odkrycie źródeł funkcjonowania umysłu, a w szczególności 
symbolizacji, charakterystycznej dla człowieka. Poszukiwania te wymagały zmiany 
definicji kluczowego pojęcia: symbol jako kategoria musiał stać się symbolizacją 
rozumianą jako proces.

Nowa definicja symbolu

Kategoryczną definicję „symbolu” prezentuje Langer dopiero w 1953 r., w koń‑
cowej pracy Nowego sensu – Feeling and Form. W tej książce symbol jest 
zdefiniowany jako „wszelkie narzędzie, za pomocą którego jesteśmy w stanie 
dokonać abstrakcji”12. Symbol, jakkolwiek podatny na nieskończone zmiany 
i modyfikacje, jest pewną jednostką, a zatem jest klasyfikowalny.

O ile definicja procesu symbolicznego zmienia się w podjętej przez autorkę 
teorii organizmu, o tyle jego funkcja i cel nie ulegają zmianie:

Wielka ważkość funkcji odnoszenia i komunikowania przy pomocy symbolu doprowadziła 
semantyków do postrzegania tychże jako definiujących przymiotów symbolu, to znaczy do 
myślenia o symbolu zasadniczo jako o znaku, który zastępuje coś innego i  jest używany do 
przedstawiania tego czegoś w dyskursie. Troska o to sprawiła, że zaniedbali oni, a nawet cał‑
kiem przeoczyli, o wiele bardziej podstawową funkcję symboli, a mianowicie to, że kształtują 
one doświadczenie w wyobrażenia – ustalają jednostki, formułują fakty oraz faktopodobne 
składniki myśli określane „fantazjami”. Funkcją tą jest artykulacja. Symbole artykułują idee13.

Proces dopuszcza jednakże kroki i stopnie, więc dawna definicja symbolu jako 
narzędzia nie pasuje do organicznych procesów z późnych badań Langer. A za‑
tem postuluje ona nową definicję symbolu: „Wszelkie narzędzie, za pomocą 
którego dokonujemy abstrakcji jest elementem symbolicznym, i wszelkie abstra‑
howanie wymaga symbolizacji”14. Mając tę definicję, można na różne sposoby 

10 Tamże, przekład Agata Mieszkowska.
11 Tamże, s. 21, przekład Agata Mieszkowska.
12 Taż, Feeling and Form, s. xi.
13 Taż, Problems of Art, s. 132.
14 Taż, Philosophical Sketches, s. 60. Langer odnosi się do poszczególnych zjawisk protosymbolicz‑

nych, do których Cassirer nawiązuje w Filozofii form symbolicznych, szczególnie w tomie 3. Na przykład, 
rozdział 3 tego tomu omawia konstrukcję intuicyjnej rzeczywistości przestrzeni: „Konstrukcja intuicyjnej 
rzeczywistości zaczyna się, jak widzieliśmy, kiedy ciągły nurt zjawisk zmysłowych zaczyna się dzielić. 
Pośród nieustającego nurtu zjawisk, określone całości chwytane są mocno i zaraz formują stały środek 
odniesienia. Poszczególne zjawiska nabierają charakterystycznych dla siebie znaczeń poprzez odniesienie 
do tych środków”. E. Cassirer, Philosophy of Symbolic Forms, vol. 3, Yale University Press, New Haven, 
Conn. 1955‑1957, s. 142 [przekł. z ang. BJO].
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dokonywać abstrakcji i procesy te mogą ukazywać kolejne stopnie ukończenia, 
a także zjawiska protosymboliczne.

Proces abstrahowania poprzez symbolizację może owocować koncepcjami 
w różnym stopniu symbolicznymi i dlatego, podobnie jak w przypadku wszel‑
kich procesów organicznych, nie może on być nigdy uznany za dokończony, 
aż do zaniknięcia samego organizmu. Kształtowanie doświadczenia poprzez 
symbolizację jest ciągłym procesem, który dokonuje się zarówno poniżej, jak 
i ponad progiem odczuwania. Proces ten jest nieustającym cyklem opierają‑
cym się na abstrahowaniu (czy też wyróżnianiu) form w doświadczeniu, co 
prowadzi do wyłonienia elementów symbolicznych, które stają się narzędziami 
dalszego abstrahowania i symbolizowania. Nie ma magazynu dla „idei” lub 
„wspomnień”, istnieją tylko nieustanne rozciągnięte w czasie procesy, podobne 
w swojej naturze do koncepcji temporalnych autorstwa takich fenomenologów 
dwudziestowiecznych, jak Maurice Merleau‑Ponty15.

Langer uznaje także kantowskie kategorie rozumienia za niewystarczające, 
ponieważ brakuje im procesów zjawiskowych. Dlatego też nieodzownym staje 
się dla niej, by taki proces wprowadzić do teorii organizmu, za którą się opo‑
wiada. Konceptem, jaki w tym celu rozwija, jest „forma działania”.

Działanie, w późnej filozofii Langer, zawsze rozpoczyna się wewnątrz orga‑
nizmu i jest zasadniczo rytmiczne, w sensie niekompletnych i nakierowanych na 
spełnienie faz raczej niż w sensie okresowości. Ukończenie fazy jest początkiem 
następnej i jej wystąpienie może osiągnąć fazę psychiczną i „być odczuwane”, 
choć w większości przypadków nie jest. Biorąc pod uwagę wielość rodzajów 
autopercepcji i postrzeżeń zewnętrznych, jakich doświadczają ludzkie zmysły, 
nie jest możliwe fizycznie reagować lub nawet być świadomym (odczuwać) każ‑
dego z odbieranych przez zmysły impulsów do działania. Jednakże, niezależnie 
od stopnia ukończenia danego działania, faza, w której się ono znajduje, jest 
częścią nieustającego działania, którym jest organizm.

Napięcie charakteryzujące wzbierające działanie może się rozwinąć w rodzaj 
aktywności, ale znakomita większość działań nigdy nie osiąga tego etapu, 
znajdują one swoje zakończenie w samym mózgu. Działania, które koncentrują 
się w mózgu, są natury umysłowej i są odczuwane lub mają fazę psychiczną, 
jednak wszelkie działania mogą mieć ten potencjał. „Wynikiem” tych, których 
kulminacja zachodzi w mózgu – mówi Langer – „może być uformowanie się 
obrazu, uaktywnienie innego zespołu neuronów, które przeprowadzają ich wła‑
sny repertuar tworzenia słów itp., być może cały rozwinięty proces, który składa 
się na ideację”16. Odczuwane jako działanie, jak większość czynności w fazie 
psychicznej, charakteryzują się one jakościami należącymi do motywowanych 
wewnętrznie działań i są subiektywne. Ideacja, motywowana zarówno przez 
wpływ jak i przez działanie, ma zasadniczo subiektywną naturę i umożliwia 
Langer uznanie, że czucie – w szerokim sensie zarysowanym wyżej – jest pod‑
stawą wszystkich stanów mentalnych człowieka.

15 Por. szczególnie M. Merleau‑Ponty, The Primacy of Perception, przekład James M. Edie, North‑
western University Press, Evanston, Ill 1964 oraz Fenomenologia percepcji, przekład Małgorzata Kowalska 
i Jacek Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.

16 S. Langer, Philosophical Sketches, s. 27, przekład Agata Mieszkowska
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[Z] prymitywnej symbolicznej relacji, w której symbol i sens widziane są jako tożsame, wynikły 
wszystkie wyższe formy myślenia i komunikacji symbolicznej, dzięki którym ludzka i tylko ludzka 
psychika jest dziś umysłem. W miarę jak subiektywne doświadczenie człowieka intensyfikuje 
się i skupia w formie jaźni, jego obiektywne doświadczenie zostaje symbolicznie zjednoczone 
jako świat. Wzajemna gra tych dwóch mentalnych konstruktów kieruje jego życiem, które jest 
tak naprawdę „życiem umysłu”17.

Langer zaczęła posługiwać się filozofią organistyczną w odpowiedzi na pyta‑
nie o żywą, organiczną formę w sztuce. Form muzycznych jest wiele i są one 
zróżnicowane, a mimo to pojawiają się pytania o styl i gatunek, których genezą 
jest tożsamość dzieła zawarta w tych różnorodnych formach. Żywa forma, jaką 
jest człowiek, także jest wieloraka i zróżnicowana. Każda [z form ludzkich] jest 
w pewnym stopniu inna od reszty, a jednak na wiele sposobów identyczna. 
Jakie procesy zatem odpowiadają nie tylko za fakt, że poszczególni ludzie są 
niepowtarzalni, ale że zarazem należą do tej samej rasy zwanej ludzką? Skoro 
muzyka jest organiczna, to znaczy, wykazuje cechy o funkcjach organicznych, 
to czy procesy wyjaśniające podobieństwa i różnice między ludźmi mogą służyć 
za wskazówki do ustalenia takich samych rozróżnień w muzyce?

W ostatnim okresie pracy pisarskiej Langer o wiele bardziej troszczy się 
o pierwszy problem niż o drugi. Dlatego odpowiedź na drugie pytanie musi 
zostać wyprowadzona z pierwszej.

Wyjaśniając niepowtarzalność i wspólne cechy organizmów, Langer posługuje 
się koncepcją indywiduacji raczej niż powszechniejszym terminem indywidu‑
alizacji, z dwóch powodów: 1. indywiduacja jest procesem i ma stopnie i kie‑
runki oraz 2. indywiduacja ma przeciwny sobie proces zaangażowania. Te dwa 
procesy – indywiduacji i zaangażowania – wydają się wzajemnie równoważyć 
na tyle, że organizm mógł ulec wysokiej indywiduacji pod względem pewnych 
cech i funkcji, pozostając naraz dalece zaangażowany [w relacje] z członkami 
swojego „gatunku” pod względem innych.

Istnieją różne formy indywiduacji: fizyczne – jak w wypadku mutacji w linii genetycznej lub, 
pozostając bliżej domu, w wypadku osoby, która nie przypomina nikogo w rodzinie; żywot‑
ne – jak w wypadku kota, który samodzielnie się porusza; lub umysłowe. Ta ostatnia forma 
[indywiduacji] jest o wiele znaczniejsza u istot ludzkich w porównaniu do wszystkich innych 
stworzeń, ale różnicuje również nas ogromnie. Tak, jak wszystkie pozostałe formy18.

Ponieważ ludzie prowadzą „życie umysłowe”, to ich możliwości indywiduacji są 
daleko zaawansowane. Równowaga pomiędzy zaangażowaniem a indywiduacją 
utrzymywana jest za pomocą zastępowania struktur naturalnych symbolicznymi. 
Przykładem może być prawo. Dla wielu powodów, które dana osoba jest w sta‑
nie sobie wyobrazić – utworzyć ich [mentalny] wizerunek – jest powszechnie 
przyjęte, przynajmniej w pewnym stopniu, że osoba ta porzuci zamiar podjęcia 
konkretnych działań umożliwiających jej większy komfort życiowy, aby uniknąć 
kar przewidzianych za takie działania. Kradzież pieniędzy może uczynić życie 
bardziej komfortowym, jednak jest bezprawna. Prawdopodobnie kradzież nie ma 
reperkusji genetycznych dla istnienia i przedłużania gatunku ludzkiego, jednak 

17 Tamże, s. 28, przekład Agata Mieszkowska.
18 Tamże, s. 109.
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pozostaje ona czynem zabronionym, tabu, w większości struktur społecznych. 
Prawo jest strukturą symboliczną, która utrzymuje stosunkową równowagę 
pomiędzy indywiduacją pożądaną przez ludzi, a zaangażowaniem koniecznym 
do istnienia w nowoczesnym społeczeństwie.

Inny przykład znajdujemy w szczególnie ludzkiej cesze, jaką jest gorliwość 
religijna. Od wieków religia zdaje się zmagać z równowagą pomiędzy dwoma 
przeciwstawnymi pytaniami: czy Stwórca świata jest dobrym Panem, który dał 
wszystkiemu początek i umożliwił poszczególnym ludziom troskę o samych siebie, 
czy też angażuje się On w ich realia? Jak się stało, że ta postać uzyskała imię i cechy 
ludzkiego ojca? Bycie „częścią ciała” kościoła (lub bóstwa) wskazuje na znaczny 
stopień zaangażowania. Bycie odpowiedzialnym za własne działania wskazuje na 
znaczny stopień indywiduacji. Praktyki medytacyjne wielu religii dalekowschodnich 
wymagają zaprzeczenia poszczególnym potrzebom cielesnym, podtrzymując zamiast 
tego cel, jakim jest umysłowa nirwana – całkowicie umysłowe życie. Religia – nie‑
zależnie od religijnych przekonań – jest strukturą dalece symboliczną. Jej potencjał 
umożliwia różne stopnie równowagi pomiędzy indywiduacją a zaangażowaniem 
ludzi, po prostu dzięki „umysłowemu życiu”, którym dysponują.

Muzyka: zasady sztuki i zasady konstrukcji

Langer wyróżnia w muzyce (i w całej sztuce) dwa procesy, które bezpośrednio 
odnoszą się do koncepcji indywiduacji i zaangażowania. Obie te przeciwstawne 
funkcje (indywiduacji i zaangażowania) znajdują się w zasadach konstrukcji 
i zasadach sztuki na różnych poziomach.

Zasad sztuki jest niewiele: tworzenie czegoś, co można określić „ukazaniem”, [...] osiągnięcie 
organicznej jedności „żywości”, artykulacja uczucia. [...] Zasad konstrukcji, z drugiej strony, jest 
ogromna liczba; najważniejsze z nich ukształtowały nasze podstawowe narzędzia i przyczyniły 
się do powstania Wielkich Tradycji w sztuce. Przykładem takich najważniejszych narzędzi w kom‑
ponowaniu są: odwzorowanie w malarstwie, harmonia diatoniczna w muzyce, wersyfikacja 
metryczna w poezji. Odzwierciedla je wiele dzieł sztuki, a mimo to, nie są one nieodzowne. 
Malarstwo może porzucić odwzorowanie, muzyka może być atonalna, poezja może pozostawać 
poetycka bez metrycznego rusztowania19.

Indywiduacja i zaangażowanie dotyczą obu zasad. Kompozycją można osiągnąć 
zasady sztuki w różnym stopniu. Może, na przykład, być wysoko zindywiduowana 
w zakresie artykulacji uczucia, natomiast zaangażowana w zakresie osiągania 
jedności formalnej. To wyraża zasady sztuki. Ta sama kompozycja może, z drugiej 
strony, posługiwać się strukturą formalną lub narzędziem powszechnym dla 
stylu danej epoki w historii muzyki, a zarazem, z drugiej strony, być zupełnie 
niepowtarzalna w swoim słowniku harmonicznym lub instrumentacji użytej do 
wyrażenia danej formy.

Langer posługuje się także terminami dyferencjacji i integracji jako spójnymi 
w funkcjach odpowiednio z indywiduacją i zaangażowaniem. Choć używa ona 

19 Taż, Problems of Art, s. 137.
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tych pojęć w odniesieniu do ewolucji organizmów, możliwe jest wyróżnienie 
najmniejszych funkcjonalnych podjednostek w każdej organicznej formie, by 
potem odwrócić proces poprzez integrację ich w nową całość. Na przykład, 
wyróżnienie harmonicznej struktury piosenki może posłużyć jako podstawa do 
powtórnej integracji będącej nową aranżacją utworu, co stanowi integralną 
metodę wykonawczą na przykład w jazzie.

Konkluzja

W miarę poszerzania się w myśli Langer definicji uczucia, podobnemu procesowi 
ulegał powiązany z nią system symbolizacji: muzyka oraz inne rodzaje sztuki. 
W Nowym sensie filozofii, muzyka jest niespełnionym symbolem wyrażającym 
życie uczuciowe w kontekście morfologicznym. Feeling and Form wynosi symbol 
do roli bezpośredniego środka wyrazu, mówiąc, że „każde dzieło sztuki, będąc 
obrazem takiego układu, powinno w sposób nieomylny wyrażać konkretne uczu‑
cie”20. Symbol jest więc tu spełniony, a mimo to nadal wyraża życie uczuciowe.

Adaptując organicyzm, Langer przesuwa definicję o krok dalej, znacząco 
zwiększając parametry pojęcia „uczucie”. Uczucie, według filozofii organicy‑
stycznej, która pojawiła się w połowie lat 50., oznacza wszystko, co może być 
odczuwane; jest „świadomością” samą (nie zapominając o nowej strukturze 
nadanej świadomości/nieświadomości przez formę działania). Czy definicja 
muzyki i  innych rodzajów sztuki podąża za zmianami w koncepcji uczucia? 
Krótko mówiąc, tak. Sztuka nie tylko podąża za poszerzeniem uczucia tak, 
by włączyć do niego wszelkie stany umysłu, ale jest ona także źródłem ruchu 
w kierunku organicyzmu.

W wyniku tego, jak pisała Langer w 1957 r., „jeśli sztuka jest, a uważam 
że w istocie jest, wyrazem ludzkiej świadomości w jednym metaforycznym 
ujęciu, to owo ujęcie musi w jakiś sposób osiągać podobieństwo do żywej for‑
my”21. Muzyka ma charakter organiczny, co umożliwia jej funkcję symboliczną 
wraz z ludzką funkcją organiczną. Aby muzyka wyrażała „ludzką świadomość 
w jednym metaforycznym ujęciu”, musi ona jednakże być równoważna z i pod 
względem konfiguracji, przystająca do pewnego aspektu tej świadomości. Raz 
jeszcze Langer rozwiązuje ten problem niebezpośrednio, a jej odpowiedź należy 
odszukać w pismach.

W dalszym fragmencie tej samej sekcji Problems of Art Langer przedstawia 
pierwszą część odpowiedzi na kwestię równoważnej struktury. Na kolejnej 
stronie pisze: „Nasze poczucie zmiany w stałości, równowaga stawania się 
i przemijania, jest jednym z najgłębszych aspektów ludzkiej świadomości”22. 
Zatem „zmiana w stałości, równowaga stawania się i przemijania” jest miejscem, 
gdzie leży klucz do problemu.

Langer zapożycza wyrażenie Hanslicka „tonalne formy ruchu”, aby opisać 
muzykę, formy, które przypominają czas wirtualny. Kluczowe dla jej argumentacji 

20 Taż, Feeling and Form, s. 373‑374.
21 Taż, Problems of Art, s. 53.
22 Tamże, s. 54.
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jest to, że ruch implikuje zmianę i czas. Ludzki umysł może być świadom zmia‑
ny i czasu bez potrzeby poruszania się, a jednak te trzy elementy są ze sobą 
nierozerwalnie powiązane. Nie ma ruchu bez zmiany, zmiany bez ruchu; nie 
ma czasu bez zmiany, zmiany bez czasu; nie ma ruchu bez czasu ani czasu 
bez ruchu. Czasowy aspekt określany przez Hanslicka jako „sekwencja logicz‑
na”23 został przez Langer niemalże zniesiony w jej koncepcji niedyskursywnej, 
przedstawiającej formy. Ostateczne połączenie pomiędzy koncepcją „zmiany 
w stałości, równowagi stawania się i przemijania” a „muzyką” zostało ujęte 
w kluczowym artykule opublikowanym w The Hudson Review około 7 lat 
przed opublikowaniem Problems of Art. Pisze w nim Langer: „Nic zatem nie 
jest tak fundamentalne w tkance uczuć jak poczucie stałości i zmiany oraz ich 
wewnętrzna jedność. To, co nazywamy «ruchem» w sztuce nie jest koniecznie 
zmianą miejsca, ale jest zmianą dającą się odczuć, to znaczy wyobrażalną, 
w dowolny sposób”24.

Tonalne formy w muzyce sprawiają, że zmiana daje się odczuć i poprzez to są 
one zdolne stać się elementami symbolicznymi (żeby nie powiedzieć, że zawsze 
nimi są, dla każdego, w każdym momencie). Muzyka nie wyraża uczuciowości 
lub całości ludzkiej świadomości, ale jeden z jej najgłębszych aspektów: „zmianę 
w stałości”. Nie wyraża ani nie jest wyrazem parametrów rozluźnienia napięcia 
(rozwiązania i konfliktu), jak w filozofii pragmatycznej, ale raczej wyraża istotowy 
organicyzm form dynamicznych: „równoważność stawania się i przemijania”.

Przekład Bogna J. Gladden‑Obidzińska

23 E. Hanslick, The Beautiful in Music, trans. Gustav Cohen, Liberal Arts Press, New York 1957, s. 50.
24 S. Langer, The Principles of Creation, „Hudson Review 2” (Winter 1950), s. 527.


