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 Ekspresja i ekspresyjność w sztuce

Krzysztof Guczalski

Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce?

I. Wprowadzenie

Mogłoby się zdawać, że tytułowe pytanie doczekało się już odpowiedzi, która 
zyskała powszechną akceptację. W 1999 roku Peter Kivy pisał:

(…) centralna teza książki The Corded Shell1, że ekspresywność jest w muzyce i ma się do niej 
tak, jak czerwoność do jabłka, a nie jak czknięcie do wina musującego2, został przyjęty przez 
niemal całą społeczność brytyjskich i amerykańskich filozofów zainteresowanych tą kwestią3.

Innymi słowy, według Kivy’ego panuje stosunkowo szeroki konsensus, że eks-
presja w sztuce nie jest odmianą tego, co słowo „ekspresja” źródłowo znaczy, 
czyli uzewnętrznianiem czyichś realnych uczuć (stanów psychicznych) – w takim 
wypadku ich zewnętrzny przejaw możemy odróżnić od tego, na co on wskazuje 
i relację pomiędzy przejawem a uczuciem traktować jako dwuargumentową4. 
W przeciwieństwie do tego ekspresja w sztuce (ekspresja w sensie estetycznym) 
byłaby pewną jakością samego przedmiotu ekspresywnego, którą możemy opisać 
w terminach emotywnych. Nie mielibyśmy więc do czynienia z żadną relacją 

1 P . Kivy, The Corded Shell: Reflections on Musical Expression, Princeton University Press, Princeton, 
NJ 1980 .

2 Kivy nawiązywał w ten sposób do pół wieku wcześniejszej, znanej wypowiedzi O. K. Bouwsmy 
(1898‑1978) pochodzącej z jego artykułu The Expression Theory of Art, w: Philosophical Analysis, red. 
M. Black, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1950, s. 71‑96; tutaj s. 94.

3 P . Kivy, Feeling the Musical Emotions, „British Journal of Aesthetics” 1999, nr 1, s. 1. Wszystkie cytaty 
ze źródeł obcojęzycznych podaję we własnym przekładzie. Przytoczona wypowiedź odnosi się – zgodnie 
z zainteresowaniami Kivy’ego – do muzyki. Jednak podobne stanowisko jest również rozpowszechnione 
w odniesieniu do innych sztuk. Przykładowo wspominani poniżej Elzenberg i Tormey odnoszą je także 
do sztuk plastycznych.

4 Nawet jeśli nie traktujemy uczucia jako czysto wewnętrznego stanu psychicznego, a jako pewien 
złożony stan psychofizjologiczny, którego zewnętrzny przejaw jest jednym z elementów (np. okrzyk bólu 
możemy wiarygodnie traktować jako część uczucia bólu, który tylko z największym wysiłkiem możemy 
czasem powstrzymać), wówczas przejaw ten również jest czymś innym niż uczucie rozumiane całościo-
wo. Relacja pozostaje więc dwuargumentowa: pomiędzy całością uczucia a pewnym jego aspektem, 
mianowicie zewnętrznym przejawem.

Jednocześnie niekoniecznie należy ujmować tę relację jako przyczynowo‑skutkową, jak pomiędzy 
spożyciem wina musującego i  jego efektami. Jeśli zewnętrzny przejaw uczucia traktujemy jako jego 
część, wówczas mamy do czynienia raczej z relacją części do całości. Jednak i ta relacja, podobnie jak 
związek przyczynowo‑skutkowy, jest pewną korelacją egzystencjalną, tzn. relacją współwystępowania.
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dwuargumentową, a jedynie z pewnym obiektem zmysłowo postrzeganym, 
o określonych jakościach emotywnych, które są takie, niezależnie od tego, czy 
ponadto wskazują poza siebie.

Artykuł Bouwsmy, będący źródłem powyższego cytatu, uchodzi za pierw-
sze w estetyce angloamerykańskiej tak wyraziste wystąpienie przeciwko tzw. 
klasycznej teorii ekspresji, według której emocjonalna zawartość dzieł sztuki 
miałaby być faktyczną ekspresją realnych uczuć ich twórców. Dominowała ona 
w myśleniu estetycznym od XIX do połowy XX wieku – za jej przedstawicieli 
zwykle uważani są np. Eugène Véron (1825-1889), Lew Tołstoj (1828-1910), 
Friedrich von Hausegger (1837-1899), John Dewey (1859-1952), Benedetto 
Croce (1866-1952), Curt Ducasse (1881-1969) i Robin George Collingwood 
(1889-1943)5, łącznie reprezentujący większość głównych kręgów kulturowych 
myśli zachodniej. Przedteoretyczne zaś sformułowania znaleźć można natural-
nie już w okresie romantyzmu, przykładowo u angielskich poetów, Williama 
Wordswortha (1770-1850) czy Samuela Coleridge’a (1772-1834)6.

Kolejny krytyk tej teorii, znany amerykański estetyk Monroe Beardsley 
(1915-1985), ujął jej sedno w następujący sposób:

„Kompozytor zobiektywizował (ucieleśnił, wyraził) radość w swoim scherzo” znaczy „(1) uczucie 
radości skłoniło go do skomponowania scherza; (2) nadał temu scherzu jakość radosności; (3) 
scherzo ma zdolność dać mu to samo uczucie radości, gdy ponownie je słyszy, a w konsekwencji 
dać je również innym słuchaczom”7.

Ta rozbudowana, trójczłonowa wersja teorii ekspresji jest czasem nazywana 
teorią transmisji uczuć: od twórcy do odbiorcy. [Można by sądzić, że teoria samej 
ekspresji mogłaby się ograniczać do koniunkcji tez (1) i (2), a być może nawet 
do samej tezy (1).] Odwołując się do tego schematu, można prosto wyjaśnić, 
czym różni się ekspresja artystyczna od ekspresji w zwykłym sensie, co zazwyczaj 
wyraźnie podkreślali teoretycy ekspresji. W obu wypadkach mamy do czynienia 
z faktycznym wyrazem realnych uczuć poprzez pewne działanie: zaciśnięcie 
pięści lub stworzenie dzieła sztuki. Różnica polega na tym, że w pierwszym 
wypadku wystarcza, aby działanie to lub jego efekt (np. chusteczka mokra od 
łez) umożliwiało prawomocne wnioskowanie na temat zaistnienia skorelowa-
nego z nim uczucia. Samo działanie czy jego efekt jako takie nie muszą nosić 
żadnych cech (własności) wyrażanego uczucia. Natomiast w sztuce uczucie musi 
być wcielone w dzieło, np. poprzez nadanie temu ostatniemu cech wyrażanego 
uczucia czy też – według innego określenia teoretyków ekspresji – musi być 
zobiektywizowane w dziele. Inaczej mówiąc, uczucie musi wyrażać się w dziele, 
a nie jedynie poprzez dzieło, za pośrednictwem dzieła, jak w zwykłej ekspresji.

5 Por. np. A. Tormey, The Concept of Expression, Princeton University Press, Princeton, NJ 1971, 
s. 103 oraz Appendix, s. 143‑153; G. Sircello, Mind and Art. An Essay on the Varieties of Expression, 
Princeton University Press, Princeton, NJ 1972; B. Dziemidok, Emocjonalistyczne teorie sztuki, w: tegoż, 
Sztuka, emocje, wartości, Wydawnictwo Fundacji dla Instytutu Kultury, Warszawa 1992, s. 139‑153; 
przedruk w: B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, PWN, Warszawa 2002, s. 36‑53.

6 Por. H. Khatchadourian, The Expression Theory of Art: A Critical Evaluation, „The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism” 1965, vol. 23, nr 3, s. 335‑352, tutaj: s. 335.

7 M. Beardsley, Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism, Harcourt, Brace and Company, 
New York 1958, s. 327‑328.
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Swoje sformułowanie teorii ekspresji Beardsley skomentował następująco:

Jest jasne, że część (2) tej definicji jest logicznie niezależna od części (1) i (3), bo muzyka może 
mieć pewną jakość nawet jeśli nie jest ona ani przyczyną ani skutkiem emocji. Jeśli nasza wcze-
śniejsza dyskusja jest poprawna, znaleźliśmy już powód, aby odrzucić teorię ekspresji w tej 
złożonej postaci, ponieważ część (1) jest nieweryfikowalna, a część (3) – wątpliwa. Ale część 
(2) ciągle może być warta rozważenia8.

Jak sugeruje ostatnie zdanie, Beardsley opowiada się za uznaniem ekspresyw-
ności za własność samego dzieła sztuki, a nie za jakąkolwiek relację, w której 
ono mogłoby pozostawać.

Już przed wystąpieniami Bouwsmy i Beardsleya pojawiły się wyraziste 
krytyki klasycznej teorii ekspresji. Jedna z pierwszych, z roku 1937, pochodzi 
od Henryka Elzenberga (1887-1967)9. Autorką kolejnej, w roku 1942, była 
Susanne Langer (1895-1985)10. Po Beardsleyu kolejnym krytykiem był przy-
wołany już Alan Tormey11. Książka Petera Kivy’ego The Corded Shell z roku 
1980 – o której wspomina on w powyższym cytacie – była stosunkowo późną 
pozycją w historii przezwyciężania klasycznej teorii ekspresji. Pisał on w niej 
między innymi:

(…) wiele, a być może większość, naszych opisów muzyki w kategoriach emocji jest logicznie 
niezależnych od stanów ducha kompozytora tej muzyki, podczas gdy to, czy moja zaciśnięta pięść 
jest czy też nie jest ekspresją gniewu jest logicznie zależne od tego, czy jestem rozgniewany. Jest 
nie do pomyślenia, abym zmienił moją charakterystykę początkowych taktów symfonii g-moll 
Mozarta (KV 550) jako ponurych, złowieszczych i melancholijnych, jeśli odkryłbym świadectwo 
szczęśliwości Mozarta w czasie jej komponowania. Ale (…) muszę wycofać charakterystykę 
zaciśniętej pięści jako ekspresji gniewu jeśli odkryję, że zaciskający pięść nie jest rozgniewany. 
To kwestia logiki12.

Terminy, które zaproponował Kivy, aby ująć to znane już wcześniej rozróżnienie, 
to ekspresja (jako relacja dwuargumentowa) przeciwstawiona ekspresywności 
będącej jedynie własnością tego, co ekspresywne.

II. Dawne dzieje i współczesny oxfordzki podręcznik do estetyki

Postrzeganie związku sztuki – a w szczególności muzyki – z emocjami i dostrze-
ganie w niej emocjonalnych treści jest odwiecznym toposem, obecnym niemal 

8 Tamże, s. 328.
9 H. Elzenberg, Zabarwienie uczuciowe jako zjawisko estetyczne, w: Prace ofiarowane Kazimierzowi 

Wójcickiemu, „Z zagadnień poetyki” 1937, nr 6, s. 483‑491; Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna, 
„Estetyka” 1960, nr 1, s. 49‑65. Drugi artykuł, według przypisu Elzenberga, powstał już w roku 1950. 
Oba artykuły przedrukowane m.in. w: tegoż, Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, 
Toruń 1966 (II wyd.: Toruń 2005) oraz w: tegoż, Pisma estetyczne, Lublin 1999. Por. także K. Guczalski, 
Ekspresja – prekursorska koncepcja Henryka Elzenberga a estetyka amerykańska, „Estetyka i Krytyka” 
2005/2006, nr 9/10, s. 110‑128.

10 S. Langer, Philosophy in a New Key, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1942, rozdz. VIII: 
„On Significance in Music”; wyd. polskie: Nowy sens filozofii, przeł. A. Bogucka, PIW, Warszawa 1976, 
rozdz. VIII: „O znaczeniu w muzyce”, zwłaszcza s. 320‑326.

11 A. Tormey, The Concept of Expression…, s. 97‑124.
12 P . Kivy, The Corded Shell…, s. 14‑15.
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we wszystkich znanych kulturach, również tak zwanych kulturach pierwotnych13. 
Jest także odnotowywane u niemal wszystkich filozofów zajmujących się tą 
kwestią, począwszy od Platona i Arystotelesa, poprzez Augustyna, Kartezjusza, 
Kanta, Schopenhauera aż do dzisiaj. Ale ujmowanie tego związku w kategoriach 
ekspresji uczuć twórcy jest stosunkowo niedawnym pomysłem, który pojawił 
się dopiero w czasach romantyzmu (pewne antycypacje można dostrzec w po-
przedzającym romantyzm sentymentalizmie 2. połowy XVIII wieku) w kontekście 
nadzwyczajnego wyniesienia na piedestał twórczego geniusza14.

Wcześniej – od starożytności do XVIII wieku – obecność emocji w muzyce czy 
w innych sztukach była najczęściej postrzegana w kategoriach imitacji i przed-
stawiania, czy to zewnętrznej ekspresji emocji w głosie ludzkim, gestykulacji, 
ruchu i postawie ciała, co sugerował Platon (i co później było obowiązującym 
poglądem od czasów Cameraty florenckiej, w całym XVII i XVIII wieku), czy też 
wewnętrznego przebiegu emocji, co może być odczytane jako wynikające z nie-
których sformułowań Arystotelesa15. Zadaniem artysty było zatem ukształtowanie 
dzieła na podobieństwo emocji, tzn. nadanie mu pewnych jakości wspólnych 
z emocjami. W żadnym razie nie było przy tym mowy o wyrażaniu własnych 
emocji samego twórcy. Jeżeli pojawiały się wzmianki o realnych emocjach wy-
kraczających poza samą sztukę, dotyczyło to – co bardzo typowe dla XVII i XVIII 
wieku – emocji wywołanych w odbiorcy16. Zjawisko tego rodzaju można by 
raczej nazwać impresją (im-presją), a z pewnością nie ekspresją. W dzisiejszym 
piśmiennictwie koncepcje, które na ten aspekt sztuki kładą nacisk, nazywane są 
teoriami ewokacji (ang. evocation theory albo arousal theory) tzn. wywoływania 
emocji (to punkt (3) przedstawionego powyżej modelu Beardsleya).

Ujęcie treści emocjonalnych sztuki w kategoriach ekspresji twórcy było więc 
krótkotrwałym odstępstwem – niejako eksperymentem myślowym – od trady-
cyjnego poglądu, który w różnych wariantach obowiązywał przez ponad 2000 
tysiące lat: przynajmniej od Platona do XVIII wieku. Nie powinno być więc wielkim 
zaskoczeniem, że eksperyment ten okazał się nietrafiony (nawet w czasie jego 
trwania był on kontestowany17) i gdy stopniowo zaczęto sobie uświadamiać 
ten fakt nieco przed połową XX wieku (Elzenberg, Langer), w naturalny sposób 
powrócono do dawnego poglądu.

W odrzuceniu klasycznej teorii ekspresji nie chodzi przy tym o tezę, że dzieło 
sztuki nie może być (czy też nigdy nie jest) wyrazem realnych przeżyć twórcy. 
Byłaby ona z wielu względów nieprawdziwa. Chodzi jedynie o to, że nawet 
jeśli taka realna ekspresja ma miejsce, to nie poprzez nią uzyskuje wyjaśnienie 

13 Por. np. P. Podlipniak, Uniwersalia muzyczne, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk, Poznań 2007, s. 179, 187.

14 Por. np. A. Tormey, The Concept of Expression…, s. 97 oraz W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, 
PWN, Warszawa 1988, s. 43.

15 Por. na ten temat cykl moich wykładów pt. „Skąd się biorą emocje w muzyce?” http://www.
meakultura.pl/szukaj?s=guczalski

16 Por. K. Guczalski, Znaczenie muzyki – znaczenia w muzyce, „Musica Iagellonica”, Kraków 1999, 
s. 12.

17 Przykładowo słynny wiedeński krytyk i estetyk muzyki pisał w roku 1854: „W ściśle estetycznym 
sensie możemy powiedzieć o jakimś temacie, że b r z m i  dumnie lub smutno; lecz wprost niepodobień-
stwem jest twierdzić, że kompozycja wyraża uczucia «dumy» lub «smutku» kompozytora” (O pięknie 
w muzyce, przeł. S. Niewiadomski, Nakładem i drukiem M. Arcta, Warszawa 1903, s. 124).
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zawartość emocjonalna dzieła sztuki i nie dzięki niej zawartość tę rozumiemy, 
a dzięki specyficznym jakościom emocjonalnym obecnym w samym dziele. 
W konsekwencji ewentualna obecność realnej ekspresji jest estetycznie nieistot-
na, skoro, co więcej, nie dowiadujemy się o niej z samego dzieła, a co najwyżej 
z jakichś zewnętrznych wobec niego informacji biograficznych na temat twórcy.

*

Mogłoby się wydawać, że po tak zmasowanej, jednoznacznej i najwyraźniej 
powszechnie przyjętej krytyce, jaką doznała klasyczna teoria ekspresji na prze-
strzeni lat 30. do 80. XX wieku, nikt nie będzie już mógł w pełni świadomie 
– tzn. rozumiejąc wytaczane wcześniej argumenty – do niej wracać.

A jednak w roku 2003 – zaledwie 4 lata po tym, jak Kivy ogłosił powszechną 
zgodę co do tego, że ekspresywność w sztuce jest w pierwszym rzędzie pewną 
własnością wytworu artystycznego, a nie ekspresją uczuć twórcy – pojawiła 
się próba zawrócenia biegu historii oferująca argumenty, którym nie sposób 
odmówić pewnej siły perswazyjnej. Co więcej, znalazła swe miejsce w dość 
eksponowanej publikacji, mianowicie w The Oxford Handbook of Aesthetics18. 
Co również zaskakujące, pochodzi ona od autora, który 8 lat wcześniej, w swo-
jej godnej uwagi książce Music, Value and the Passion19, w pełni wpisywał się 
w konsensus diagnozowany przez Kivy’ego. Natomiast w artykule zatytułowa-
nym „Expression in Art” stwierdza on: „dzieło sztuki oferuje najlepsze możliwe 
(…) świadectwo stanu [ducha] artysty i (…) standardowo, to, co dzieło wyraża, 
ujawnia ten stan i może być przez niego wyjaśnione”20. Ponadto przychyla się 
do poglądu Collingwooda, że „to, z czym mamy do czynienia w ekspresji ar-
tystycznej nie jest niczym więcej niż to, co wiąże się ze zwykłymi, codziennymi 
przypadkami ekspresji”21.

Wystąpienie Ridleya podnosi zatem na nowo spór, który – wydawało się – był 
już konkluzywnie rozstrzygnięty i każe jeszcze raz postawić tytułowe pytanie niniej-
szego artykułu. Trzeba więc poddać analizie stanowisko i argumenty tego autora 
i spróbować ocenić, czy rzucają one nowe światło na sprawę ekspresji w sztuce.

III. Krytyka status quo

Ridley rozpoczyna od krytyki standardowego poglądu, wybierając za cel właśnie 
sformułowanie autorstwa Petera Kivy’ego. Przytacza najpierw jego rozróżnienie 

18 A. Ridley, „Expression in Art”, rozdział 11 w: The Oxford Handbook of Aesthetics, red. J. Levinson, 
Oxford University Press, Oxford 2003, s. 211‑227.

19 A. Ridley, Music, Value and the Passions, Cornell University Press, Ithaca and London 1995.
20 Tegoż, „Expression in Art”, s. 218.
21 Tamże, s. 222. To dość osobliwe – można by wręcz powiedzieć: niestosowne – że taka kon-

trowersyjna propozycja pojawia się w tomie zatytułowanym The Oxford Handbook… Tytuł ten zdaje 
się wszak sugerować, że mamy do czynienia z kompetentnym i wiarygodnym kompendium, które jest 
bezstronnym przedstawieniem aktualnego stanu wiedzy czy też przeglądem typowych teorii, a nie 
odosobnioną propozycją autora, któremu akurat powierzono opracowanie danego tematu. W tym 
względzie wydaje się, że Wikipedia, ze swoją zasadą neutralnego punktu widzenia, ma jednoznaczną 
przewagę nad oxfordzkim podręcznikiem do estetyki.
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pomiędzy ekspresją a ekspresywnością zacytowane powyżej22 i przypomina, 
że przykładem Kivy’ego na ekspresywność (jakość emocjonalną) bez żadnej 
faktycznej ekspresji jest smutna „twarz” psa bernardyna, będąca oczywiście 
wyłącznie jego stałą fizjonomią, postrzeganą przez nas jako „smutna”, mimo że 
oczywiście zdajemy sobie sprawę, iż nie ma ona żadnego związku z ewentualny-
mi emocjami przeżywanymi przez psa, które mogą ewentualnie manifestować 
się w całkiem inny sposób. Do tej ilustracji Kivy’ego można by dorzucić często 
wymieniane przykłady posępnego krajobrazu czy też wzburzonego morza23, 
o tyleż lepsze niż pies bernardyn, że w ich wypadku żadna emocja, która mo-
głaby być wyrażona, w ogóle nie wchodzi w rachubę.

Ridley wskazuje na pewną słabość powyższego rozróżnienia Kivy’ego. Każe 
wyobrazić sobie kogoś, kto nie będąc w ponurym nastroju, przekonująco 
udaje ponurość przez przybranie odpowiedniej miny. W takiej sytuacji można 
powiedzieć, że wyraz jego twarzy jest „logicznie niezależny”24 od jego stanu 
ducha i w konsekwencji odmówić – podobnie jak Kivy w odniesieniu do ponurej 
symfonii skomponowanej przez pogodnego kompozytora – odwołania opisu 
jego twarzy jako wyrażającej ponurość, nawet dowiedziawszy się o symulacji. 
Jeśli teraz – wykraczając poza argumentację Ridleya – to samo powiedzieliby-
śmy o zaciśniętej pięści z przykładu Kivy’ego – że sama w sobie nie przestaje 
być wyrazem gniewu, nawet jeśli ten, kto ją zaciska, tylko udaje, a my o tym 
wiemy – wydaje się, że chwieje się tak istotne rozróżnienie Kivy’ego pomiędzy 
ekspresją artystyczną a zwykłą, pomiędzy ekspresywnością a ekspresją.

Ridley używa jednak swego przykładu do sformułowania nieco innego argu-
mentu. Mając do dyspozycji dwa jasne i zrozumiałe przypadki „logicznej nieza-
leżności” ekspresywności od realnych przeżyć – człowieka udającego ponurość 
i psa bernardyna – i stojąc wobec problemu, jak wyjaśnić ekspresywność ponurej 
symfonii, być może również „logicznie niezależnej” od stanu ducha kompozy-
tora, Ridley kieruje do Kivy’ego pytanie: „dlaczego preferować przyrównanie 
symfonii g-moll Mozarta do psa niż do osoby?”25. Nie sposób odmówić temu 
pytaniu retorycznej nośności. Faktycznie mogłoby się wydawać, że jeśli chcemy 
wyjaśnić ekspresję artystyczną, bardziej stosowne będzie poszukiwanie analogii 

22 Mógłby równie dobrze jako przedmiot krytyki wybrać swoją własną wypowiedź z Music, Value 
and the Passions…, s. 173, która brzmi niemal jak powtórzenie sformułowania Kivy’ego. Mimo to 
Ridley nie wskazuje na nie jako źródło swej wypowiedzi, choć do książki Kivy’ego w innych miejscach 
wielokrotnie nawiązuje. W omawianym zaś właśnie artykule pt. „Expression in Art” Ridley w żadnym 
miejscu nie wspomina o swojej wcześniejszej książce i zajmowanym w niej stanowisku; wymienia ją 
jedynie w obszernej bibliografii.

23 Por. np. H. Elzenberg, Zabarwienie uczuciowe jako zjawisko estetyczne…, s. 484, 486.
24 Przy okazji trzeba zwrócić uwagę na niezręczność mówienia o  l o g i c z n e j  niezależności, co 

jest najwyraźniej widoczne, gdy Ridley, podążając za sformułowaniem Kivy’ego „w i e l e, a   b y ć  m o ż e 
w i ę k s z o ś ć, naszych emotywnych opisów muzyki jest logicznie niezależnych…”, zastanawia się, czy 
chodzi o „czasem logicznie niezależne” czy też „zasadniczo, albo w przypadkach paradygmatycznych, 
logicznie niezależne” (A. Ridley, „Expression in Art”, s. 214). Oczywiście ma to tak dużo – czy też raczej 
tak mało – sensu, jak pytanie, czy zdanie p z a w s z e  logicznie wynika z q czy też t y l k o  c z a s a m i 
logicznie wynika z q. W istocie Ridleyowi nie chodzi o żadną logiczną, a raczej o faktyczną, empiryczną 
zależność, tzn. o pytanie, czy ekspresja artystyczna tylko czasem, na zasadzie wyjątku, nie współwystę-
puje z odpowiadającym jej stanem ducha twórcy czy zasadniczo i w paradygmatycznych przypadkach 
nie współwystępuje.

25 A. Ridley, „Expression in Art”, s. 215.
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nie w świecie zwierzęcym, a w zachowaniach ludzkich. W odniesieniu zaś do 
tych ostatnich, jak zauważa Ridley:

(…) to, co czyni symulację tego rodzaju możliwą jest kontekst autentycznych przypadków 
ekspresji (…). Jedynie dlatego, że autentycznie ponurzy ludzie autentycznie wyglądają ponuro, 
upozorowana ekspresja ponurości może być mylnie wzięta za autentycznie wyrażającą ponurość26.

W odniesieniu do ponurej symfonii napisanej przez pogodnego kompozy-
tora oznaczałoby to – według Ridleya – że wypadek taki byłby możliwy jedynie 
w kontekście, w którym typowo ponura muzyka jest tworzona przez ponurych 
kompozytorów. Ekspresja artystyczna tłumaczyłaby się podobnym mechani-
zmem jak zwykła ekspresja.

Aby utrzymać przeciwne stanowisko Kivy’ego, trzeba by odrzucić powyższą 
analogię. Do tego celu konieczne byłoby – według Ridleya – pokazanie, że 
„szczęśliwy Mozart mógłby napisać ponurą symfonię g-moll nawet jeśli żadna 
ponura muzyka nie była nigdy napisana przez ponurego kompozytora”27. Ridley 
zastanawia się, czy tezę taką (którą zresztą sam głosił w swojej wcześniejszej 
książce28) dałoby się w jakiś sposób obronić – wszystkie próby uznaje jednak 
za nieprzekonujące. Wreszcie stwierdza, że cytowana wcześniej obserwacja 
Kivy’ego („Jest nie do pomyślenia, abym zmienił moją charakterystykę począt-
kowych taktów symfonii g-moll Mozarta (KV 550) jako ponurych, złowieszczych 
i melancholijnych, jeśli odkryłbym świadectwo szczęśliwości Mozarta w czasie 
jej komponowania”) w żadnym razie nie musi prowadzić do wniosku o rze-
komej „logicznej niezależności” ekspresywności tej symfonii od stanu ducha 
Mozarta. Gdyż

(…) istnieje zupełnie zwyczajne, banalne wyjaśnienie dla (całkiem słusznej) odmowy Kivy’ego, 
aby wycofać swoją charakterystykę: mianowicie takie, że świadectwo samej symfonii bierze górę 
nad jakimikolwiek wyimaginowanymi dowodami, których odkrycie wyobraża sobie Kivy – po-
dobnie jak, dla przykładu, publicznie znane świadectwa megalomanii Hitlera wzięłyby górę nad 
jakimkolwiek wyobrażonym „odkryciem” na temat jego skromnej, nienachalnej natury w sferze 
prywatnej. (…) Mówiąc krótko, co Kivy przeoczył, to prosta możliwość, że samo dzieło sztuki 
może być świadectwem – i być może najlepszym rodzajem świadectwa, jaki istnieje – tego, co 
artysta naprawdę odczuwał (…)29.

To znowu sugestywne i mocne retorycznie porównanie Ridleya przeciwko 
rozpowszechnionemu odróżnieniu zwykłej ekspresji i ekspresji artystycznej. 
A jakiej argumentacji ono służy? Nie istnieje żaden powód, aby wycofać cha-
rakterystykę symfonii jako ponurej – zdaje się mówić Ridley – bo po prostu jest 
czymś całkowicie pewnym, że kompozytor był w ponurym stanie ducha, gdy ją 
komponował. Nie jest możliwe żadne odkrycie, które mogłoby takie stwierdzenie 
zakwestionować, bo żadne nie może mieć większej wagi niż świadectwo samej 
symfonii, która mówi o ponurości autora.

W istocie rozumowanie to sprowadza się do następującego argumentu: po-
nurość symfonii dowodzi ponurości kompozytora podczas jej komponowania, 

26 Tamże.
27 Tamże.
28 A. Ridley, Music, Value and the Passions…, s. 173.
29 Tenże, „Expression in Art”, s. 217.
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a ponurość kompozytora potwierdza słuszność charakterystyki symfonii jako 
ponurej. Czy nie tak przypadkiem wygląda tzw. błędne koło w uzasadnianiu?

Pomijając zaś kwestię charakterystyki samej symfonii, co do której nie ma zresz-
tą rozbieżności zdań, czy z powyższej analogii pomiędzy Mozartem a Hitlerem 
faktycznie wynika w sposób nieodparty ponurość Mozarta, a w konsekwencji 
i to, że symfonia g-moll jest nie tylko ekspresywna, lecz także jest faktyczną 
ekspresją jego stanu ducha? Wydaje się, że przynajmniej na to pytanie można 
od razu udzielić odpowiedzi. Zachowania Hitlera, które autor miał pewnie na 
myśli, po prostu są częścią definicji terminu „megalomania”. Megaloman to 
ktoś, kto tak się właśnie, między innymi, zachowuje i wypowiada. Mając takie 
właśnie świadectwa zachowania Hitlera, nie sposób „odkryć”, że był on skromny, 
podobnie jak trudno „odkryć”, że ktoś, kto zrobił doktorat z fizyki, jest mało 
inteligentny albo ktoś, kto przebiega 100 metrów w czasie 10,8 sekundy, nie 
jest wysportowany czy też – aby podać przykład już najbardziej ewidentny – że 
ktoś, kto ma 195 cm wzrostu, nie jest wysoki. Można teraz zadać pytanie: czy 
„komponowanie ponurej muzyki” jest częścią definicyjną terminu „ponury”? 
Już samo jego postawienie obnaża bezzasadność analogii proponowanej przez 
Ridleya.

Można zresztą przewrotnie powiedzieć: przez ponad 2000 lat, od czasów 
Platona przynajmniej do początku XVIII wieku, do komponowania smutnej 
muzyki wcale nie był potrzebny smutek kompozytora. W tym czasie smutny 
charakter muzyki nie z niego wynikał, a jedynie z naśladowania (imitacji, przed-
stawiania) smutku, przez co najczęściej rozumiane było naśladowanie w muzyce 
zewnętrznej ekspresji emocji, tak jak manifestuje się ona w głosie ludzkim, 
ruchach, postawie ciała itp. Chodziło zatem o obserwację smutku innych i jego 
odtwarzanie w muzyce, podobnie jak malarz przedstawia smutne osoby na 
podstawie podpatrywania wyrazu smutku u innych. Sam nie musi być w celu 
realizacji tego zadania smutny. Musi być wnikliwym obserwatorem i zręcznym 
imitatorem. A pomysł, że smutek dzieła sztuki wynika ze smutku twórcy – jak 
już wspominaliśmy powyżej – datuje się dopiero od czasów romantyzmu, 
ewentualnie nieco wcześniejszego sentymentalizmu. W tym względzie Ridley 
popełnia zaraz w pierwszym zdaniu swego artykułu błąd historyczny, stwier-
dzając: „To, że ekspresja emocji należy do głównych celów sztuki, jest myślą 
o pochodzeniu sięgającym przynajmniej starożytnych Greków” 30. Naturalnie 
mówili oni o emocjach związanych ze sztuką (przede wszystkim z muzyką) 
i o wywoływaniu ich przez muzykę. Rzecz w tym, że przed XVIII wiekiem związek 
ten nie był ujmowany w terminach ekspresji.

IV. Teoria ekspresji na nowo odczytana

A jak wygląda pozytywne stanowisko Ridleya i argumenty na jego rzecz? Jest 
on oczywiście świadom, że w klasycznej teorii ekspresji, która w swej rozwi-
niętej, trzyczęściowej formie najczęściej przybiera formę teorii transmisji (por. 

30 A. Ridley, „Expression in Art”, s. 211.
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np. sformułowanie Beardsleya powyżej), leży zagrożenie (jedno z wielu) instru-
mentalnego postrzegania dzieła sztuki:

(…) model transmisji interpretuje dzieło sztuki jako zaledwie nośnik dla przekazywanego przez 
niego uczucia, jako nie więcej niż środek do celu (…) W zasadzie zatem dzieło sztuki mogłoby 
być zastąpione przez cokolwiek innego, co równie efektywnie przekazywałoby dane uczucie31.

Wówczas jednak autonomiczna i niepowtarzalna wartość dzieła sztuki zostaje 
podważona. Między innymi, aby uniknąć takiego wniosku, krytycy klasycznej 
teorii ekspresji zwracają uwagę, że w istocie przedmiotem percepcji estetycznej 
są wyłącznie własności emocjonalne inherentnie zawarte w samym dziele sztuki 
– to tłumaczy jego unikatowość i niepowtarzalność – a ich relacja do jakich-
kolwiek uczuć artysty, zewnętrznych wobec dzieła, jest trudna do jednoznacz-
nego wykazania. Te ostatnie nie są więc w percepcji estetycznej bezpośrednio 
dostępne, a zatem odwołanie do nich w teorii wyjaśniającej treść emocjonalną 
dzieł sztuki jest wątpliwe i zbędne.

Taką separację tych dwóch sfer – równoważną wręcz wyrugowaniu przeżyć 
artysty z teorii – odrzuca jednak Ridley. Musi zatem w inny sposób zażegnać 
niebezpieczeństwo instrumentalnego postrzegania dzieła sztuki jako zaledwie 
przekaźnika uczuć i ochronić przeświadczenie o jego unikatowej wartości i nie-
powtarzalności. Oto jego propozycja:

(…) co jest potrzebne, aby przyznać artyście należne mu miejsce (…) to znacznie mniej – w istocie 
coś niemal przeciwnego – niż pokazanie logicznej niezależności tego, co wyraża dzieło sztuki 
od tego, co czuł artysta. (…) artysta musi być widziany jako obecny w swoim dziele, podobnie 
jak osoba musi być widziana jako obecna w swoich działaniach, raczej niż jako oddzielony 
od niego, stojący poza nim czy też, przede wszystkim, jako „logicznie niezależny” od niego32.

Autonomia i niepowtarzalność dzieła sztuki zostaje zatem ocalona dzięki temu, 
że to jedynie w nim, a nie poza nim, powinniśmy poszukiwać artysty i jego świata 
duchowego będącego przedmiotem ekspresji. Ridley wyjaśnia tę wizję poprzez 
aprobujące przywołanie poglądów R. G. Collingwooda. Według nich „celem 
ekspresji – w   s z t u c e  c z y  p o z a  n i ą  – jest samowiedza. Dowiadujemy się, 
co myślimy lub czujemy, przez nadanie temu wyrazu”33. Na początku procesu 
ekspresji artysta znajduje się w nieokreślonym i niejasnym stanie pobudzenia 
i nie jest świadom, co właściwie czuje. Stara się wydobyć z tego stanu przez 
wyartykułowanie – nadanie formy – swoim odczuciom.

Uczucie, które artysta wyraża, jest zatem zarówno rozjaśniane jak i przekształcane w procesie 
jego wyrażania34. (…) „ekspresja emocji nie jest czymś, co ma odpowiadać wcześniej istniejącej 
emocji, ale jest aktywnością, bez której doświadczenie emocji nie może zaistnieć” 35. Zatem 
według tego modelu emocja nie tyle jest ujawniana w procesie ekspresji: raczej s t a j e  się tym, 
czym jest, uzyskując ekspresję. (…) W ten sposób w pełni ukształtowana emocja i jej ekspresja 
są nieodróżnialne od siebie – w istocie są jednym i tym samym: dzięki uzyskaniu t e j  w ł a ś n i e 

31 Tamże, s. 212.
32 Tamże, s. 218.
33 Tamże, s. 222. Wyróżnienie – KG.
34 Tamże, s. 223.
35 R. George Collingwood, The Principles of Art, Oxford University Press, Oxford 1938, s. 244. Cyt. 

za: A. Ridley, „Expression in Art”, s. 223.
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formy emocja jest tym, czym jest. (…) Nie ma możliwości (…) rozważania emocji wyrażonej 
jako czegoś dającego się oddzielić od dzieła, w którym się przejawia (…)36.

Wreszcie Ridley podsumowuje:

Nacisk Collingwooda na tę kwestię odróżnia jego stanowisko w najsilniejszy sposób od teore-
tyków transmisji (z którymi był niepokojąco często mylony)37.

V. Oddalenie krytyk

Czy to wydobycie Collingwooda z zapomnienia i usunięcie nieporozumień 
w sprawie jego interpretacji w połączeniu z wcześniejszą krytyką powszechnie 
przyjmowanego stanowiska (przez wszystkich od Bouwsmy (1950) i Beardsleya 
(1958) aż do samego Ridleya z roku 1995) powinno oznaczać nowy etap w po-
strzeganiu i rozumieniu zjawiska ekspresji w sztuce? Czy należy zweryfikować 
dotychczasową, powszechnie akceptowaną – według diagnozy Kivy’ego – od-
powiedź na tytułowe pytanie niniejszego artykułu?

Najpierw powinniśmy ocenić trafność krytyki Ridleya skierowanej przeciw 
zasadniczemu odróżnieniu pomiędzy zwykłą ekspresją a ekspresją w sztuce, 
a konkretnie przeciwko sformułowaniu Petera Kivy’ego. Ten ostatni deklaruje, jak 
pamiętamy, że nie wycofa charakterystyki symfonii niezależnie od tego, czego 
mógłby się dowiedzieć o stanie ducha kompozytora towarzyszącego kompo-
nowaniu, podczas gdy znaczenie zwykłej ekspresji jest zależne od tego, jakie 
uczucia jej towarzyszą. Zatem wieść, że zaciskający pięść nie jest rozgniewany, 
musi doprowadzić do wycofania sądu, że jego zaciśnięta pięść jest wyrazem 
gniewu. To rzekomo kwestia logiki, jak twierdzi Kivy.

Jednak takie ujęcie sprawy rodzi przynajmniej dwie wątpliwości. Pierwsza 
– wynikająca częściowo z krytyki Ridleya – była już wspomniana powyżej: za-
ciśnięta pięść może być przez kogoś instrumentalnie użyta, aby jedynie udać 
ekspresję gniewu (np. aby kogoś postraszyć). Jeśli symulacja będzie przekonu-
jąca, może zostać wzięta za realną ekspresję gniewu. W takiej sytuacji nawet 
odkrycie, że nie towarzyszy jej prawdziwy gniew, może nie zmienić naszej opinii 
co do tego, że zaciśnięta pięść jako taka nadal jest – w ogólności – wyrazem 
gniewu, choć nie powiedzielibyśmy już wtedy, że realnie istniejącego gniewu 
osoby zaciskającej pięść.

Drugi argument prowadzący do podobnej konkluzji mógłby być następujący: 
jeśli podążam za sugestią Kivy’ego i pod wpływem informacji, że zaciskający 
pięść nie jest rozgniewany, wycofuję sąd, że jego zaciśnięta pięść wyraża gniew, 
oznacza to, że o tym, czy zaciśnięta pięść jest czy nie jest wyrazem gniewu 
decyduje pewna dodatkowa informacja, inna niż sama zaciśnięta pięść. A jeśli 
tak, wówczas okazuje się, że sama zaciśnięta pięść niczego nie wyraża, póki nie 
dowiem się z innych źródeł, jak jest naprawdę. To nie jest oczywiście konkluzja, 
którą chcielibyśmy zaakceptować.

36 Tamże, s. 223.
37 Tamże.
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Oba argumenty zdają się zatem sugerować, że sąd o wyrażaniu gniewu przez 
zaciśniętą pięść powinniśmy podtrzymać, nawet jeśli dowiemy się, że w konkret-
nej sytuacji nie towarzyszy jej realny gniew, podobnie jak podtrzymujemy opis 
ekspresywności symfonii, nawet jeśli przeżycia kompozytora miałyby być z nim 
niezgodne. Wówczas jednak upada kluczowe rozróżnienie pomiędzy zaciśniętą 
pięścią a symfonią, pomiędzy ekspresją a ekspresywnością. Taką konkluzję na-
turalnie ochoczo akceptuje Ridley, jak widzieliśmy powyżej.

A jednak wydaje się, że rozróżnienie, które kreśli Kivy – i wielu innych przed 
nim – jest intuicyjnie przekonujące. Staje się ono jeszcze bardziej naturalne, 
gdy w miejsce ponurej symfonii wstawimy ponury krajobraz. Jest oczywiste, 
że ponurość krajobrazu z pewnością nie ma związku z jakąkolwiek wyrażoną 
ponurością, podczas gdy gniewność zaciśniętej pięści ma niewątpliwie jakiś 
związek z gniewem zaciskających pięści. Należy tylko ten związek w poprawny 
sposób wyeksplikować – inaczej niż zrobił to Kivy. Sugestia jak należy to uczynić 
– w żadnym razie nie odkrywcza, tylko jak najbardziej standardowa – znajduje 
się zresztą w tekście Ridleya, ale nie robi on z niej należytego użytku. Chodzi 
mianowicie o stwierdzenie przytaczane już powyżej (por. cytat opatrzony 
przypisem 26). Istotne jest w nim regularne współwystępowanie (korelacja 
egzystencjalna) dwóch rodzajów zdarzeń: autentycznej ponurości przez kogoś 
doświadczanej i pewnego korespondującego z nią wyrazu twarzy (czy też 
gniewu i zaciśniętej pięści), aby jedno z nich mogło stać się oznaką drugiego. 
Poza terminem „oznaka” (Husserl) w tym – lub bardzo podobnym – znaczeniu 
bywają jeszcze używane terminy „wskaźnik (indeks)” (Peirce), „sygnał” (Langer) 
czy też symptom lub przejaw38. Zwykła ekspresja jest najczęściej tego rodzaju 
znakiem39.

Dla funkcjonowania takiego znaku (tzn. sygnału/indeksu/oznaki) w ogólności 
nie jest istotne, czy regularne współwystępowanie jest naturalne (np. przyczy-
nowo-skutkowe) czy też częściowo kulturowo zależne lub wręcz ustanowione 
przez jakąś umowę czy konwencję. Pewien rodzaj syreny ustanowiony jako 
sygnał pożaru (alarm) równie dobrze o nim informuje, co unoszący się dym. 
Jedyne, co jest konieczne dla zrozumienia takiego znaku, to wiedza odbiorcy 
o istnieniu odpowiedniej korelacji egzystencjalnej40.

Naturalnie sygnał, a więc i będąca jego szczególnym przypadkiem zwykła 
ekspresja, może być błędnie użyty: celowo lub przez pomyłkę. Dotyczy to zresztą 
także większości innych znaków. Możemy – z różnych powodów – wypowie-
dzieć zdanie, które rozmija się z faktami. Zdanie to nie traci naturalnie z tego 
powodu swego znaczenia – nadal mówi to, co mówi – tyle że staje się zdaniem 
fałszywym. Podobnie ma się sprawa z zaciśniętą pięścią, której nie towarzyszy 

38 Por. np. M. Piotrowski, Znak – symbol – oznaka. O heteronomicznych kategoriach semiotyki 
muzycznej, „Muzyka”, t. XXX 1985, nr 1; K. Guczalski, Indeks i ikona, metafora i metonimia w muzyce, 
„Muzyka”, t. L 2005, nr 1, s. 31.

39 Regularne współwystępowanie jest prawdopodobnie tylko jedną, podstawową zasadą nabywania 
znaczenia przez zwykłą ekspresję. W poszczególnych przypadkach może ono być wzbogacane przez 
inne, bardziej subtelne, ale jednocześnie mniej jednoznaczne mechanizmy, których właściwe rozpoznanie 
może być zależne od stopnia znajomości osoby przejawiającej jakąś ekspresję, od wrażliwości i inteligencji 
emocjonalnej odbiorcy, od kontekstu sytuacyjnego itp.

40 Por . K . Guczalski, Znaczenie muzyki – znaczenia w muzyce…, s. 123‑125.
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gniew zaciskającego pięść. Pozostaje ona wyrazem gniewu – jeśli ten rodzaj 
zaciśnięcia pięści typowo współwystępuje z gniewem – tyle że w tym przypadku 
fałszywym. A skoro jest fałszywym wyrazem gniewu, to nie jest wyrazem gniewu. 
A więc jednocześnie jest nim i nie jest. Nie ma w tym jednak żadnej sprzeczności 
ani nawet paradoksalności, bo zaciśnięta pięść jest wyrazem gniewu w jednym 
sensie (takie jest jej znaczenie w ogólności) i nie jest wyrazem gniewu w innym 
sensie: w odniesieniu do stanu psychicznego osoby w danym momencie zaci-
skającej pięść. Podobnie jak np. fałszywe zdanie „Ulice są mokre” bez wątpienia 
znaczy, że ulice są mokre (takie jest jego znaczenie) i nie znaczy, że ulice są 
mokre (w danym momencie i miejscu, tzn. w odniesieniu do rzeczywistości). 
Dwuznaczność tę przeoczył Kivy i przez to stał się podatny na krytykę Ridleya, 
który też tej dwuznaczności najwyraźniej nie dostrzegł i dlatego jego krytyka 
okaże się ostatecznie nietrafna.

Podsumowując, gniewność (ekspresja gniewu) zaciśniętej pięści jest oczywi-
ście związana z gniewem zaciskających pięść – ale nie jest to tak prosty związek 
(pięść jest gniewna w zależności od tego, czy towarzyszy jej gniew czy nie) za 
jaki wziął go Kivy i – podążając za nim – Ridley w roku 199541. Było to zresztą 
dla obu wygodne, bo dzięki temu można w prosty sposób wyjaśnić różnicę 
pomiędzy zaciśniętą pięścią a symfonią. Skoro jednak uznaliśmy, że określenie 
zaciśniętej pięści jako gniewnej (czy nawet jako wyrażającej gniew) można 
utrzymać, nawet gdy okaże się, że zaciskający pięść nie jest rozgniewany, wów-
czas rozróżnienie zaproponowane przez Kivy’ego upada. Jak zatem odróżnić 
zaciśniętą pięść od symfonii czy ponurego krajobrazu?

Ostatni przypadek jest całkiem oczywisty: ponure krajobrazy oczywiście nie 
współwystępują z żadnymi wyrażonymi uczuciami, nie są zatem oznakami 
(sygnałami) czy ekspresjami żadnych. Jakakolwiek ich ponurość leży wyłącznie 
w ich jakościach, w ich postrzeganych cechach, całkiem inaczej niż w wypadku 
typowych oznak (sygnałów). Ani dym nie ma w sobie cech ognia czy też przy-
wodzących na myśl ogień, ani nie musi mieć ich syrena sygnalizująca pożar. 
Jedyne co jest potrzebne, to korelacja egzystencjalna tzn. współwystępowa-
nie tych zjawisk – albo rozpoznane w naturze (dym i ogień), albo wynikające 
z przyjętej konwencji (syrena)42.

A jak ma się sprawa z symfonią? Czy możemy uznać, tak jak sugeruje Ridley, 
że jej ekspresywność wynika z kontekstu smutnej muzyki typowo komponowa-
nej przez smutnych kompozytorów? Tzn. czy jej znaczenie rozumiemy dzięki 
istnieniu powtarzalnej korelacji egzystencjalnej? Czy jest tak, że kompozytorzy, 
ilekroć są w ponurym nastroju, komponują pewien utwór X (przez analogię 
do zaciskania pięści pod wpływem gniewu)? Taka wizja jest naturalnie całkiem 
absurdalna. Nawet gdyby ekspresja była jedynie indywidualna, inna dla każde-
go kompozytora, musielibyśmy oczekiwać, że pewien kompozytor, ilekroć jest 
w smutnym nastroju, zawsze komponuje pewien utwór Y (różny dla różnych 
kompozytorów). To również niedorzeczność.

41 A. Ridley, Music, Value and the Passions…, s. 173.
42 Naturalnie nie twierdzi się tutaj, że sygnał nie może mieć cech, które wskazują na jego 

znaczenie.
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Ale może zbyt restryktywnie zinterpretowaliśmy to, co ma być elementem 
regularnego współwystępowania. Ridley może chciałby uznać, że korelacja 
ta wygląda następująco: ilekroć kompozytor jest ponury, komponuje ponurą 
muzykę przez analogię do przybierania ponurego wyrazu twarzy. Oznaczałoby 
to, że jako skorelowane ze sobą zjawiska A i B uznajemy: A – jakikolwiek po-
nury utwór, B – jakikolwiek ponury nastrój kompozytora i wiemy, że korelacja 
egzystencjalna między nimi faktycznie zachodzi. Ponadto mielibyśmy w muzyce 
jeszcze inne „gesty” ekspresywne: wesołe utwory, gniewne utwory, wzburzone 
utwory itp. Być może zresztą gama muzycznych „gestów” mogłaby być znacz-
nie bogatsza i nie dla wszystkich potrafilibyśmy nawet znaleźć odpowiednie 
określenia słowne. Ponieważ jednak kompozytorzy nie komponują wielokrotnie 
tych samych utworów, każdorazowo taki „gest” musiałby być pewnym typem, 
reprezentowanym przez pewną klasę utworów, podobnie jak gest nazywany 
„zaciśnięta pięść” jest w istocie reprezentowany przez szereg różnych zaciśnięć 
pięści, przez różne osoby, które jednak wszystkie możemy określić tym samym 
terminem. W takim modelu wszystkie utwory przynależące do jednej klasy (re-
prezentujące jeden „gest muzyczny”) miałyby to samo znacznie: ilekroć artysta 
komponowałby jakiś utwór, który moglibyśmy zaliczyć do pewnej znanej nam 
klasy, dowiadywalibyśmy się, że znowu był w stanie ducha skorelowanym z tą 
klasą – podobnie jak z zaciśniętej pięści dowiadujemy się o gniewie zaciskają-
cego pięść.

Taki model nie wygląda przekonująco, przynajmniej z dwóch powodów. Po 
pierwsze, inaczej niż w wypadku zwykłej ekspresji, wątpliwe jest, czy faktycznie 
zachodzi powtarzalna korelacja pomiędzy rodzajem komponowanych utworów, 
a stanem ducha twórcy i czy możemy o niej wiedzieć43. Po drugie, w modelu 
tym – podobnie jak w teorii transmisji uczuć – dzieło sztuki ma jedynie znaczenie 
instrumentalne (por. wcześniejszy cytat z Ridleya). Co więcej, o ile w odnie-
sieniu do modelu transmisji mówi się jedynie hipotetycznie, że „dzieło sztuki 
m o g ł o b y  być zastąpione przez cokolwiek innego, co równie efektywnie 
p r z e k a z y w a ł o b y  dane uczucie”, o tyle tutaj twierdzi się wręcz, że różne 
i s t n i e j ą c e  utwory reprezentujące ten sam „gest muzyczny” m a j ą  to samo 
znaczenie ekspresywne. Musiały one powstać i musieliśmy je usłyszeć, skoro 
dopiero na tej podstawie mogliśmy się przekonać o powtarzalności korelacji 
– podobnie jak musieliśmy nieraz widzieć ponurą twarz (zaciśniętą pięść), aby 
nauczyć się rozumieć ich znaczenie.

Naturalnie takie przypuszczenie – że różne utwory mają to samo znaczenie 
ekspresywne – jest całkiem nie do przyjęcia i w żadnym razie nie chciałby go 
przyjąć Ridley44. Oznaczałoby ono bowiem instrumentalne rozumienie dzieł 
sztuki i ich wymienialność. Jeśli uznajemy, że każde dzieło sztuki ma inne, nie-
powtarzalne znaczenie ekspresywne, że czasem nawet z pozoru drobne różnice 
(które nie skutkowałaby zaliczeniem dwóch utworów do różnych kategorii, 
do różnych „gestów ekspresywnych”) mogą skutkować odmienną ekspresyw-
nością, nie możemy wyjaśniać jej wyłącznie przez odwołanie do mechanizmu 

43 Por. argumentację, że tak nie jest w: K. Guczalski, Znaczenie muzyki – znaczenia w muzyce…, 
s. 146‑149.

44 Por. A. Ridley, „Expression in Art”, s. 212‑213.
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powtarzalnego współwystępowania. Znacznie bardziej przekonujące i obie-
cujące wydaje się poszukiwanie źródła znaczeń ekspresywnych w jakościach 
samych dzieł sztuki, niezależnie od tego, czy pozostają one w jakiejś korelacji 
z czymkolwiek (z przeżyciami twórców) i czy mogą być dodatkowo uznane za 
ekspresję ich realnych przeżyć.

Różnica pomiędzy zaciśniętą pięścią a symfonią polegałaby więc na tym, 
że znaczenie tej pierwszej rozumiemy na podstawie znajomości korelacji eg-
zystencjalnej (regularnego współwystępowania) z czymś realnie istniejącym, 
innym niż sama zaciśnięta pięść (por. przypis 4 powyżej), znaczenie zaś eks-
presywne symfonii na podstawie jej własności. Diagnoza ta w pełni zgadza się 
z dominującym poglądem na ekspresję estetyczną, dzielonym przez Bouwsmę, 
Beardsleya, Kivy’ego, Ridleya w roku 1995 i wielu innych. Nawet jeśli muzyka 
byłaby ekspresją realnych przeżyć twórcy i zachodziłaby jakaś korelacja pomiędzy 
stanem psychicznym twórcy a tworzonymi dziełami, to nie dzięki znajomości 
tej korelacji rozumiemy znaczenie emocjonalne dzieł sztuki, a dzięki ich wła-
snościom. Zatem wydaje się, że możemy podtrzymać klasyczne rozróżnienie 
pomiędzy pięścią a symfonią, pomiędzy zwykłą ekspresją a ekspresywnością 
(własnościami emocjonalnymi) i ten punkt krytyki Ridleya odrzucić.

VI. Werdykt

Pozostaje teraz przyjrzeć się stanowisku samego Ridleya i spróbować ocenić, 
czy zawiera ono konkurencyjną propozycję wobec dominującego poglądu. 
Próbuje on restytuować istotną pozycję artysty i jego przeżyć w obrazie eks-
presywności dzieła między innymi za pomocą następującego, cytowanego już 
powyżej, stwierdzenia:

… artysta musi być widziany jako obecny w swoim dziele, podobnie jak osoba musi być widziana 
jako obecna w swoich działaniach, raczej niż jako oddzielony od niego, stojący poza nim czy 
też, przede wszystkim, jako „logicznie niezależny” od niego45.

Motywacją dla takiego postulatu jest naturalnie wcześniejsza analogia pomiędzy 
megalomanią Hitlera przejawiającą się w jego działaniach i ponurością Mozarta 
przejawiającą się w komponowaniu symfonii. Jak jednak argumentowaliśmy 
powyżej, analogia ta nie wydaje się uprawniona. Tym samym i powyższy wnio-
sek nie całkiem przekonuje. Jest on naturalnie zgodny z wizją ekspresji, którą 
za Collingwoodem przedstawia Ridley. Istotnym elementem tej wizji – niejako 
konkluzją opisu, jak dochodzi do wyrażenia emocji – jest określenie cytowane 
powyżej: „Nie ma możliwości (…) rozważania emocji wyrażonej jako czegoś 
zasadniczo dającego się oddzielić od dzieła, w którym się ona przejawia”46. Cóż 
jednak ono stwierdza? Skoro nie można nawet pomyśleć o emocji wyrażonej, jako 
o czymś oddzielnym od dzieła, to znaczy, że istnieje ona tylko w dziele. Wówczas 
jednak staje się jasne, że nie o realnej emocji tutaj mowa! Dzieło sztuki bowiem 

45 Tamże, s. 218.
46 Tamże, s. 223.
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Czym, w gruncie rzeczy, jest ekspresja w sztuce?

jako przedmiot nieożywiony i nieczujący żadnych realnych emocji oczywiście nie 
doświadcza. W konsekwencji nie o ekspresję w zwykłym sensie tutaj chodzi, bo 
ta ostatnia, to właśnie wyrażanie realnych emocji, np. poprzez zaciśniętą pięść. 
Ekspresja taka jest zawsze relacją dwuargumentową, w której właśnie można 
odróżnić to, co wyrażane – pewną realną emocję – od jej przejawu. Pośrednio 
przyznaje to sam Ridley, gdy mówi np. o tym, że „autentycznie ponurzy ludzie 
autentycznie wyglądają ponuro”. Jeszcze bardziej jednoznacznie artykułuje to 
np. wtedy, gdy stara się wyraźnie odgraniczyć stanowisko Collingwooda od 
innych przedstawicieli klasycznej teorii ekspresji, reprezentujących niemożliwą 
do zaakceptowania teorię transmisji:

Tołstoja „uczucie”, które artysta „przeżył”, Wordwortha emocja „faktycznie istniejąca w umyśle” 
(…) są przedmiotem opisu, bo są rozumiane jako dające się ująć niezależnie od dzieła sztuki, 
w którym mają być wyrażone47.

Można powiedzieć, że wymienieni przedstawiciele klasycznej teorii ekspresji 
w sztuce faktycznie rozumieli ją jako specyficzną odmianę zwykłej ekspresji 
będącej relacją dwuargumentową. Collingwood, a za nim Ridley, pragnął 
utrzymać takie rozumienie ekspresji w sztuce – jako realnej ekspresji twórcy. 
Jednocześnie, aby uniknąć niepożądanej konsekwencji instrumentalnego po-
strzegania dzieła sztuki jako jedynie przekaźnika zewnętrznych wobec niego 
uczuć, w szczególny sposób przeinterpretował ekspresję, w sposób przedsta-
wiony powyżej. Skoro emocja wyrażona nie może być oddzielona od dzieła 
sztuki, wówczas faktycznie, jak pisze Ridley, „nie istnieje możliwość myślenia 
o emocji wyrażonej jako czymś, co mogłoby równie dobrze być wyrażone 
w inny sposób czy też w innym dziele sztuki”48. Jednak tak zinterpretowana, 
ekspresja w zwykłym sensie przestaje nią być. A czym się staje? Dokładnie 
tym, o czym mówią krytykowane przez Ridleya ujęcia. Skoro emocja wyrażona 
nie może być nawet pomyślana jako oddzielna od dzieła sztuki, skoro istnieje 
tylko w nim i nigdy poza nim, to jest całkowicie zależna od jego własności 
i wyłącznie z tych własności – w szczególności jego jakości emocjonalnych 
– wynika. Emocja wyrażona okazuje się po prostu jakością emocjonalną czy 
też ekspresywnością samego dzieła sztuki. Jej związek z dziełem sztuki jest 
immanentny i niepodważalny. Jednocześnie jej związek z realnymi emocjami 
artysty – to znaczy tymi, które istnieją poza dziełem – staje się jedynie hipote-
tyczny i niepewny. Co więcej, gdybyśmy chcieli go restytuować i uczynić realną 
emocję artysty istotnym elementem teorii ekspresji artystycznej, natychmiast 
ponownie popadniemy w ryzyko instrumentalnego rozumienia dzieła sztuki. 
Jedyną ścieżką, która pozostaje – i którą właśnie, za Collingwoodem, podążył 
Ridley – jest postulowanie, że emocja artysty jest w dziele, jest całkowicie 
tożsama z tą, która w nim znalazła swój wyraz i jest z jakościami dzieła nie-
rozerwalnie związana. Taki postulat jest oczywiście możliwy wyłącznie wtedy, 
gdy całkowicie zmienimy znaczenie terminów. Natomiast zgodnie ze zwyczaj-
nym ich użyciem, realna emocja artysty właśnie nie jest w dziele, a wyłącznie 

47 Tamże, s. 224.
48 Tamże, s. 223.
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w nim. Inaczej mówiąc, realnej emocji artysty przysługuje autonomiczny byt 
poza dziełem sztuki.

Jeśli weźmiemy w nawias ten jeden element teorii Collingwooda-Ridleya 
(tzn. postulat, że realna emocja artysty jest wyłącznie w dziele), wówczas to, 
co pozostaje, jest zgodne z powszechnie akceptowanym poglądem. Tak więc 
Ridley, wbrew swoim zamiarom i nie wprost, w istocie po raz kolejny pogląd 
ten potwierdza.

What, ultimately, is expression in art?

It might appear that the titular question has already received a widely accepted answer 
(as indicated by Peter Kivy in 1999): aesthetic expression is an emotional quality of an 
expressive object, and not the actual expression of its creator’s real feelings. The latter 
thesis lay at the heart of the so-called classic expression theory that dominated aesthetic 
views during the nineteenth and the first half of the twentieth century. Later, however, 
that theory was repeatedly subjected to fundamental criticism and gradually replaced 
by the view cited by Kivy – a view that had also remained essentially binding for around 
two thousand years: from the times of Plato to the eighteenth century.

So at least that element of the dispute over expression seemed to have been resolved. 
However, in 2003, The Oxford Handbook of Aesthetics included an attempt to reinstate 
a version of classic expression theory, using arguments that were unquestionably per-
suasive. The aim of the present article is to assess that proposition and to attempt to 
resolve the renewed dispute between classic expression theory and the still dominant 
view of aesthetic expression. 

Słowa kluczowe: ekspresja w sztuce, ekspresywność, klasyczna teoria ekspre-
sji, Aaron Ridley, Peter Kivy, Monroe Beardsley, Robin George Collingwood, 
The Oxford Handbook of Aesthetics

Keywords: expression in art, expressiveness, classic expression theory, Aaron 
Ridley, Peter Kivy, Monroe Beardsley, Robin George Collingwood, The Oxford 
Handbook of Aesthetics
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Prawda wyrazu akuologicznego. Inspiracje hermeneutyczne

Zasadnicze zadanie stawiane nam przez każdą sztukę 
polega na „uczeniu się słyszenia tego, co nam chce mówić; 
(…) celem nauki słyszenia jest przede wszystkim 
wydobycie się z wszystko niwelującego niedowidzenia i niedosłyszenia, 
które szerzy cywilizacja operująca coraz potężniejszymi bodźcami”1 . 

„Estetyka ekspresji była narażona na niezrozumienie 
w jeszcze większym stopniu niż jej przeciwieństwo – formalizm. 
Powiedzenie, że muzyka jest lub powinna być ‘wylewem serca’, 
obarczone jest ryzykiem iż zostanie uznane 
za usprawiedliwienie i wymówkę dla entuzjastycznego dyletantyzmu, 
który traktuje swe niedostatki techniczno‑kompozytorskie jako zaletę, 
zamiast odczuwać je jako brak”2 .

Współczesna estetyka dobrze uświadamia sobie fenomen interpretacyjnego 
otwarcia dzieła, które nawet wówczas, gdy stanowi – z punktu widzenia za-
miaru artysty – „zamkniętą” całość (to znaczy ukończony w określonej postaci 
wytwór), pozostaje w interpretacji (w każdym akcie wykonawczym lub „od-
biorczym”) dziełem otwartym. Swoboda interpretacji wykonawcy i odbiorcy 
przynależy dziełu w sposób niezaprzeczalny, w przeciwnym razie utraciłoby 
ono znaczenie symbolu (w obydwu znaczeniach wywiedzionych z etymolo-
gii greckich słów symbolon i symballein, ale także w powiązaniu z łacińskim 
imago), a stałoby się zwykłym znakiem odsyłającym do czegoś innego niż to 
na co wskazuje. Umberto Eco, w duchu analiz Luigiego Pareysona, pisze: „(…) 
współczesny artysta nie tylko ma pełną świadomość tego, co oznacza ‘otwar-
cie’, nie tylko traktuje je jako coś nieuniknionego, ale też akceptuje je, czyniąc 
z niego program twórczy i dokładając starań, aby to ‘otwarcie’ maksymalnie 
wykorzystać”3. Eco konkluduje, że każdy przekaz artystyczny rysuje w określony 
sposób nieokreślony przedmiot4. 

Współczesna świadomość artystyczna pozostaje zatem w symbiotycznej 
relacji z hermeneutyką filozoficzną. Właśnie hermeneutyka Gadamerowska 

1 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przeł. K. Krzemieniowa, 
Oficyna Naukowa, Warszawa 1993, s. 49.

2 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł. Z. Skowron, WUW, Warszawa 2015, s. 25.
3 U. Eco, Poetyka dzieła otwartego, przeł. J. Gałuszka, w: U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokre-

śloność w poetykach współczesnych, tłum. zbior., Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008, s. 72.
4 Por. tamże, s. 71.



22

Małgorzata Przanowska

w sposób szczególny uprzywilejowuje doświadczenie dzieła sztuki jako miejsca 
doświadczenia prawdy hermeneutycznej, która wyłania się jako „rezultat” – jeśli 
można tak to ująć – rozpoznania „czegoś” w nieusuwalnej niejednoznaczności 
‘rzeczy’ (i rzeczywistości). Dokonuje się to dzięki komunikacyjnej dynamice, 
energii i enargei dzieła, która wyznacza – obok ingenium i vis – określony i nie-
powtarzalny styl interpretacji (należący do prioprium twórcy)5. Dzieło bowiem 
nie tyle i nie tylko coś znaczy, lecz także „coś” mówi6 i zaprasza do odpowiedzi7: 
„sztuką jest tylko coś, co wymaga konstruowania utworu w procesie uczenia się 
słownictwa, form i treści, by w ten sposób rzeczywiście spełniła się komunika-
cja”8. Gadamer podkreśla znaczenie uczenia się sylabizowania dzieła, aby móc 
je swobodnie czytać w modus wzajemnego oddziaływania dzieła i jego odbiorcy 
(szeroko rozumianego czytelnika)9. Swobodna lektura-interpretacja ergonu 
jest możliwa dlatego, że dzieło „rozmawia” z własnym odbiorcą-czytelnikiem; 
innymi słowy – mówi do kogoś, kto nauczył się wsłuchiwać w „głos” dzieła. 
Sztukę trzeba rozumieć10, a rozumienie to zakłada otwartość słuchania przekazu 
docierającego do odbiorcy w języku sztuki11, a także uznania, że dzieło sztuki 
w swym bytowaniu jest słowem (i w tym sensie również wyrazem), językiem 
(i dlatego również żywą i wciąż ożywianą, a zarazem ożywiającą tradycją12, 

5 Por. B. Niebelska‑Rajca, „Enargeia” i „energeia” w teoriach literackich renesansu i baroku, Wydaw-
nictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, s. 209. 

6 Od razu trzeba zaznaczyć, że owo „coś”, co dzieło mówi (przekazuje) domaga się każdorazowej 
interpretacji polegającej na spotkaniu z dziełem, a zatem nie jest raz na zawsze ukonstytuowaną treścią 
do „kopistycznego odtworzenia”.

7 Gadamer wskazuje na „związek tożsamości dzieła z tym, że ‘jest w nim coś do zrozumienia’, że 
chce ono być zrozumiane zgodnie z tym, co ‘ma na myśli’ lub ‘mówi’. Jest to wychodzące od ‘dzieła’ 
wyzwanie, które czeka na to, aby mu ktoś sprostał. Domaga się odpowiedzi, udzielić jej zaś może tylko 
ten, kto to wyzwanie przyjął. Ta odpowiedź musi więc być jego własną odpowiedzią, której sam czynnie 
udziela. Gra wymaga współgrającego”, H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 34.

8 Tamże, s. 70.
9 Por. tamże, s. 64
10 I tutaj dwie uwagi. Pierwszą idealnie oddają słowa samego Gadamera: „Nawet gdy słuchamy 

muzyki absolutnej musimy ją ‘rozumieć’. I tylko wtedy gdy ją rozumiemy, gdy jest dla nas ‘jasna’, istnieje 
dla nas jako twór artystyczny. Chociaż więc muzyka absolutna stanowi czysty ruch formy jako taki, swego 
rodzaju matematykę dźwiękową, i nie ma żadnych przedmiotowo znaczących treści, które tam postrze-
galibyśmy, to jednak rozumienie zachowuje pewne odniesienie do tego, co znaczeniowe. Specyficzną 
relacją znaczeniową takiej muzyki jest nieokreśloność tego odniesienia. Samo tylko widzenie, samo tylko 
słyszenie to dogmatyczne abstrakcje, które dokonują sztucznej redukcji fenomenów. Spostrzeżenie niesie 
zawsze znaczenie”, H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, 
wyd. inter esse, Kraków 1993, s. 113. Druga uwaga: rozumienie sztuki to doświadczenie rozumowe 
i emocjonalne, ale również doświadczenie pewnej umiejętności. W języku potocznym używa się jeszcze 
czasem wyrażenia: „rozumieć się na czymś”. Wyjaśnienie, które oferuje słownik (np. PWN: „znać się na 
czymś”) nie jest wystarczające, a raczej wymaga dopowiedzenia wynikającego z analizy uzusu codziennego 
posługiwania się tym sformułowaniem. Mówiąc, że ktoś na czymś się rozumie (jakkolwiek niezgrabnie 
to brzmi), ma się na myśli to, że ktoś posiada określoną umiejętność, ta zaś pozostaje w ścisłej relacji 
z rozumem (lub intelektem, czy inteligencją) oraz z przeżywaniem relacji z ‘rzeczą’, która podlega rozum-
nemu kształtowaniu, wykorzystaniu, użytkowaniu itp. W rozumieniu sztuki chodzi o takie doświadczenie, 
które angażuje całą osobę i jej dotychczasowe rozumienie siebie i świata, ale również proces uczenia się 
języka sztuki oraz uczestnictwa w komunikacji jest umiejętnością. 

11 Nie jest to język substancji – twierdzi Gadamer – ale jak każdy język tworzony przez rzeczy, język 
sztuki jest „językiem odbieranym przez naszą skończenie dziejową istotę”, por. H.‑G. Gadamer, Prawda 
i metoda…, s. 430. 

12 Rację ma Gadamer, gdy odróżnia „tradycję, którą jesteśmy” (rozmowę, którą jesteśmy) od tra-
dycjonalistycznego usztywnienia i skostniałego przekazu, który żąda podporządkowania i usztywnienia, 
domknięcia, a nawet zniesienia interpretacji, na rzecz jednego, prawidłowego wzorca pojmowania 
i odbioru. 
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kulturą), mową (i dlatego spełnia się w komunikacji, w „rozmowie” z odbiorcą). 
Spekulatywność języka to sedno ontologii hermeneutycznej – słowo i ‘rzecz’ nie 
pozostają względem siebie w relacji odzwierciedlenia (jak w spekulatywności 
Heglowskiej), ale są ze sobą ściśle powiązane. „Język rzeczy” – poszukując i od-
najdując właściwe słowo – chce być usłyszany w taki sposób, w którym rzeczy 
wyrażają siebie w języku13. Praca „archeologiczna” w rozumieniu ‘rzeczy’ (lub 
‘dzieła’ – określonego wyrazu, który jest hermeneutycznym słowem ujawnia-
jącym rzecz w tym co wypowiadalne i wciąż pozostające do wypowiedzenia14) 
nie jest tutaj wystarczająca, choć do pewnego stopnia konieczna. W każdym 
razie, z prac Gadamera wynika, że w procesie rozumienia nie tyle „odkopujemy” 
substancjalnie, raz na zawsze określony i utrwalony sens lub jednoznaczną treść 
przekazu, ile wchodzimy w komunikację z „głosem” dzieła, które zachowując coś, 
pozwala temu czemuś na żywą, dynamiczną relację w spotkaniu z odbiorcą; co 
więcej, dzieło domaga się od niego pracy „budowania” znaczenia, którego nie 
powinno się utożsamiać z konstruktywizmem15. Innymi słowy, doświadczenie 
dzieła sztuki pozwala dziełu pozostać określonym przekazem w całej niewyczer‑
pywalności jego sensu, dzięki zaproszeniu odbiorcy do tego, aby „zamienić się 
w słuch” i w ten sposób wejść w otwartą relację i przestrzeń dla wsłuchiwania 
się w niepowtarzalny głos dzieła. Ten „głos dzieła” nazywam jego wyrazem. 
Dzieło kształtuje więc swego odbiorcę, który doświadcza w nasłuchiwaniu 
‘rzeczy’ własnego sposobu rozumienia dzieła, a tym samym ukazuje (a więc 
i wyraża) coraz to nowe „odsłony” interpretacyjne. To „działanie” dzieła ma 
jeszcze inny ważny aspekt – odbiorca w doświadczeniu przekazu dzieła, uczy 
się zarazem pytać o własne życie, może nawet szczególnie wtedy, gdy dzieli 
się z innymi swoją interpretacją dzieła: musi bowiem wtedy werbalizować 
i ukonkretniać swój sposobów rozumienia, wprowadzając tym samym rozu-
mianą ‘rzecz’ w przestrzeń uwydatnionego słyszenia. Dzieląc się interpretacją, 
odbiorca aktualizuje dzieło, to znaczy staje się jego interpretatorem‑wykonawcą 
uczestniczącym w „życiu dzieła”.

13 Por. „Our finit experience of the correspondence between words and things thus indicates 
something like what metaphisics once taught as the original harmony of all things created, especially 
as the commensurateness of created soul to created things. This fact seems to me to be guaranteed 
not in ‘the nature of things,’ which confronts other opinions and demands attention, but rather in 
‘the language of things,’ which wants to be heard in the way in which things bring themselves to 
expression in language”, H.‑G. Gadamer, The Nature of Things and the Language of Things, w: tegoż, 
Philosophical Hermeneutics, tłum. David E. Linge, University of California Press, Berkley – Los Angeles 
– London 2004, s. 81.

14 Łączność słowa i rzeczy – podkreśla Gadamer – polega między innymi na tym, że wypowie-
dziana rzecz pozwala zaistnieć również temu co niewypowiedziane – na tym polega wszelkie ludzkie 
mówienie: na skończoności tego co wypowiedziane i nieskończoności sensu do rozwinięcia i zinter-
pretowania, por. H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 415. Z takiego przedstawienia sprawy wynika 
jednoznacznie, że „ludzkie mówienie” nie ogranicza się do werbalnej komunikacji, ale obejmuje wszel-
kie formy komunikacji (która musi zakładać na – powiedzmy – poziomie ontologicznym „relacyjność 
rzeczy”) (por. H.‑G. Gadamer, Aesthetics and Hermeneutics, w: tegoż, Philosophical Hermeneutics…, 
s. 101). Zatem „ludzkie mówienie” to również tworzenie i „przemiana w wytwór” – wszelka postać 
kształtowania materii i „prezentacji bytu”. Językowość doświadczenia hermeneutycznego oznacza 
nie tyle zwrot hermeneutyki pod znakiem języka, ile wskazuje na ontologiczny zwrot perspektywy 
hermeneutycznej (por. PIM, s. 429‑431).

15 Przeciwnikiem utożsamienia hermeneutyki z konstruktywizmem z jednej strony i sztywnym 
tradycjonalizmem z drugiej strony jest Jean Grondin; por. tenże, Du sens de la vie. Essai philosophique, 
Montréal: Bellarmin 2003, s. 35‑45.
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Pragnę zwrócić tutaj uwagę na to, że nie tylko np. muzyka należy do sztuk 
„energetycznych” jak widział to Herder16, lecz także w pewnym sensie każde 
dzieło działa, oddziałuje na odbiorcę, nie pozwala na obojętność, zatrzymuje17 
i, niczym Ricoeurowski symbol, „daje do myślenia”. Znamienne z kolei wydaje 
się to, że gdy chcemy myśleć (a zatem rozumieć), trzeba „wyostrzyć wrażliwość 
uszu na słowa [podkr. – M.P.]”18 – wtedy myślenie zmienia nasze życie. Oczywiście 
różne są drogi owego oddziaływania: czasem dzieło nas przywołuje, zwraca 
naszą uwagę, czasem domaga się pogłębionego studiowania, otwarcia się na 
nowy język i uczynienia lub wypracowania w sobie wewnętrznej przestrzeni 
wypowiadania dzieła, jego „przekazu”. Tak czy inaczej, dzieło jest wydarzeniem 
i wyzwaniem – wymaga twórczej pracy nad nim i odbiorcy nad samym sobą. 
Gadamer ujmuje to doświadczenie między innymi w takich słowach: „Wra-
stanie w dzieło sztuki oznacza zarazem wyrastanie ponad siebie”19, ponieważ 
w rozpoznaniu tego, co już jakoś wcześniej znane wydobywa się to, co trwałe 
w całej dynamice gry zmiennych jakości dzieła. Trzeba teraz zapytać, czym jest 
„to co trwałe” w dziele (i w jakiej relacji pozostaje względem „wyrazu”), skoro 
zastrzeżona została możliwość, że chodzi tu o jeden jedyny, niezmienny sens 
dzieła. 

Współczesna kompozytorka Alicja Gronau-Osińska, przyznając w zagadnieniu 
badania procesu twórczego rację zarówno Igorowi Strawińskiemu, jak i Ga-
damerowi, stwierdza: „Dla twórcy, kompozytora niezbędna jest introspekcja, 
wejrzenie w siebie, w swój proces twórczy, niejako przypomnienie sobie na 
nowo, przywołanie wcześniej planowanych zamierzeń oraz sposobu ich reali-
zacji. Gdy dzieło jest już gotowe, zaczyna żyć własnym życiem (nawet przed 
prawykonaniem), a chęć dokonania analizy tej – już niezmiennej, zamkniętej, 
spetryfikowanej – całości przynosi niespodziewanie inne, zewnętrzne spojrze-
nie, podobne do tego, jakie się pojawia przy analizie dzieł cudzych. To prawda. 
I, zaskakująco dla samego twórcy, może się o swoim dziele dowiedzieć czegoś 
nowego. Perspektywa ‘bycia poza’ odsłania niewidziane przedtem widoki, 
otwiera nieznane wcześniej wymiary, ukazuje punkty węzłowe – przecięć, zbież-
ności – w innym oświetleniu”20. Innymi słowy, skomponowana muzyka zaczyna 

16 Zob. C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 11‑12.
17 „Cecha wyróżniająca sztuki polega raczej na tym właśnie, że to, co uzyskuje w niej reprezentację 

(…) skłania nas do zatrzymania się i przyzwolenia, jak moment jakiegoś ponownego rozpoznania”, 
H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 48‑49.

18 Tamże, s. 55.
19 Tamże, s. 71.
20 A. Gronau‑Osińska, Poemat – requiem. Forma znacząca, Wydawnictwo UMFC, Warszawa 2007, 

s. 9. Książka ta stanowi z jednej strony interpretację kompozycji Autorki Poemat – requiem zorganizo-
waną według podziału zaproponowanego przez Mieczysława Tomaszewskiego na lingwistkę i poetykę 
muzyczną (zob. M. Tomaszewski, Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans, AM, Kraków 
2000). Tomaszewski wyjaśnia ją następująco: „Lingwistyka ogranicza się do tego, co wspólne: techniczne 
i językowe, do procedur harmonii i kontrapunktu, do gramatyki i logiki, układów wertykalnych i linear-
nych. Poetyka zajmuje się tym, co p o n a d‑techniczne, co konstytuuje d z i e ł o  jako d z i e ł o, jako 
rzeczywistość niepowtarzalną, najczęściej przez procedury trans‑muzyczne. To, co wydaje się najbardziej 
istotne to śledzenie relacji d y n a m i c z n e g o  związku pomiędzy o b u  tymi poziomami”, tamże, 
s. 16; cyt. za: A. Gronau‑Osińska, Poemat – requiem…, s. 9. Z drugiej strony, praca jest interpretacją 
formy znaczącej Suzanne Langer, stąd podtytuł Forma znacząca, zob. tamże, s. 137‑143. Warto również 
dodać, że Autorka słusznie wydobywa znaczenie słuchania w interpretacji dzieła sztuki u Gadamera; 
na gruncie filozoficznym wątek akroamatycznego wymiaru hermeneutyki dostrzegł – za Manfredem 
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przemawiać do twórcy, który stał się jej własnym odbiorcą-czytelnikiem (co nie 
oznacza, że idealnym interpretatorem) i dlatego właśnie przemawia inaczej 
dzięki – a może mimo? – tego samego tekstu, tu: tej samej partytury. Dzieło, 
konstytuując własną „jedność” i „trwałość”, konstytuuje zarazem odbiorcę jako 
wsłuchującego się w „głos innego”; tym samym możliwa staje się komunikacyjna 
wspólnota, której celem nie jest ujednolicenie przekazu i odbioru, ale umiejęt-
ność postrzegania tego, co „skondensowane” w dziele i przemawiające jako 
takie właśnie „zintensyfikowanie”21. Na przykład intensywność przekazu poety 
staje się wierszem, formą, upostaciowioną, określoną, „obrazową” gęstością 
sensu, która przemawia, a przemawiając kształtuje siebie (w czytaniu odbiorcy), 
odbiorcę (w czytaniu dzieła) oraz relację (w czytaniu dzieła i odbiorcy przez 
siebie nawzajem). Jest jeszcze jeden ważny aspekt procesu twórczego, który 
chciałabym zaakcentować. Dzieło domaga się ukończenia, a więc domknięcia, 
aby mogło – właśnie jako dzieło (energetyczny potencjalnie lub aktualnie ergon), 
czyli komunikująca coś rzeczywistość – otwierać się na kolejne, coraz to nowe 
interpretacje, również tego, kto nad dziełem pracował, tego, kto je stworzył. 
Bardzo podobnie dzieje się w rozmowie: oto coś wyrażamy, coś komunikujemy, 
ale dopiero reakcja na naszą wypowiedź daje możliwość dookreślenia a zarazem 
otwarcia rozumienia naszych słów na nowe możliwości. 

Wydaje się, że symboliczny (i obrazotwórczy) wymiar dzieła22 – a przynaj-
mniej tak chciałabym to ująć – z jednej strony zakłada już rozpoznanie „tego, 
co trwałe”, ale rozpoznanie to należy do pracy i dynamiki interpretacji, która 
zawsze23 widzi inaczej o tyle, o ile w ogóle się dokonuje, gwarantując zarazem 
identyfikowalność dzieła jako to właśnie, a nie inne dzieło; z drugiej strony, 
dzieło-imago-ergon konstytuuje to, co do rozpoznania „w grze form, przybie-
raniu kształtu i ‘utrwalaniu’ w postaci jakiegoś wytworu”24 jako to, co wciąż 
przemawia własnym głosem i w swoim czasie. Z pewnego punktu widzenia 
jasne jest, że zarówno mówienie (nawet najprostsze wydawanie dźwięków, 
władanie własnym głosem), jak i czas (dysponowanie czasem i przebywanie 
w czasie) dzielą ze sobą wymiar, który chętnie określam jako słyszalność rzeczy; 
z powodów etymologicznych natomiast ową słyszalność nazywam wymiarem 
lub wyrazem akuologicznym (gr. ακούω [akuo] – słuchać). Decydująca w dziele 
jest – jak sądzę – logika słuchania, podążania za myślą, ideą, wewnętrznym 
„słowem” (logosem), czyli splotem relacji między elementami dzieła. Pełna 
– komunikującego coś – smaku gęstość bytu-bycia to głos (nawet gdy mowa 

Riedlem – Marek Szulakiewicz, zob. M. Szulakiewicz, Filozofia jako hermeneutyka, Wyd. Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 56‑57. 

21 Sztuka nie tyle przekazuje sens, choć rzeczywiście przechowuje go i chroni; sztuka jest takim 
zintensyfikowaniem, które umożliwia – jak powiada Gadamer – spotkanie z tym, co szczególne oraz ze 
zjawiskiem prawdy, por. H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 49.

22 Na zmianę interpretacji symbolu, znaku, alegorii i obrazu w koncepcji Gadamera zwrócił uwagę 
Stefan Morawski, słusznie konkludując, że „symbol” z eseju o pięknie z 1974 r. odpowiada „obrazowi” 
z Prawdy i metody z 1960 r., zob. S. Morawski, Posłowie, w: H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 73.

23 Podkreślić trzeba jednak, że owego „zawsze” nie należy rozumieć w sensie postulatywnym lub 
programowym. Chodzi raczej o to, że ex post doświadczenie rozumienia uświadamia nam, że wcześniej 
postrzegaliśmy coś inaczej, w innym świetle i odmiennej perspektywie; a zatem dzieło mówi nam, kim 
byliśmy i kim jesteśmy i kim się stajemy. 

24 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 63.
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na przykład o niemym głosie w etyce hermeneutycznej Paula Ricoeura), który 
zyskuje sens wówczas, gdy się go słyszy. To słyszenie polega na włączającym 
odbiorcę uczestniczeniu (methexis)25. Głos, który nie znajduje odbiorcy (lub 
nie potrafi go sobie wytworzyć, ukształtować) albo głos, który nie przemawia 
w imieniu własnej wspólnoty (lub nie wyrasta z natchnienia26), to głos pusty, 
bez znaczenia. A przecież semantyka – żeby sparafrazować twierdzenie Susan-
ne Langer – zdaje się przesądzać o dziele sztuki (owa semantyka koresponduje 
nota bene w pewnym zakresie z postulatem Gadamera, żeby nie zawężać sztuki 
do wymiaru li tylko estetycznego, ale przywrócić dziełu pełnoprawną wartość 
poznawczą). Dopiero w określonym układzie (łac. compositio), konstrukcji, 
budowie, „puste dźwięki” stając się głosem, który „coś” w jakiś sposób mówi, 
nabierają znaczenia. Należy jednak podkreślić, że ruch tworzenia (budowania, 
scalania lub zamierzonego rozpraszania, burzenia) zakłada przede wszystkim 
doświadczenie słuchania lub nasłuchiwania – doświadczenie, które nie może 
być zredukowane do świadomego działania (świadomie słucham kogoś/cze-
goś) lub „czystej” niejako aktywności zmysłu (słyszę kogoś/coś). Doświadczenie 
słuchania, o które chodzi w doświadczeniu (tworzenia) dzieła, ściśle wiąże 
się z egzystencjalnym ujęciem człowieka rozumianym jako słuchający sposób 
bycia. Słuchanie nie jest tutaj funkcją, aktywnością lub działaniem człowieka, 
lecz podstawowym rysem ludzkiej egzystencji – jesteśmy bowiem istotami 
wsłuchującymi się w nas samych, innych oraz w otaczający nas świat. Wynikiem 
ludzkiego wsłuchiwania się jest nie tylko rozumienie, otwarcie na świadome 
wchodzenie w relacje z innymi (przytomne przebywanie), lecz także szczególny 

25 Por. H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 434. Zob. też H.‑G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji 
między Platonem i Arystotelesem, przeł. Z. Nerczuk, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2002, s. 9‑24 i dalej. 

26 Zastanawiam się, czy słusznie niektórzy autorzy (np. formaliści muzyczni, ale również Gadamer, 
zob. np. tenże, Prawda i metoda…, s. 115, czy Dahlhaus, zob. Estetyka muzyki…, s. 26) zdają się de-
precjonować znaczenie natchnienia w pracy twórczej. Nawet jeśli na przykład kompozytor pisze utwór 
na zamówienie lub według wymogów określonej techniki czy stylu, musi otworzyć w sobie wewnętrzną 
przestrzeń słuchania i nasłuchiwania ‘rzeczy’. Nie zawsze proces ten podlega ścisłej kontroli, zasadom 
planowego wytwarzania lub presji silnej woli tworzenia. Dlatego kompozytor może odczuwać brak weny 
twórczej lub twórczą niemoc. Doświadczenie takie świadczy jednak wymownie o tym, że do pewnego 
stopnia twórca musi pielęgnować w sobie pokorę wobec rzeczywistości swojej sztuki. A to jest już kwestia 
ogólnego kształtowania siebie przez pracę nad tym, co konkretne. Nawet w wypadku pracy nad utworem 
dodekafonicznym czy też serialistycznym, w każdym razie nad takim, gdzie kompozycja przypomina raczej 
muzyczną matematykę lub łamigłówkę, natchnienie jest również obecne, przynajmniej w momencie, 
w którym twórcy pierwszych utworów dodekafonicznych wpadli na pomysł tworzenia takiej muzyki 
i określili zasady jej komponowania. Pomysł jednak nie pojawia się w próżni. Josef Matthias Hauer, który 
w utworze fortepianowym Nomos op. 19 z 1919 r. zamieścił atematyczną dodekafonię, należał do koła 
Schönbergowskiego, planowali nawet z Schönbergiem wspólną publikację, ale ostatecznie podzieliła 
ich wizja dotycząca tego, kim jest kompozytor. Co ciekawe, Hauer w pewnym momencie odmówił na-
zywania siebie kompozytorem, ponieważ nie zgadzał się z ideą kompozytora jako ekspresyjnego artysty 
(o ile dobrze pamiętam Jamie James w Muzyce sfer przypisuje taką interpretację kompozytora nurtowi 
romantycznemu, w którym dokonuje się całkowite zerwanie myślenia i kultury muzycznej ze stricte 
naukowym podejściem). Tak natomiast rozumieli swoje zadanie Schönberg, Berg i Webern. Hauer wolał 
określać siebie jako „interpretatora dwunastu tonów”. Interesujące jest również, w jaki sposób filozofia 
Ferdinanda Ebnera (nurt filozofii dialogu/spotkania, do którego nawiązywał też Gadamer) wpłynęła na 
Hauera. W każdym razie na tym przykładzie widać, jak zwodnicze bywa przekonanie, że twórca tylko coś 
wytwarza według zastanych już prawideł i do posłuszeństwa normom można sprowadzić jego działanie. 
Nawet jeśli – jak twierdzi Gadamer – „samoświadomość twórcy pozostaje o wiele bardziej trzeźwa [niż 
odbiorcy‑obserwatora – uzup. M.P.]” i nawet jeśli twórca widzi „wytwarzanie, umiejętność oraz kwestię 
‘techniki’ tam, gdzie obserwator doszukuje się natchnienia, tajemnicy i głębszego znaczenia” (tamże), 
nie oznacza to, że tworzenie pozbawione jest aspektów tego, co dostrzega w dziele obserwator. 
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rodzaj interakcji z przyrodą oraz ludzkimi wytworami, która to interakcja przy-
biera postać twórczości, a właściwie jest już twórcza. 

Tworzenie (zarówno dzieła, jak i tworzenie w znaczeniu pracy odbiorcy-
-czytelnika-interpretatora) nawet wówczas, gdy angażuje wszystkie zmysły 
przekracza zmysłowe funkcje człowieka. Banałem trąci stwierdzenie, że można 
słyszeć, ale nie słuchać, dotykać, ale nie przeżywać, patrzeć a nie widzieć, wą-
chać i jeść, ale nie czuć i nie smakować; można też chodzić i tańczyć, ale nie 
włączać się w ruch i rytm życia itd. Dla sprawnego funkcjonowania w świecie 
takie rozróżnienie może nie mieć większego znaczenia, dla doświadczenia 
sztuki natomiast wydaje się ono sprawą zasadniczą. Jednak zasadniczość ta 
nie wynika z dualistycznej percepcji życia, która karmi się wrogimi opozycjami, 
aby następnie cały wysiłek skierować na uzasadnianie hierarchii lub elimina-
cji zachowań niepożądanych. Nawet w owym sprawnym funkcjonowaniu 
w codziennym życiu można dostrzec na pozór błahe sprawy, rzeczy, które 
nie są bez znaczenia ani dla sztuki, ani dla myślenia mierzącego się z analizą 
doświadczenia sztuki, ani – tym bardziej – dla naszego życia. Jest też odwrot-
nie: sztuka uczy nas bardziej sensownego przebywania w świecie codziennych 
zmagań. Tradycja fenomenologiczna wciąż zachęca do zmiany nastawienia 
z teoretycznego na naturalne w zawołaniu: „Do rzeczy samych!” (Husserl); 
Heidegger mówił o odpowiednim nastrojeniu się na faktyczność ludzkiej 
egzystencji z całą realnością doświadczania różnicy ontologicznej. Fenomen 
ujawniania i skrywania się bytu w rozmaitych aspektach rozumienia znajdzie 
również swój wyraz w analizach dzieła sztuki obecnych w pracach Gadame-
ra. We wszystkich tych przykładach kryje się coś z rozumienia słuchania jako 
sposobu ludzkiego bytowania, w którym kierujemy się ku czemuś z pewnego 
rodzaju pogłębioną (choć nie zawsze intencjonalną) uważnością otwartą na 
wzajemność. Rozumiem przez to doświadczenie lub sytuację, w której dajemy 
możliwość, aby to, ku czemu jesteśmy skierowani (to czego słuchamy, w co 
się wsłuchujemy), przekazało nam swoją „wiadomość”; innymi słowy – aby 
wyrażając siebie w nakierowaniu na coś, usłyszeć głos ‘rzeczy’, która nie 
tylko mówi o sobie, dając coś „od siebie”, lecz także komunikuje nam coś 
o nas samych i naszym sposobie rozumienia świata. I jest to przestrzeń dla 
natchnienia, inspiracji, poruszenia wewnętrznych struktur rozumienia. 

Tworzenie czegoś (co może stać się dziełem sztuki, jednak nie można z góry 
tego zamierzyć lub przewidzieć, choć można tego oczywiście pragnąć) to wy-
nik sposobu rozumienia nas samych i świata, a zarazem doświadczanie tego 
rozumienia obecne w każdym momencie procesu twórczego oraz w każdych 
kolejnych interpretacjach dzieła. Żeby coś stworzyć, trzeba już coś najpierw 
jakoś rozumieć, a zarazem sposób tworzenia i jego rezultat są doświadczaniem 
rozumienia, które określa się, ale nigdy nie zostanie ostatecznie domknięte. 
Twórczość to kwintesencja ludzkiej egzystencji, nie zaś fakt „czystej i nieskoń-
czonej myśli”; nie jest to również fakt „czystej emotywności” czy też „afektywnej 
efektywności” (w sensie meraviegliosi effetti lub pojęcia efektu jako effectus27). 
„W dziele sztuki tym, czego właśnie doświadczamy i na co się orientujemy, jest 

27 Zob. np.: C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 22.
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(…) pytanie, na ile jest ono prawdziwe, tj. na ile poznajemy i rozpoznajemy 
w nim rzeczy i siebie samych”28. 

Gadamer wyjaśnia, że istotą rozpoznania nie jest przywołanie i poznanie na 
nowo tego, co wcześniej znane. „Radość rozpoznawania polega raczej na tym, 
że poznane zostaje więcej niż to, co już znane”, ponieważ zostaje ujęte w swojej 
„naturze”: „Zostaje poznane jako coś”, gdyż jest „zatrzymane w swej istocie, 
uwolnione od przypadkowości swych aspektów”29. W poznaniu prawdy to, co 
dzieje się podczas przedstawienia dzieła (oglądania obrazów w galerii, recyta-
cji poezji, lektury, wykonania utworu, grania sztuki teatralnej itd.), przekracza 
bytową postać materiału, który w przedstawieniu zostaje zaprezentowany. 
Gadamer wyraża to w następujących słowach: „Z perspektywy poznania prawdy 
byt przedstawienia jest czymś więcej niż bytem prezentowanego materiału, 
Achilles Homera czymś więcej niż jego prawzór”30. Doświadczenie sztuki nie 
polega li tylko na odwzorowującym powtórzeniu, ale przede wszystkim na 
rozpoznaniu istoty tego, co prezentowane lub twórczo naśladowane. I właśnie 
dlatego, że dzieło sztuki – jako naśladowanie i prezentacja – jest „ekspozycją”, 
chodzi w nim także o „widza”. Bez odbiorcy dzieło istnieje materialnie, jednak 
pozostaje niejako zamknięte w określonej przez artystę postaci jest – jeśli użyć 
pojęciowości Herdera – potencjalnie „energetyczne”. 

Gadamer proponuje ponownie rozważyć znaczenie przejścia od sztuki ro-
zumianej jako mimesis, do sztuki, która stała się „wyrazem”, ekspresją przeżyć 
twórcy oddziałującą na emocje i przeżycia odbiorcy. „Oparcie estetyki na prze-
życiu [bez względu na to, czy powiąże się to przeżycie z genialnością tworzenia 
czy genialnością rozumienia – uzup. M.P.], prowadzi do absolutnej punktowości, 
która znosi jedność dzieła sztuki tak samo jak tożsamość artysty z sobą samym 
i tożsamość tego, kto stara się je zrozumieć lub się nim rozkoszuje”31. Doświad-
czenie dzieła sztuki wiąże się z ciągłością samorozumienia32. W dziele sztuki 
uczymy się rozumieć siebie, „a to oznacza, że znosimy nieciągłość i punktowość 
przeżycia w ciągłość naszego jestestwa. (…) Powoływanie się na bezpośredniość, 
na genialność chwili, na znaczenie ‘przeżycia’ nie może się ostać wobec dążenia 
ludzkiej egzystencji do ciągłości i  jedności samorozumienia. Doświadczenia 
sztuki nie można sprowadzić do niezobowiązującego charakteru świadomości 
estetycznej. To negatywne ustalenie oznacza w pozytywnym sensie: sztuka jest 
poznaniem, a doświadczenie dzieła sztuki pozwala na udział w tym poznaniu”33. 
Doświadczenie dzieła sztuki obejmuje rozumienie, a zatem stanowi fenomen 
hermeneutyczny34. Zainicjowana w XVIII wieku estetyka odróżniania dzieła 
od subiektywnych doznań odbiorcy (a także od miejsca i sposobu prezentacji 
dzieła), a tym samym umocowanie przekonania, że dzieło istnieje obiektywnie, 
rozmija się z doświadczeniem sztuki rozumianej jako doświadczenie rozpoznania 
prawdy dzieła. Odtworzenie lub przedstawienie dzieła – jako zarazem zdeter-

28 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 132.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 Tamże, s. 116.
32 Por. tamże, s. 117.
33 Tamże, s. 118.
34 Tamże, s. 121.
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minowane kształtem dzieła i w pełni swobodne w jego interpretacji – nie może 
zostać redukowane do dokładnego powtórzenia lub dążenia do idealnej, to 
znaczy jedynie właściwej, realizacji. Dzieło jest wciąż aktualizowane w coraz to 
nowych odczytaniach, ponieważ „ciągle jeszcze pozostaje własnym źródłem”35 
w interpretacji, w której element pośredniczący (np. grający aktor, koncertujący 
muzyk itd.) znosi sam siebie36, ukazując dzieło i jego przekaz. Tylko – jak mawiał 
Gadamer – wewnętrzne ucho interpretatora (tutaj: odbiorcy, który w równym 
stopniu przynależy do dzieła jak prezentujący je artysta) – rozstrzyga, która 
prezentacja (a zatem, który sposób interpretacji) bardziej do niego przemawia 
i w tym sensie odbiorca uważa ją za „lepszą”, tj. bardziej jemu odpowiadającą. 
Wewnętrzny czas utworu rozpoznaje się również owym wewnętrznym uchem, 
które – czego domaga się dzieło – poza tym, co zmysłowe, potrafi usłyszeć coś 
zupełnie innego37. 

Najważniejsze w doświadczeniu dzieła sztuki jest uczestniczenie38, w któ-
rym dokonuje się pełne uobecnienie tego, co się nam prezentuje. Potrzeba tu 
całkowitego pośrednictwa, w którym możliwe staje się spotkanie z dziełem: 
„Ani byt-dla-siebie twórcy – jego biografii – ani prezentatora, który wystawia 
jakieś dzieło, ani widza, który ogląda sztukę, nie mają własnej prawomocności 
wobec bytu dzieła sztuki”39. Gadamer podobnie jak Luigi Pareyson twierdzi, 
że różnorodność i zmienność interpretacji to nie sprawa subiektywnego 
podejścia czy subiektywności odbiorcy, ale tkwi ona w bycie samego dzieła. 
Zatem, sztuka to coś więcej niż tylko proces ekspresyjnego tworzenia i intu-
icyjnego odbioru dzieła – sztuka to nie tylko emotywny wyraz przeżyć kogoś, 
a jej istota nie leży w genialności odbiorcy, który sięga do owej przestrzeni 
ekspresji i jednoczy się, używając własnej emocjonalności, z „właściwą” eks-
presją towarzyszącą powstaniu dzieła. Ten romantyczny mit, przygotowany 
przez osiemnastowieczną estetyzację doświadczenia sztuki jest tutaj nie 
tylko niewystarczający, lecz także wręcz błędny. Podobnie jak u Gadamera, 
„sztuka ma według Pareysona charakter ontologiczny, ‘ponieważ mieści się 
ona w samym sercu pierwotnego i źródłowego stosunku człowieka do bytu 
oraz osoby do prawdy’ (…). Dlatego droga uzasadnienia estetyki zmierza 
poprzez hermeneutykę aż ku ontologii wolności i filozofii osoby”40. I jeszcze 

35 Tamże, s. 137.
36 Por. tamże, s. 136‑137.
37 Por. H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 59. Nie chodzi tutaj wyłącznie o aspekt idealności 

sensu, ale o to, żeby uaktywnić słuch i odróżnić coś, co się już zna, jak stwierdził Gadamer w refleksji 
nad kiczem. Chodzi zatem o takie spotkanie z dziełem, w którym sami się zmieniamy, a nie tylko gnuśnie 
potwierdzamy siebie. Sztuka wymaga pracy, powtórzmy: „Sztuką jest tylko coś co wymaga konstruowa-
nia utworu w procesie uczenia się słownictwa, form i treści, by w ten sposób rzeczywiście spełniła się 
komunikacja”, tamże, s. 70.

38 Zob. też tamże, s. 31‑32 oraz: „(…) co właściwie sprawia, że dzieło do nas przemawia. (…), 
rzeczywiste doświadczenie dzieła sztuki istnieje tylko dla tego, kto ‘współgra’, tzn. kto wnosi swój udział, 
wynik własnej aktywności”, tamże, s. 34.

39 Tamże, s. 142.
40 L. Brogowski, Teoria formatywności Luigi Pareysona, „Teksty drugie: teoria literatury, krytyka, 

interpretacja”, 1993 nr 2 (20), s. 93. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Teksty_Drugie_teoria_literatu-
ry_krytyka_interpretacja/Teksty_Drugie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)/Teksty_Dru-
gie_teoria_literatury_krytyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)‑s84‑93/Teksty_Drugie_teoria_literatury_kry-
tyka_interpretacja‑r1993‑t‑n2_(20)‑s84‑93.pdf [dostęp z dn. 19.12.2016]. Sądzę, że Gadamer bardziej 
radykalizuje tę zależność, ponieważ jego hermeneutyka jest de facto postacią ontologii (interpretacją 
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jeden ważny dla poruszanego tutaj tematu przykład zbieżności myśli Gada-
mera i Pareysona, który stwierdza: „Sztuka realizuje najtrudniejsze pojęcie 
uspołecznienia, gdyż dzieło sztuki zwraca się wprawdzie do wszystkich, ale 
do każdego przemawia na jego własny sposób: nie tylko nie domaga się od 
odbiorcy, aby zajął postawę bezosobową, lecz przeciwnie, apeluje do jego 
osobowości. Interpretacja jest bowiem taką formą wiedzy, dla której osoba nie 
tylko jest inicjatywą, ale także instrumentem, a nawet treścią aktu poznania”41. 
Gadamer ponadto wyjaśnia sens istnienia sztuki w następujących słowach: 
„Sztuka jest ‘możliwa’, ponieważ przyroda w swej aktywności kształtowania 
pozostawia coś jeszcze do zrobienia, pozwala duchowi ludzkiemu wypełnić 
kształtem pewną pustą przestrzeń”42. Owo „wypełnienie kształtem” polega 
przede wszystkim na formowaniu, czyli nadawaniu kształtu materii, w wyniku 
którego powstaje coś nowego, zawierającego już w sobie coś dawnego, coś 
co było przed pojawieniem się nowej postaci. Dla Luigi Pareysona formowanie 
to sama sztuka, która polega na takim „robieniu”, które samo siebie jedno-
cześnie odkrywa43. Przypomina to formułę wykorzystywaną przez Gadamera, 
gdy ten stwierdza, że nie ma różnicy między bytowaniem a autoprezentacją 
(przybieraniem-postaci-językowej)44, którą można określić jako wyłanianie się 
„rzeczy”, w procesie jej dookreślania, w którym staje się ona tym czym jest, 
również w aspekcie odsłaniania tego, co niewypowiedziane i pozostające do 
zinterpretowania. Prezentacja dzieła zawsze oznacza zarazem pewną „nadwyż-
kę sensu”, której rozpoznanie i rozumienie leży już po stronie interpretatora 
(odbiorcy, słuchacza). 

Dzieło sztuki to akuologiczny wyraz, akuologiczne słowo prezentowanej 
rzeczy – jest rezultatem słuchania, świadectwem doświadczenia słuchania, 
a także nauką uczestniczenia w nasłuchującym sposobie bycia. „W doświad-
czeniu sztuki chodzi o to, że dzięki dziełu uczymy się pewnego specyficznego 
sposobu przebywania”45, a dzięki temu sztuka kształtuje nas samych, otwie-
rając na kolejne doświadczenia i interpretacje. Różnice w interpretacjach, ba, 
nawet w estetycznych osądach typu „podoba (mi) się”, „nie podoba (mi) się”, 
są nieuchronnie powiązane z byciem dzieła, z jego istnieniem i roszczeniem 
do prawdziwości. Prawda dzieła, wyrazu akuologicznego, oznacza nie tylko – 
tak jak prawda hermeneutyczna – wieloznaczność, lecz także – a może przede 
wszystkim – wskazuje na roszczenie sztuki do odegrania znaczenia w życiu 
odbiorcy. Spotkanie z dziełem sprawia, że nie można już przejść obojętnie 
wobec jego głosu, które Rilke wyraził, apelując: „Musisz zmienić swoje życie”. 
Dzieło (utwór, wytwór, sztuka) chce przemawiać do odbiorcy i oddziaływać na 
niego w doświadczeniu udziału w tym, co komunikowane, ale niekoniecznie 
do końca i całkowicie wypowiedziane. To, co niewypowiedziane, ale również 

logiki bytu) pozbawioną wszakże metafizycznych mrzonek), z jednej strony, niemniej jednak, z drugiej 
strony, niezamykającą się na możliwość metafizyki.

41 L. Pareyson, Estetica: teoria della formativita, Milano 1988, s. 54, cyt. za: L. Brogowski, Teoria 
formatywności Luigi Pareysona…, s. 93.

42 H.‑G. Gadamer, Aktualność piękna…, s. 16‑17.
43 Por. L. Brogowski, Teoria formatywności Luigi Pareysona…, s. 86.
44 H.‑G. Gadamer, Prawda i metoda…, s. 429.
45 Por. tenże, Aktualność piękna…, s. 61.
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to, co niewypowiadalne, pozostaje zadaniem i wyzwaniem dla wewnętrznego 
ucha interpretatora.

The Truth of Acouological Expression: Hermeneutic Inspirations

The contemporary hermeneutics, especially the gadamerian one, privileges art as 
a model of hermeneutic experience and as a particular place of experiencing the truth. 
The privilege is of great importance, because it implies reformulation of the concept of 
truth and the ontology associated with it: the hermeneutic truth consists in ambiguity 
whereas the so called linguistic turn in the philosophical hermeneutics is de facto the 
ontological turn in which the essential realation between word and thing is re-established. 
In such ontologic unity of the word – which is as well the expression of (the work of) 
art – and the thing (and as well of thinking or the understanding of a certain transmis-
sion of the work of art), the hermeneutic dialectics (i.e. the search for the word from 
within language) is a creative (‘poetic’) process par excellence. In the article the author 
tries to show that the (fine) arts consist in a listening out for the thing and in listening 
learning. They are not restricted to affective aspects of experiences, but they are the real 
essence of the understanding the thing. Art is the way of (re)cognition and a participa-
tion in a particular way of the understanding (and thus of the experience) of the reality. 
The understanding cannot be reduced neither to a „pure” rationality, nor to a „pure” 
expression of emotional experiences. So, in order to describe the experience of art, the 
author suggests to introduce to concept of acouologic expression. The term gives its 
due to the cognition essence of art and to its claim to the truth. At the same time it 
resists treating art as „the object of cognition” reporting to „the subject of cognition”. 
Just like the hermeneutic truth, the truth of art consists in ambiguity and an ambition 
to be a meaningful communication.

Słowa kluczowe: ekspresja akuologiczna, słuchanie, wsłuchiwanie się, sztuki 
piękne, prawda, rozpoznanie, komunikacja

Keywords: acouologic expression, listening, listening out for the thing, art, the 
(fine) arts, truth, recognition, communication
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Muzyka jako sztuka przedstawiająca emocje. James O. Young na tropie 
słabości formalizmu muzycznego

„Świątynia muzyki poważnej ma swoją głębię i wyżyny, zaś do tego, by ją prze-
niknąć i spenetrować, przydaje się analityczny wgląd w muzykę (…) Jednak na 
ogół wystarczy, by człowiek zaprzyjaźnił się z nią poprzez ulokowania swojego 
słuchania w odpowiednim kontekście muzykologiczno-historycznym i by był 
chętny do słuchania muzyki dokładnie, po wielokroć, tak długo, aż wreszcie 
wygraweruje ona swoje znaczenie w uchu jego umysłu”1.

Minęło już dwadzieścia lat od pierwszego wydania książki Jerrolda Levinsona 
Music in the Moment, poprzez którą autor zacytowanego powyżej zdania wy-
zwał na pojedynek przedstawicieli muzycznego formalizmu. Choć Levinson nie 
atakował wówczas explicite głównego przedstawiciela amerykańskiej filozofii 
analitycznej, Petera Kivy’ego, to jednak Kivy potraktował książkę Music in the 
Moment jako krytykę głoszonych przez siebie koncepcji2.

W maju 2017 roku, a więc kilka miesięcy temu, świat filozofów muzyki 
dowiedział się o śmierci Kivy’ego. Odszedł najsłynniejszy z przedstawicieli 
muzycznego formalizmu. Na polu walki pozostało jeszcze wielu innych. Moż-
na się było o tym przekonać choćby podczas międzynarodowego kongresu 
muzykologów i filozofów muzyki, który odbywał się we wrześniu 2016 roku 
w Wilnie pod hasłem Music between Essence and Context. Najbardziej aktyw-
nym przedstawicielem współczesnego formalizmu okazał się tam błyskotliwy 
Nick Zangwill, który przejmuje dzisiaj pałeczkę po Peterze Kivym. Wydaje się on 
jednak jeszcze bardziej zawziętym przeciwnikiem koncepcji „wzbudzania” czy 
„przedstawiania” emocji w muzyce. Oto dowód: „Jaką rolę odgrywa emocja 
w muzyce i w naszym jej doświadczaniu? – pyta w swoim artykule, po czym 
natychmiast odpowiada – Nie odgrywa żadnej roli o istotnym znaczeniu”3. Prace 
Zangwilla wzbudzają podziw dla wielkiej kultury logicznej i przenikliwości auto-
ra. Są one sporym wyzwaniem intelektualnym dla czytelnika, domagają się od 
niego akademickiej wiedzy filozoficznej i muzykologicznej. Czy jednak formalizm 

1 J. Levinson, Music in the Moment, Cornell University 1997, Ithaca and London, s. 174.
2 P. Kivy poświęca cały esej na dyskusję z Levinsonem, por. Music in Memory and Music in the Mo-

ment, w: P. Kivy, New Essays on Musical Understanding, Oxford 2001, s. 183‑217.
3 N. Zangwill, Against Emotion: Hanslick Was Right About Music, „British Journal of Aesthetics” 

44 (2004), s. 42.
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w błyskotliwej i erudycyjnej postaci odpowiada oczekiwaniom słuchaczy spoza 
kręgu akademickiego? Albo inaczej: czy ktoś ze świata muzykologii i filozofii 
muzyki dba dzisiaj o potrzeby intelektualne wrażliwego melomana albo muzy-
kalnego humanisty, który chciałby pogłębić swoje doświadczenie słuchania? Czy 
filozofowie muzyki myślą o czytelniku-humaniście, który poszukuje w literaturze 
przedmiotu zrozumiałej formy dyskursu o muzyce? 

Pozytywną odpowiedzią na to pytanie jest wydana w 2014 roku książka 
Jamesa O. Younga, Critique of Pure Music. Można ją czytać na wiele sposo-
bów, lecz dominujące wydają się tutaj dwa tropy. Po pierwsze, jest ona próbą 
wypunktowania głównych słabości formalizmu muzycznego. Po drugie, książ-
ka ta stanowi niezwykle przyjazną dla melomana propozycję dostrzegania 
w dźwiękach przedstawienia emocji. Większość ludzi – twierdzi Young – czuje 
się kompetentnie, oglądając malarstwo przedstawieniowe. A skoro tak, to po-
winna ich przekonać koncepcja, zgodnie z którą czysta muzyka instrumentalna 
maluje emocje przeżywane przez każdego człowieka. Young konstruuje więc na 
kartach swojej książki teorię muzycznej reprezentacji, a przy okazji, polemizuje 
z autorami, którzy – jak Malcolm Budd, Peter Kivy czy Nick Zangwill – zasadni-
czo opowiadają się przeciwko wszelkim odmianom teorii emocjonalistycznych.

Przeciwnicy tych teorii nie są jednak w stanie zaprzeczyć empirii: słuchacze 
i wykonawcy, relacjonując swoje przeżycia muzyczne, wiążą muzykę z emocja-
mi. Książka Jamesa O. Younga jest wyjątkowa między innymi z tego powodu: 
doprowadza do zderzenia perspektywy spekulatywnej i empirycznej. Autor 
dysponuje orężem filozofii analitycznej, wspiera go jednak współczesna neuro-
estetyka i psychologia poznawcza. I w ten sposób książka Critique of Pure Music 
staje się nową próbą obrony żywego, zaangażowanego przeżycia estetycznego. 
Kluczowym elementem tego przeżycia jest przyjemność, która wykracza poza 
pożytki intelektualne. Wykracza też poza granice wyznaczane jej przez trady-
cyjną estetykę, bo zamiast kontemplacji, dystansu i izolacji, proponuje pełne 
zaangażowanie afektywno-poznawcze podmiotu, który doświadcza muzyki.

Książkę Younga można też potraktować jako szczególny hołd złożony Pe-
terowi Kivy’emu (co aktualnie zyskuje dodatkowe znaczenie wobec faktu, że 
w tym roku filozof zmarł). Osobliwość tego hołdu polega na tym, że ma on 
charakter żarliwej polemiki. Żartobliwie można by nawet uznać tę pracę za 
rodzaj psychoterapii, w ramach której Young wyzwala się spod przemożnego 
wpływu swego Mistrza: 

Ta książka – pisze autor – jest pomyślana jako szeroko zakrojony atak na formalizm, którego 
głównym obrońcą jest dzisiaj Peter Kivy (…) Jego filozofia jest czarną owcą, która stąpa po 
każdej karcie tej pracy. Mam nadzieję, że jej krytyka będzie uznana za formę szczerego uznania. 
Bo chociaż bez wytchnienia krytykuję tego filozofa, to uważam się za wychowanka jego szkoły4. 
Mniej oczywista jest krytyka pod adresem Malcolma Budda i jego książki Muzyka i emocje5. 
Bo choć Budd deklaruje w swojej pracy obiektywizm i bezstronne traktowanie wszystkich re-
ferowanych teorii, to bez trudu da się z niej wyczytać sympatię wobec formalizmu i antypatię 
wobec teorii ekspresji muzycznej. Dyplomatyczne wybiegi Budda – nazwanego przez autora 
„prominentnym obrońcą formalizmu” – zostają przez Younga przemyślane tak, by jego własna 
teoria nie stała się zbyt łatwym łupem dla prominentnych obrońców formalizmu. Celem Younga 

4 J. O. Young, Critique of Pure Music, Oxford University Press 2014, s. IX.
5 M. Budd, Muzyka i emocje, przeł. R. Kasperowicz, słowo/obraz terytoria 2012.
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jest bowiem sformułowanie własnej koncepcji „muzycznego przedstawienia emocji”, która bez 
wątpienia jest „estetyką treści” i tym samym przeciwstawia się różnym odmianom formalizmu, 
rekonstruowanym na kartach książki Critique of Pure Music. 

Grzechy główne formalizmu

Jednym z zarzutów, które Young stawia miłośnikom muzyki jako „czystej formy” 
i „bezinteresownej gry struktur” jest „herezja doświadczenia zastępczego”6. 
Autor ironicznie nawiązuje tym samym do obaw, które Malcolm Budd zawarł 
pod hasłem „herezji oddzielonego doświadczenia”, a pośrednio odnosi się także 
do „herezji substancji oddzielonej”, co jest popisem erudycyjnym, charaktery-
stycznym dla Younga nie tylko jako praktykującego filozofa języka, lecz także 
miłośnika gier słownych. Ta ostatnia herezja została zdefiniowana przez A. C. 
Bradleya w jego Poetry for Poetry’s Sake, co odnotowuje w przypisie Malcolm 
Budd, gdy sam definiuje „herezję oddzielonego doświadczenia”. Otóż Budda 
najwyraźniej niepokoi fakt, że słuchacz często delektuje się muzyką nie dla 
niej samej, ale jakby dla pewnej wartości dodanej: dla doświadczania treści 
ekspresywnych, które mógłby czerpać także z innych źródeł. Wydaje się zatem 
słuszne, by przestrzec słuchacza przed „ułudą muzycznej ekspresji”, sugerując 
mu poszukiwanie podobnej stymulacji emocjonalnej poza muzyką (a nawet poza 
sztuką). Przy okazji Budd życzy zwolennikom emocjonalizmu sformułowania 
takiej teorii, „która wyjaśni, jaki sens dla muzyki ma to, że wyraża emocje i (…) 
jakie wartości możemy łączyć z ekspresywnością muzyki”7. Mówi też o ko-
nieczności fuzji nastrojów i emocji z samym doświadczeniem muzyki, a tym 
samym przestrzega przed oddzielaniem afektów od doświadczania dźwięków, 
nazywając właśnie to oddzielenie herezją. 

Przestrogi Malcolma Budda brzmią o tyle dwuznacznie, że choć nie ukrywa 
on swojej sympatii względem formalizmu, to stara się życzliwie podpowiedzieć 
przedstawicielom estetyki treści, co powinni robić, by ich teorie ekspresji wy-
trzymywały krytykę przeciwników paradygmatu emocjonalistycznego. Zdiagno-
zowana przez niego „herezja oddzielonego doświadczenia” nie ma jednak nic 
wspólnego ani z tym, w co wierzą przedstawiciele paradygmatu emocjonali-
stycznego, ani z tym, co praktykują. Na ogół bowiem podkreślają współzależność 
ekspresji od rozwoju formy, tak się dzieje choćby w wypadku koncepcji wirtual-
nego narratora, czyli persony, której dramat wewnętrzny wykonawca poznaje, 
analizując strukturę dzieła8. Może więc „herezja oddzielonego doświadczenia” 
jest jakimś rodzajem autodiagnozy dokonanej przez formalistę? Niech na to 
pytanie odpowiedzą sobie zwolennicy rozdzielania przeżycia muzycznego na 
komponent formy i treści. Tymczasem James O. Young przywołując wyniki eks-
perymentów, wykazuje, że zdefiniowana przez Budda „herezja oddzielonego 
doświadczenia” często nie wytrzymuje konfrontacji z psychologią i fizjologią 

6 Tamże, s. 154‑158.
7 Tamże, s. 205.
8 Wspominam o tym w artykule poświęconym koncepcji Jenefer Robinson, por. A. Chęćka‑Gotko-

wicz, Persona (non) grata. Czy muzyka absolutna potrzebuje narratora?, „Aspekty Muzyki” t. 3, Gdańsk 
2013, s. 11‑25.
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słyszenia. Im więcej wiemy o muzyce, im bardziej profesjonalnie ją traktujemy, 
tym częściej nasza reakcja na nią jest połączeniem odpowiedzi kognitywnej 
i afektywnej – podpowiada Young. 

Autor przy okazji diagnozuje inny błąd popełniany przez formalistów, 
nazywając go „herezją doświadczenia zastępczego”. Doprawdy nie wia-
domo, czy Young w tym miejscu pisze na poważnie. Wydaje się raczej, 
że zirytowany diagnozą Budda, sam wpada na pomysł czegoś w rodzaju 
naukowej zemsty. 

Zarzuca formalistom, że żywe i zmysłowe doświadczenie muzyki zastępują 
oni zimnym, analitycznym czytaniem partytury. W tym wypadku herezja pojawia 
się w wyniku zamiany żywego obcowania z realnymi dźwiękami w milczącą 
analizę struktur formalnych dzieła. Heretykiem jest – zdaniem Younga – ten, kto 
woli siedzieć „z nutami przed nosem” i słuchać muzyki uchem umysłu zamiast 
doznawać realnych brzmień. Dodatkowym elementem tej herezji jest zabawa 
w „szukanie tematu” (chercher le thème game), którą podobno cieszy się for-
malista, śledząc zawiłości partytury i odczuwając z tego powodu intelektualną 
satysfakcję. Tak czy inaczej, w ten sposób formalizm traci swoją uniwersalność 
i pozostaje atrakcyjny tylko dla wąskiej grupy specjalistów, którzy potrafią 
wyczytać z tekstu nutowego zabiegi stosowane przez mistrzów renesansowej 
polifonii czy przedstawicieli serializmu. Formalista mógłby w tym miejscu po-
wiedzieć, że zabawa w „szukanie tematu” może z powodzeniem odbywać się 
podczas słuchania muzyki na żywo. Zamiast widzieć w nutach temat w inwersji 
można tę inwersję przecież usłyszeć. To prawda, odpowiada Young, lecz niestety 
niejeden profesjonalny muzyk jest z owej zabawy wykluczony; po prostu nie 
jest w niej dość biegły, gdy słucha muzyki na żywo. A zatem koło się zamyka 
i herezja pozostaje herezją. Nie byłaby nią wtedy i tylko wtedy, g d y b y  d a ł o  s i ę 
w y k a z a ć , ż e  p a r t y t u r a  i   w y k o n a n i e  s ą  d o k ł a d n i e  t y m  s a m y m . 
Trzeba byłoby wówczas udowodnić brak estetycznej różnicy w obcowaniu z par-
tyturą i wykonaniem, a następnie zadowolić się czytaniem partytury, traktując 
to jako praktykę zamienną ze słuchaniem żywych dźwięków9. 

Young rozważa w związku z tym dwa przykłady radykalnych różnic pomiędzy 
zapisem nutowym a wykonaniem. Po pierwsze, każe nam sobie wyobrazić bogate 
w ornamenty, improwizowane wykonanie utworu barokowego, które ujawnia 
skryte w partyturze potencjalności samego dzieła: wykonanie jest więc tutaj 
jakościowo pełniejsze od schematycznego zapisu nutowego. Po drugie, autor 
pisze o studiowaniu partytury w ciszy, gdy wyobraźnia słuchacza konkretyzuje 
zapis nutowy dużo barwniej i ciekawiej od niejednego wykonawcy. W jednym 
i drugim wypadku mamy do czynienia z r ó ż n y m  j a k o ś c i o w o  s p o s o b e m 
i s t n i e n i a  d z i e ł a  i n t e r p r e t o w a n e g o  w  w y o b r a ź n i  i  w  r e a l n o ś c i 
b r z m i e n i o w e j . A skoro są one inne, to po prostu nie powinny być zamienne. 

9 Przekonanie to może przybierać postać nominalizmu Nelsona Goodmana, który twierdzi, że par-
tytura wyznacza precyzyjnie zbiór poprawnych odczytań wszelkich parametrów dzieła. Odwzorowanie 
w wykonaniu tych zaleceń twórcy, które Goodman uważa za sprecyzowane, ma zapewnić nienaruszony 
obraz dzieła, a nawet „odzyskanie partytury z wykonania”, por. Nelson Goodman, Languages of Art. An 
Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis 1968, s.183.
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Do podobnego wniosku może dojść obserwator sporu między konkatena-
cjonizmem z architektonicyzmem, który wybuchł po ukazaniu się wspomnianej 
wcześniej książki Jerrolda Levinsona Music in the Moment. Peter Kivy wykazy-
wał wówczas przewagę milczącego studiowania partytury (architektonicyzm) 
nad delektowaniem się muzyką wykonywaną tu i teraz (konkatenacjonizm)10. 
Obserwator sporu filozofów bez trudu dochodzi jednak do wniosku, że tych 
aktywności nie da się porównywać wartościująco, a skoro tak, to właściwie nie 
powinno się jednoznacznie opowiadać za żadną z nich. W zależności od kon-
tekstu sytuacyjnego, nastroju czy indywidualnych potrzeb słuchacza, czytanie 
partytury może mu dostarczać głębokiej satysfakcji estetycznej i intelektualnej, 
żywe zaś i artystycznie nieudane wykonanie pozostawi w tym samym słuchaczu 
wrażenie niezaspokojenia czy wręcz estetycznego niesmaku. Jednak zakłada-
nie – jak czynią to badacze oskarżeni przez Younga o popadanie w herezję 
doświadczenia zastępczego – że dzieje się tak zawsze jest absurdalne i kłóci 
się z danymi empirycznymi.

Do konfliktu teorii i praktyki dochodzi też w wypadku „herezji oddzielonego 
doświadczenia”, unieszkodliwionej przez nas już wcześniej. Jak relacjonuje 
Young, „zgodnie z tą herezją, ludzie mają dzięki muzyce dostęp do przeżyć, 
których doznaje się również bez związku z muzyką. Herezja dopuszcza więc 
możliwość użycia narkotyków, które wyzwolą w ludziach podobne odpo-
wiedzi emocjonalne jak wykonanie utworu muzycznego. Teoria wzbudzania 
emocji, którą w niniejszej książce rekonstruuję ujawnia absurdalność tej 
herezji, bowiem ukazuje, że pełna gama afektywnych odpowiedzi na mu-
zykę może wyzwolić się tylko i wyłącznie podczas poznawczych procesów 
towarzyszących słuchaniu wykonania utworu muzycznego”11. Okazuje się, 
że badania prowadzone na gruncie psychologii poznawczej i neuroestetyki 
wskazują na dwutorowość odpowiedzi słuchaczy na bodziec muzyczny: 
uwidacznia się ona w symultanicznym pobudzeniu procesów poznawczych 
i reakcji afektywnych odbiorcy12. 

Young nie twierdzi wcale, że muzyka nigdy nie działa jak narkotyk. Przywołuje 
wszakże wyniki badań wspierających hipotezę, zgodnie z którą „niektóre emo-
cjonalne odpowiedzi pojawiają się spontanicznie, odruchowo, nie towarzyszy 
im świadoma myśl ani estetyczna refleksja nad dziełem (…) Wykazano przecież, 

10 Por . P . Kivy, Music in Memory and Music in the Moment…, s. 183‑217. Trzeba podkreślić, że 
Levinson i Kivy wypowiadają się na temat różnych, choć współistniejących form doświadczania muzyki. 
Jedna z nich angażuje przede wszystkim ucho, druga zaś – umysł. Pierwsza wymaga aktualnego dozna-
wania dźwięków. Druga może dokonywać się po ich wybrzmieniu, w absolutnej ciszy.

11 J. O. Young, Critique of Pure Music…, s. 66.
12 Szczególnie ciekawie prezentują się wyniki badań dotyczących reakcji na muzykę, której towa-

rzyszy słowo. Nawet w wypadku, gdy słuchacz nie rozumie tekstu piosenki, w jego mózgu toczą się 
procesy poznawcze, o czym informują nas eksperymenty oparte o techniki neuroobrazowania, takie 
jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI), rejestrujący zmiany w przepływie krwi w mózgu oraz 
pozytonowa tomografia emisyjna (PET), mierząca aktywność metaboliczną poszczególnych obszarów 
mózgu. Okazuje się, że sama warstwa brzmieniowa muzyki (i jej ekspresja) wywołuje u słuchaczy od-
powiedzi kognitywne. Por. S. Omar Ali, Z. F. Peynircioğlu, Songs and Emotions: Are Lyrics and Melodies 
Equal Partners?, „Psychology of Music” 34 (2006) oraz S. D. Sousou, Effects of Melody and Lyrics on 
Mood and Memory, „Perceptual and Motor Skills” 85 (1997), s. 31‑40, cyt. za: J. O. Young, Critique of 
Pure Music…, s. 137‑139.
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że emocjonalna odpowiedź na muzykę pojawia się nawet u najmłodszych dzie-
ci”13. Irytuje go jednak upraszczanie sprawy i sprowadzanie każdej odpowiedzi 
afektywnej na muzykę do bezrefleksyjnego poddawania się dźwiękom. 

Z analiz Younga wynika, że trywializacja emocjonalnej odpowiedzi na muzykę 
jest kolejnym grzechem formalistów. Jedną z jego odsłon jest też argument 
sformułowany przez Petera Kivy’ego w odniesieniu do estetycznie miernej a za-
razem smutnej muzyki („bad sad music argument”)14. Young ze zdziwieniem 
odnotowuje, że dla Kivy’ego przykładem takiej muzyki jest twórczość Telemanna. 
„Być może nie należy on do tej samej kompozytorskiej ligi, co Bach, Haendel 
czy Rameau, jednak jego muzyka często zasługuje na uznanie i jest głęboko 
poruszająca”15 – protestuje Young. 

Jedynym dowodem w sprawie domniemanej słabości muzyki Telemanna 
jest dla Kivy’ego jego własny, estetyczny niesmak po wysłuchaniu tej jakże „źle 
napisanej i smutnej muzyki”, co szczególnie zastanawia Younga. Jest to prze-
cież podejście nieprofesjonalne i niegodne myśliciela tej miary, co Kivy. Dlatego 
też Young podaje konkurencyjny argument wyrównujący siły w pojedynku 
z mistrzem. „Przeanalizujmy teraz mniej kontrowersyjny przykład muzyczny 
– proponuje – Posłuchajmy aranżacji piosenki The Beatles She’s leaving home 
w wersji Muzaka. Oto przykład złej a zarazem smutnej muzyki. Może się wręcz 
wydawać, że słuchacz będzie raczej ubawiony jej mierną jakością niż zasmu-
cony jej smutnym charakterem. Podobnie może być w przypadku, gdy mierne 
wykonanie Jingle bells nie wywoła w nas wcale nastroju beztroski. Wydaje się, 
że te przykłady działają przeciwko teorii wzbudzania emocji w słuchaczu. Dzieje 
się tak jednakże tylko wtedy, gdy rzeczywiście piosenka She’s leaving home 
w wersji Muzaka nikogo nie zasmuci. Mam co do tego poważne wątpliwości. 
Właśnie jej wysłuchałem i sądzę, że wolne tempo i opadający kontur melodii 
wzbudzają smutek (…) Podobnie nie dałbym głowy za to, że Jingle bells nie 
wzbudza w nikim nastroju beztroski. Niejako wbrew sobie odnotowałem, że 
słuchając jej podryguję i przytupuję, odczuwając beztroskę. Obawiam się, że 
gdyby ktoś zbadał mnie teraz za pomocą rezonansu magnetycznego, miałby 
dowód na to, że rzeczywiście zareagowałem emocją. Nie sądzę, abym był tu-
taj wyjątkiem. Muzak (w tym także Jingle bells w czasie Bożego Narodzenia) 
rozbrzmiewa w centrach handlowych właśnie po to, by ludzie, odczuwając 
beztroskę, wydawali pieniądze”16. 

Przykłady na to, jak ze wstydem odkrywamy nasze wzruszenie tandetą – nie 
tylko muzyczną – można by przecież mnożyć. Nie tylko, podobnie jak Young, 
przytupujemy bezwiednie w rytm muzyki, lecz także nucimy melodie ckliwych 
piosenek, które rozbrzmiewają w naszych głowach niekiedy cały dzień. I nie 
potrafimy się od tych natręctw uwolnić. Być może Peter Kivy należał do wą-
skiego grona wyrafinowanych, arystokratycznych odbiorców, którym nigdy się 
to nie przydarzyło. James O. Young sugeruje nam jednak, by nie dawać temu 

13 D. Västfjäll, A review of the musical mood induction procedure, „Musicae Scientiae”, Special 
Issue 2001‑2002, s. 173‑211, cyt. za s. 65.

14 J. O. Young, Critique of Pure Music…, s. 75.
15 Tamże, s. 73.
16 Tamże, s. 74.
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wiary. Pozostaje jeszcze jedna możliwość. Być może lada dzień dowiemy się 
o istnieniu artykułu, który Kivy zachował jako swój filozoficzny testament. Young 
i jego sympatycy byliby z pewnością szczęśliwi, gdyby Kivy objawił światu post 
mortem, że mylił się w sprawie emocji w muzyce… 

Muzyka jako przedstawienie emocji

Kolejnym argumentem, który – zdaniem Kivy’ego – osłabia wiarygodność teorii 
wzbudzania emocji (arousalism) jest mnogość odcieni ekspresyjnych wielkich 
dzieł muzycznych. Gdyby słuchacz miał odczuwać emocje przedstawiane przez 
symfonie Czajkowskiego czy Mahlera, wnet zamieniłby się w pacjenta z ostrą 
chorobą maniakalno-depresyjną, przy czym nawet ta jednostka chorobowa nie 
oddawałaby dynamiki zmienności nastrojów spotykanej w dziełach romantyków. 
Nawet jeśli wśród słuchaczy znalazłby się osobnik zdolny do takiej zmienności 
nastrojów, w żaden sposób nie mogłoby to świadczyć o podobnej zdolności 
u reszty publiczności. 

Okazuje się, że nawet z tym argumentem radzą sobie przedstawiciele emocjo-
nalizmu. Derek Matravers zauważa, że podczas czytania porannej prasy można 
być – w przeciągu kilku minut – wzburzonym, zniesmaczonym, rozbawionym 
i przerażonym. „Emocje, które mi towarzyszą przy przeglądaniu porannej gazety 
nie są być może tak intensywne jak te, które odczuwa ktoś, komu właśnie zdechł 
kanarek albo ktoś, kto zgubił ukochany sweter – komentuje ten przykład James 
O. Young – Mimo to są jednak emocjami. Psychologiczne badania potwierdzają, 
że zmienne odpowiedzi afektywne na prostą serię zdarzeń w życiu mogą prędko 
pojawiać się i równie prędko znikać. Podobnie bywa w doświadczeniach zwią-
zanych ze sztuką. Wystarczyłoby tutaj przeanalizować typowe reakcje widza 
filmowego lub teatralnego”17. 

Przekonująco (i urokliwie) brzmi też wypowiedź Younga na temat ambiwa-
lencji emocji odczuwanych przez słuchacza. Ich labilność, czy niekiedy nawet 
nieokreśloność, nie jest wcale dowodem przeciwko emocjonalizmowi, choć 
bez wątpienia sprawia, że sami emocjonaliści mogą bezradnie rozkładać ręce, 
niezdolni do tego, by okiełznać badaną materię. Young akcentuje w tym kon-
tekście uniwersalną ludzką właściwość: człowiek jest zdolny do odczuwania 
więcej niż jednej emocji jednocześnie. „Wyobraźmy sobie – zachęca nas Young 
– że nasz drogi przyjaciel ma zamiar poślubić dziewczynę, którą skrycie uwiel-
biamy od lat. Ta dziewczyna uczyni naszego przyjaciela szczęśliwym, co i nas 
powinno czynić szczęśliwymi. Zarazem jednak odczuwamy zazdrość i melan-
cholię, bo wyobrażamy sobie, że sprawy mogłyby się przecież inaczej dla nas 
potoczyć. Każdy w tej sytuacji może czuć więcej niż jedną emocję. Podobnie jest 
z muzyką, która wzbudza smutek, lecz zarazem kompensuje smutek. Badania 
empiryczne nad słuchaczami doświadczającymi smutnej muzyki nie są jeszcze 
rozwinięte. Jednak eksperymenty pokazują, że nawet jedno drobne zdarzenie 
w życiu słuchacza może wzbudzać w nim skrajne reakcje, tym bardziej można 

17 Tamże, s. 75‑76.
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sądzić, że podobnie bywa z muzyką”18. Autor podkreśla, że emocje muzyczne 
mają wymiar ludzki; mówimy o nich tak samo nieprecyzyjnie i mało celnie, jak 
o własnych stanach uczuciowych. To akurat nie odbiera nam godności, raczej 
ujawnia naszą kruchość i każe się nad nią zamyślić. Temu samemu służy też 
sformułowana przez Younga teoria muzycznego przedstawiania emocji, którą 
wymierza przeciwko przedstawicielom formalizmu, z niepokojem przyjmującym 
wszelkie przejawy „uczłowieczania” muzyki. Sięga po przykłady z życia wzięte: 
są nimi wypowiedzi melomanów, krytyków muzycznych i samych filozofów 
muzyki. Dotyczą one dzieła muzycznego oraz jego wykonania: można więc 
zauważyć, że podmiot, do którego odnoszą się określenia emotywne, zmienia 
się. Emocja, którą opisują słuchacze, jest cechą struktury dźwiękowej (jak pełen 
czułości motyw), kiedy indziej jest powiązana z działaniem wykonawcy (kre-
owanie aury niepokoju), bywa też po prostu ekspresją kompozytora. Ta częsta 
zmiana podmiotu, który „działa w muzyce” jest prostą konsekwencją użycia 
języka, co wielokrotnie było przedmiotem rozważań muzykologów dążących do 
zobiektywizowania opisu muzyki. Young nie zajmuje się tym razem ambitnym 
porządkowaniem i unaukowieniem opisu muzyki ani nie chce iść po naukę do 
poetów, zgadzając się na to, by opis muzyki był polem poszukiwań nowych 
metafor. Kieruje nim empiria i zdrowy rozsądek, dlatego nie godzi się na po-
równanie muzyki do obrazu szkiełek układających się w abstrakcyjne, choć miłe 
dla oka kształty; za obraźliwe uważa też porównywanie muzyki do pięknego, 
perskiego dywanu, który może zachwycać tkackim kunsztem i wyrafinowanym 
wzornictwem. Muzyka nie jest też dla niego dowodem matematycznym ani 
mistrzowską partią szachów: jest natomiast o d b i c i e m  d o ś w i a d c z e n i a 
ż y w e g o  i   c z u j ą c e g o  c z ł o w i e k a . Zyskuje zabarwienie aksjologiczne nie 
tylko wtedy, gdy jest mowa o jej wartościach artystycznych i estetycznych. Mu-
zyka, podpowiada czytelnikowi Young, uwrażliwia słuchaczy na wartości etyczne 
i poszerza jego wyobrażenia o tym, czym może być smutek, rozpacz, miłość, 
godność, szlachetność. Trudno nie zauważyć w tej sugestii Younga subtelnej 
polemiki z Kivym: jak pamiętamy, w tekście Music and Morality, filozof wątpił 
w to, by muzyka mogła wkroczyć na terytorium etyki19. Young ośmiela się wią-
zać ze sobą sferę sztuki i etyki, choć nie formułuje tutaj żadnych radykalnych 
opinii. Domyślamy się jednak, że i w tej kwestii liczy na wsparcie psychologii 
poznawczej i neuroestetyki. 

Zanim sam sformułuje koncepcję muzycznej reprezentacji emocji, przypomina 
główne teorie ekspresji muzycznej. Poza refleksjami Kivy’ego, analizuje teorię 
Leonarda B. Meyera, a także antyformalistyczne koncepcje Rogera Scrutona 
i Jenefer Robinson. Te trzy ostatnie teorie (Meyer, Scruton, Robinson) odnoszą 
się do żywego doświadczenia muzyki. Jedynie Kivy skazuje dzieło muzyczne na 
bezdźwięczność w tym sensie, że traktuje je jako rezerwuar znaczeń i kodów 
ekspresywnych, do których można docierać nawet podczas milczącego studio-
wania partytury. Pomiędzy przedstawicielami „estetyki treści” i formalistami 
można natomiast umieścić refleksję Stephena Daviesa, który zakłada, że muzyka 

18 Tamże, s. 163.
19 Por . P . Kivy, Musical Morality, w: tegoż, Antithetical Arts. On the Ancient Quarrel Between Lite-

rature and Music, Oxford 2009, s. 215‑233. 
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odbija się w słuchaczu niczym w lustrze (the mirroring response): „Niezależ-
nie od tego, jak wyrafinowane mogą być estetyczne odpowiedzi na ekspresję 
dzieła muzycznego, odpowiedź zwierciadlana jest ontologicznie wcześniejsza 
od innych, intelektualnych czy wysublimowanych odpowiedzi estetycznych 
i lekceważenie jej powinno być absolutnie wykluczone”20. 

Davies akceptuje tym samym koncepcję „wzbudzania emocji” (arousalism), 
którą tak bezwzględnie odrzuca Kivy. Od stanowiska Daviesa dzieli nas już tylko 
krok do rozpoznania własnych stanów emocjonalnych w dziele muzycznym.

Zarówno „odpowiedź zwierciadlana”, jak i rozpoznanie siebie w muzyce 
(nazwijmy ją „odpowiedzią idiosynkratyczną”) wymaga jednak żywego do-
świadczenia dźwięków. 

Ten wątek rezonuje również w myśli Younga, ilekroć wskazuje on na rze-
czywistość muzyczną jako pewien świat przedstawiony. Spróbujmy więc, na 
koniec, zrekonstruować propozycję autora Critique of Pure Music. Jego zdaniem, 
muzyka może:
1. przedstawiać emocje, 
2. wzbudzać je w słuchaczu,
3. pobudzać go do refleksji nad emocjami. Dzieje się tak wtedy i tylko wtedy, 

gdy:
4. kompozytor (wykonawca) zamierzył, by jego dzieło było odbierane jako 

ekspresywne,
5. słuchacze odbierają dzieło jako ekspresywne,
6. dzieło odbierane jako ekspresywne charakteryzuje się też potencjałem po-

znawczym, który nie musi mieć charakteru wiedzy pojęciowej. 
O tym, czy te założenia sprawdzają się w rzeczywistości świadczą, zdaniem 

Younga, nie tylko wypowiedzi artystów i słuchaczy. Istotnym uzupełnieniem 
świadectw muzyków i melomanów są wyniki badań wykorzystujących techniki 
neuroobrazowania. 

Gdyby więc chcieć wpisać koncepcję Younga w szerszy namysł nad emocjami, 
można byłoby ją połączyć z refleksją Davisa. Oto (uproszczona) synteza obu 
stanowisk. Young mówi o malowaniu przez czysto instrumentalną muzykę świata 
przedstawionego, który empatyczny odbiorca rozpoznaje i ogląda niczym wizu-
alne dzieło sztuki. Oto bowiem rozciąga się przed nim, powiedzmy, krajobraz 
Chopinowskiego żalu. Dzięki różnym wykonawcom, słuchacz smakuje ten żal 
w licznych aspektach i rozmaitych odsłonach. Dowiaduje się dzięki temu, jak 
różny może być żal. Prędzej czy później odkrywa ten żal także w sobie. W jakiś 
sposób zostaje nim „zarażony”, ale także, ma szansę dokonać intymnej auto-
diagnozy, wejrzenia w świat własnych, utajnionych emocji. Słuchacz poznaje 
różne postaci emocji obecnej w muzyce, a następnie uwewnętrznia ją, dokonując 
autorefleksji. Jeżeli muzyka spełnia taką funkcję, to jej rola w kształtowaniu 
wrażliwości i samoświadomości jednostki jest nieoceniona. Young wierzy, że 
jesteśmy w stanie relacjonować doświadczenie muzyczne w języku emotywnym, 
który nie byłby arbitralny ani banalny. Może jego lekcja jest więc skierowana 
do czytelników-humanistów, szukających w filozofii muzyki odpowiedzi na 

20 Por. S. Davies, The Expression of Emotion in Music, „Mind” 89 (1980), s. 83‑84.
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pytania o życie wewnętrzne człowieka. A jeśli tak, to owa lekcja zyskuje wymiar 
uniwersalny. Pilny uczeń Younga nie będzie jednak pisał czy mówił o muzyce za 
wszelką cenę. Być może wybierze milczenie, dostrzegając nieuchronny rozdźwięk 
między doświadczeniem dźwięków i słowem.

Music as Art Representing Emotions: James O. Young on the Weaknesses of 
Musical Formalism

This essay explores ‘the traps of pure music’ or ‘the traps of formalism’ according to 
James O. Young who claims that formalism cannot provide insight into human matters. 
Music, formalists believe, does not arouse ordinary emotions. In Critique of Pure Music, 
Young seeks to explain why they are wrong on all counts. He presents the empirical 
evidence that musicians and composers have at their disposal a range of mechanisms 
that make music expressive of fine gradations of emotion. According to Young, when 
listening to music, one is exposed to the most subtle nuances of feeling.

Słowa kluczowe: emocje, formalizm, ekspresja, muzyka, P. Kivy, James O. Young

Keywords: expression, emotion, formalism, music, P. Kivy, James O. Young
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Polifonia dojrzewania. Carmina Slovenica w muzycznym teatrze Heinera 
Goebbelsa (próba paraestetycznego spojrzenia)1

And when I’m tired, I’m so very tired 
And when it’s done, it’s like I’ve killed someone
(The Bird and the Bee, Because)

Jeśli ktoś chciałby zastanawiać się nad sensownością paraestetyki w teatrze, 
to powinien szukać jej przede wszystkim w pracach Heinera Goebbelsa. Ten 
niemiecki socjolog, reżyser, kompozytor, profesor teatrologii stosowanej na 
Uniwersytecie w Giessen, od lat 90. pokazuje, że granice formy teatralnej, 
muzycznej, scenicznej, ale i tekstualnej są otwarte i wzajemnie się uzupełniają. 
W zrealizowanych przez niego przedstawieniach powstaje teatr interdyscypli-
narny i dynamiczny za sprawą przemieszczających się swobodnie form: obrazu, 
muzyki i słowa. Ze względu na znoszenie granic między środkami używanymi 
w teatrze, ale i niemożność zaklasyfikowania dzieł Goebbelsa do jednej dys-
cypliny (czego z pewnością by nie chciał), sztuka ta, którą roboczo określiłam 
mianem „teatr muzyczny” stawia nieograniczone wyzwania krytyce i wszelkim 
próbom ujęcia jej w dyskursywnej narracji. Dlatego wydało mi się uzasadnionym 
związanie jej ściślej z założeniami i koncepcją paraestetyki reprezentowanej 
przez tak zwaną Szkołę z Irvine (Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Paul 
de Man, Joseph Hillis Miller – wymieniając jej czołowych przedstawicieli) i skon-
centrowanie się na jednym z przykładów goebbelsowskiego przedstawienia, 
które ukazuje związek między sztuką, językiem i filozofią w proponowanej tu 
próbie odczytania, zobaczenia i usłyszenia narracji.

Koncepcję paraestetyki będę wywodzić za Ewą Bobrowską, bazując na jej 
wnikliwym opracowaniu poglądów estetycznych teoretyków (najczęściej litera-
tury) współtworzących Szkołę z Irvine z Instytutu Teorii Krytycznej na Uniwersy-
tecie Kalifornijskim2. Krótko scharakteryzuję sylwetkę Heinera Goebbelsa i jego 

1 Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod 
nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2014‑2019. Numer grantu: 0114/NPRH3/
H12/82/2014. 

2 E. Bobrowska, Parateoria. Kalifornijska Szkoła z Irvine, Wydawnictwo IBL PAN / Towarzystwo 
Literackie im. A. Mickiewicza, Warszawa 2013. W dalszej części artykułu odwołania do tego wydania 
lokuję w tekście (numer strony w nawiasie). 



44

Anna Barcz

najważniejsze dokonania, po czym przystąpię do analizy wybranego przeze mnie 
przedstawienia – When the mountain changed its clothing. W pracy będę używać 
słowa „teoria” wymiennie z „narracją”, pokazując paraestetykę w znaczeniu, 
jak ją rozumiem i stosuję, a mianowicie w ścisłej zależności z analizowanym 
przedstawieniem, próbując zwrócić uwagę na momenty tworzenia teorii, a nie 
jej przyjmowania. Jest to próba zmierzenia się z nieoczywistym i już u źródeł 
twórczym, acz swoistym językiem teatru Goebbelsa; próba pojednania sztuki 
z rozumiejącym doświadczeniem (odbiorcy-teoretyka). To zadanie przypomina 
jedną ze strategii zaskakiwania widza zrealizowaną w przedstawieniu opartym 
o monolog na podstawie tekstów Eliasa Canettegieo – Eraritjaritjaka, w której 
aktor znika ze sceny, odsłania swoją nieobecność, budując niemal całą sztukę 
na swoim braku. Wprawdzie kontakt aktora z widzami zostaje utrzymany (jest 
na nagraniu puszczanym publiczności), a jednak jego zniknięcie jest osią przed-
stawienia. Wyrażona strategicznie nieobecność, pokazanie luki w konwencji 
jako znaczącego elementu stanie się dla Goebbelsa częścią jego własnej teorii 
dramaturgii3, metaforą sztuki stawiającej znaki zapytania, wyostrzającej głód 
poznawczy i tym samym – nierozdzielnie domagającej się interpretacji. Potwier-
dza to także wykład na Uniwersytecie Cornella, w którym stwierdza on, że: 
„konfrontacja pomiędzy tekstem a muzyką, oddzielenie głosu od ciała aktora, 
niespodziewany konflikt jednej muzyki z drugą (…), kolizja jednej sceny z inną. 
Pomiędzy tymi „oddzielnymi elementami” pojawia się dystans, jak ujmuje to 
Brecht, puste miejsca dla wyobraźni widza”4.

Ta poetyka braku, poczucie niezaspokojenia, wyczekiwania na właściwe 
sformułowania, jest częścią paraestetyki – utopii zamazującej granice między 
językiem krytyki a językiem sztuki (26). Stąd nasuwa się związek z narracją 
paraliteracką, dobierającą ostrożnie i uważnie słowa w bliskiej relacji z do-
świadczeniem (tekstu czy innego artefaktu będącego źródłem narracji). Nie 
bez podstaw w pobliżu Szkoły z  Irvine plasuje Bobrowska refleksję litera-
turoznawczą Ryszarda Nycza. To w jego pracach tak wyraźnie dochodzi do 
głosu doświadczenie pisania-o, pisania nierozłącznego-z, unieważniania teorii 
w punkcie wyjścia („nicowanie” nazywane także nyczowaniem) i wytwarzanie 
jej od nowa, by móc cieszyć się – i doświadczać – autonomii dzieła5. Takie 
pisanie – choć analityczne i rządzące się wyjaśniającym tokiem narracji – na-
leży do twórczości literackiej i realizuje zasadę paraestetyki: „współzależności 
między sztuką a teorią” (13). 

Podobne stanowisko reprezentuje przywoływany również w kontekście 
Szkoły z Irvine Jacques Derrida. Powołując się na jego Marginesy filozofii i swo-
je analizy dzieł artystycznych, Bobrowska konstatuje: „obrazowość wymusza 
narrację dyskursu. Związki pisma i estetyki w metaforze wizualnej pozostają 

3 H. Goebbels, Aesthetics of Absence. Texts on Theatre, Routledge, ed. J. Collins, transl. D. Roesner, 
Ch. M. Lagao, London‑New York 2015 .

4 H. Goebbels, Aesthetics of Absence. Questioning Basic Assumptions in Performing Arts, Cornell 
Lecture on Contemporary Aesthetics, 9 marca 2010: http://igcs.cornell.edu/files/2013/09/Goebbels‑Cor-
nell‑Lecture18‑1dnqe5j.pdf (dostęp: 20.04.2016).

5 R. Nycz, Nicowanie teorii: uwagi o postrukturalizmie, „Teksty Drugie” nr 5‑6/1990, s. 7‑15 oraz 
Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Universitas, Kra-
ków 2001; Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2012.
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w jego filozofii jednym z punktów węzłowych dyskursu” (57). Te same cechy 
należące do paraestetyki wymienia Lyotard w tekście Wzniosłość i awangarda 
(w którym operuje poetyką zdarzenia i zdarzania się dzieła sztuki): „(…) nic 
się nie zdarza, że słów, kolorów, form, bądź dźwięków brakuje, że zdanie jest 
ostatnim, że chleb nie jest codzienny. Malarz ma do czynienia z tym brakiem 
przy powierzchni plastycznej, muzyk przy powierzchni dźwiękowej”6. 

Jednak właściwym twórcą takiej metarefleksji nad sztuką i „przemieszcza-
nia się teorii” – jak pisze Bobrowska – jest autor książki Paraesthetics: Fo‑
ucault, Lyotard, Derrida, David Carroll (203). Monografię tę, powstałą w 1987, 
szczegółowo omawia Bobrowska, pomijając aspekty polityczne tej teorii. 
Nie zamierzam więc powtarzać, co w książce Bobrowskiej zostało dokładnie 
omówione, pragnę za to zwrócić uwagę, co paraestetyka może wnieść do 
opowieści o teatrze Goebbelsa. 

Paraestetyka – tak jak rozumie ją Carroll – żywi się „pracą na obrzeżach teo-
rii”, nie konstatuje i nie zapożycza, lecz tworzy teorię (218), zagarniając inne 
dyscypliny (205). To sprzęgnięcie teorii, krytyki i sztuki przypomina – jak traf-
nie zauważa Bobrowska – pasożytnicze zależności, o których pisał Hillis Miller 
w tekście The Critic as Host, co prowadzi do konkluzji, iż: „paraestetyka byłaby 
więc teorią estetyczną świadomą swego pasożytniczego (…) uzależnienia od 
sztuki” (220). 

Co z tego wynika? Że nie ma sztuki bez teorii, ponieważ w sztuce zawiera 
się pewien brak, który wymaga dopełnienia. Bobrowska w to paramiejsce nie-
domknięcia sztuki proponuje więc refleksję nad kategorią wzniosłości i ironii, nie 
polegając na żadnej z zastanych teorii, lecz traktując je jako budulce przewodnie 
dla swojego odczytywania prac artystycznych. Jak pisze: przedrostek „para” 
to „praca na granicach, z granicami” (234). Sądzę, że to zacieranie się granic 
pomiędzy sztuką a dyskursem w paraestetyce umożliwia pracę nad językiem 
opisu teatru Goebbelsa, teatru, który nie mieści się w dotychczas wytworzonych 
kategoriach, teoriach, koncepcjach krytycznych; jest możliwością zachowania 
autonomii dzieła, ale i odwrotnie – zautonomizowania interpretacji w teorii 
dzięki niezawłaszczającej roli paraestetyki (tak przynajmniej ją rozumiem).

*

Heiner Goebbels, posługując się terminologią „estetyki braku”, jest bardzo bliski 
założeniom paraestetycznym, dzięki czemu tworzy teatr ściśle związany z pracą 
wyobraźni, wymagający, domagający się rozumienia i teorii:

Teatr nie potrzebuje wizjonerów. Nieważne, co dzieje się na scenie. Nieważne nawet, co się 
na niej wystawia. Ważne jest to, co ukryte i co publiczność może odkrywać na własną rękę. 
Tworzenie miejsca dla wyobraźni widzów, przestrzeni, w której przed ich oczami otwierają się 
teksty i odsłaniają obrazy7.

6 J‑J. Lyotard, Wzniosłość i awangarda, przeł. M. Bieńczyk, „Teksty Drugie” nr 2‑3/1996, s. 175.
7 H. Goebbels, Badacz czy rzemieślnik? Dziewięć tez na temat kształcenia przyszłych artystów sztuk 

performatywnych, tłum. E. Kubikowska, „Teatr” nr 10/2013, http://www.teatr‑pismo.pl/przestrzenie‑te-
atru/613/badacz_czy_rzemieslnik_dziewiec_tez_na_temat_ksztalcenia_przyszlych_artystow_sztuk_per-
formatywnych/ [dostęp: 15.04.2016].
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Interdyscyplinarny charakter teatru Goebbelsa zauważa się już przy prezentacji 
jego dokonań, wykorzystuje on bowiem rozmaite technologie nagraniowe, free 
jazz, własne kompozycje muzyczne (wykonywane najczęściej przez Ensemble 
Moderne), teatr, operę, teksty literackie, strategie narracyjne, teorie estetycz-
ne i filozoficzne8. Wśród lektur wykorzystywanych w spektaklach znajdują się 
m.in.: Blanchot, Brecht, Canetti, Kierkegaard, Gertrude Stein. Krytycy teatralni, 
ale i muzyczni, zauważają u Goebbelsa tekstowość muzyki – muzykę jako tekst. 

Jego pierwsze przedstawienie sceniczne, Schwarz auf Weiss (Czarno na 
białym), miało miejsce w 1996 roku. Wykorzystał w nim głos Heinera Müllera, 
dramatopisarza i jednego z najważniejszych przedstawicieli teatru postdrama-
tycznego, czytającego poemat Cień Poego. Towarzysząca mu muzyka Ensemble 
Moderne, światło, scenografia nie są częściami żadnej historii ani linearnej 
opowieści (od-do). Ta cecha staje się wyróżnikiem sztuki Goebbelsa, gdzie brak 
historii może być źródłem paranarracji9. W 2005 roku pokazał na „Warszaw-
skiej jesieni” jedno z największych swoich przedsięwzięć teatralno-operowo-
-muzycznych, a mianowicie Landschaft mit entfernten Verwandten (Krajobraz 
z dalekimi krewnymi). Inscenizacja odbyła się w Teatrze Narodowym, by sprostać 
wymagającym warunkom scenografii. Tematyka wojny, rozmów o malarstwie 
i Szekspirze przeplata się ze zmieniającymi się wnętrzami: buddyjskiej świątyni, 
renesansowej komnaty i świetlistej amfilady. Mimo barokowego przepychu 
i kontrastującego minimalizmu, spektakl porusza się z różnym natężeniem 
wokół lęku i przerażenia, sygnalizowanych rozmowami, muzyką i pieśnią. Wy-
dawałoby się, że to dzieło totalne, korzystające z różnych mediów i języków, 
by wypełnić formalnie koncept. Jednak jest odwrotnie. Goebbels otwiera teatr 
na teorię w myśl paraestetyki; mówi o dramacie jako doświadczeniu, zamiast 
patrzenia: „to dramat percepcji, dramat czyichś zmysłów, silne starcie wszyst-
kich elementów: sceny, światła, muzyki, słów – w którym aktor musi przetrwać, 
a nie grać. W tym sensie dramat «mediów» jest dramatem w podwójnym 
znaczeniu: zarówno dla aktora, jak i dla percepcji widowni”10. Nie inaczej jest 
w przedstawieniu When the mountain changed its clothing, który zamierzam 
tutaj omówić z perspektywy paraestetycznej.

*

„O czym marzą młode dziewczęta?” – „O nożu i krwi”. Ten fragment rozmowy 
z francuskim pisarzem Alainem Robbe-Grillet kończył w 1955 roku wczesny spek-
takl teatru muzycznego Heinera Goebbelsa, Die Wiederholung (Powtórka). Teraz 
słowa te powtórzone i wykrzyczane przez jedną z chórzystek i wtórujący jej chór 
w spektaklu When the mountain changed its clothing (Kiedy góra zmienia szatę), 
sygnalizują innego rodzaju napięcie: kiedy na scenę wpada około czterdzieści 
dziewczyn w dresach i tenisówkach, może współczesnych tricksterek, a może 

8 Por. T. Biernacki, M. Pasiecznik, Heiner Goebbels – Schwarz auf Weiss, w: Po zmierzchu. Eseje 
o operach współczesnych, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 184‑91.

9 Por. M. Szpak, Skąd przychodzi, kim jest i dokąd zmierza Heiner Goebbels, „Glissando” nr 5‑6/2005, 
http://www.glissando.pl/tekst/skad‑przychodzi‑kim‑jest‑i‑dokad‑zmierza‑heiner‑goebbels‑2/ (dostęp: 
20.04.2016). 

10 H. Goebbels, Aesthetics of Absence…
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zwyczajnych łobuziar, pod wpływem potężnego, grupowego krzyku granice 
teatru zaczynają falować. Nie wiadomo, kto jest bohaterem, czego dotyczą 
okrzyki, gdzie jest opowieść. Rzecz zaczyna się od wrzasku i przewracanych 
krzeseł. Dźwięk i towarzysząca mu emocja (złości?) wdziera się w refleksję, 
a nie odwrotnie. Tak zaczyna się ten spektakl muzyczny, który Goebbels po raz 
pierwszy zaprezentował w 2012 roku w Niemczech, na Ruhrtriennale11. 

Tytuł przedstawienia nawiązuje do ludowej pieśni z okręgu Resia, obecnie 
leżącego we Włoszech, zatytułowanej Da Pa Ćanynu. Mowa w niej o słoweń-
skiej górze Kanin, która zmienia swą szatę wraz ze zmieniającymi się porami 
roku i na wiosnę zakłada zielone spodnie i białą koszulę. Słowenia i jej kontekst 
przemian polityczno-społeczno-kulturowych jest tutaj z jednej strony ważną 
bohaterką, z drugiej – znacznie bardziej liczą się przemiany zachodzące w życiu 
dojrzewających dziewczyn: powtarzalne, a może nawet typowe dla ich wieku 
(bez względu na narodowość). Pod postacią chóru stanowią one zbiorowego 
protagonistę spektaklu, muzyczną hydrę, nieoczekiwanie przeobrażającą się 
w wyśpiewywanych nastrojach. Tę kolektywną zbiorowość tworzy zresztą jeden 
z najbardziej cenionych żeńskich zespołów śpiewaczych – Carmina Slovenica 
pod kierownictwem Karminy Šilec12, który w spektaklu reprezentują dziewczyny 
w wieku od dziesięciu do dwudziestu lat mieszkające w drugim pod względem 
wielkości mieście Słowenii – Mariborze. 

Gdy pada pytanie jednej z protagonistek zespołu: „ile masz lat?” – chór od-
powiada: „trzynaście i pół”, co nie tylko potwierdza jego kolektywny charakter 
w przedstawieniu, ale i potęguje efekt śpiewającej grupy (wybrzmiewających 
jednocześnie głosów i partii), chcącej reprezentować jeden uśredniony wiek, 
mimo widocznych różnic. Zbiorowość ta składa się bowiem z nastolatek o róż-
nym wyglądzie: niskich, wysokich, grubych, pulchnych, szczupłych, chudych, 
młodszych i starszych, które przez półtorej godziny na scenie prezentują się 
w wielogłosowym spektrum zmieniających się emocji: od agresji i napięcia, 
poprzez złość i melancholię, aż do poetyckiego spokoju i wyciszenia. To, co je 
w sposób istotny łączy, to polifonia: wielość indywidualnych głosów wyjątkowo 
ze sobą zgranych w kontrastujących emocjonalnie utworach. 

Może spektakl opowiada o dojrzewaniu, rzadko harmonijnym, więc i śpiew 
na scenie nieraz przechodzi w krzyk, dziewczęta zaś podlegają zmianom (jak 
tytułowa góra): raz niewinne, a raz groźne i nieprzewidywalne w swej złości; 
raz refleksyjne i melancholijne, a nieraz wesołe. W przemianie pomiędzy dzie-
ciństwem a dorosłością odsłania się wyjątkowa, niezrównoważona energia, 
która wychodzi na powierzchnię dzięki dojrzewaniu i podlega w przedstawieniu 
ujawnieniu przez śpiew. Efekt pogłębiają bałkańskie uwarunkowania, gwałtowne 
zmiany polityczne i kulturowe, które musiały dotknąć również te młode kobiety 
i dziewczyny. Zasadniczo ich dojrzewanie to czas rozpięty pomiędzy wieloma 
biegunami, które w przedstawieniu zostaną wydobyte za pomocą pieśni, obrazu 

11 W kooprodukcji ze Steirischer Herbst Graz, Festiwalem Teatralnym w Maribor (w ramach wy-
darzeń w Maribor – Europejska stolica kultury 2012), Festiwalem d’Automne w Paryżu, Grand Theatre 
w Luxemburgu i Kunstfestspiele w Herrenhausen. W Polsce spektakl został pokazany 19 października 
2013 r. jako główne wydarzenie lubelskich Konfrontacji Teatralnych.

12 http://www.culture.si/en/Carmina_Slovenica (dostęp: 21.04.2016).
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i aktorskich sekwencji: między życiem i śmiercią, władzą i niepodporządkowa-
niem, moralnością i jej relatywnością czy materialnością i biedą. 

Dobór materiału do muzycznego i tekstowego scenariusza tworzy metamor-
ficzny kolaż: zmianie ulegają pory roku, co słychać w utworze Zima skompono-
wanego na chór przez słowackiego dyrygenta – Lojze Lebiča, ale i w utworach 
literackich wyraźnie wskazujących na porę letnią, jak w Późnym lecie Adalberta 
Stiftera czy w Betonowym ogrodzie Iana McEwana13. Zmienia się także nastrój 
opisywanego „krajobrazu”: inny jest ogród w utworze Johannesa Brahmsa, 
Der Gärtner, a inny w kontekście niepokojącej i zatęchłej atmosfery powieści 
McEwana. Lecz oba odchodzą od wyobrażenia ogrodu jako mitycznego raju. 
Zebrane w spektaklu przykłady wiążą się ze sobą, ale ukazują też przemiany, 
stąd ważne są słowa jednej z ulubionych pisarek Goebbelsa – Gertrudy Stein: 
„There is no there there”, pochodzące z przywoływanego w przedstawieniu 
utworu, Everybody’s autobiography. Świadczą one o namacalności i uobecnieniu 
w teatrze Goebbelsa jako pewnej metodzie. A skoro nie ma żadnego „tam”, 
ku któremu się zwracamy, interesuje nas to, co tu, co znajduje się najbliżej 
nas. Tym samym teatr Goebbelsa nie jest teatrem, który można by analizować 
w kontekście tylko teatrologicznym, czyjegoś „doświadczenia teatralnego”14, 
ale teatru wychodzącego poza teatr, niedającego się teatrem objąć, ku czemuś, 
co najbliższe jest paraestetyce tekstu kultury. W innym miejscu, Hans-Thies Le-
hmann opisując teatr postdramatyczny, do którego zresztą zalicza Goebbelsa, 
nazwie ten rodzaj twórczości „poematem scenicznym”, ponownie sugerując 
jego znaczenie literackie, a widza porówna do czytelnika, który w działaniach 
interpretatorskich, łączy różne elementy w całość15. Można w tym widzieć 
przemianę „audytorium” w „autorium” – wedle innego sformułowania, Piotra 
Grzymisławskiego – gdy „oglądanie dzieła staje się dosłownie twórczym zajęciem, 
w obrębie którego istnieje tyle spektakli, ile osób uczestniczących w zdarzeniu”16. 
Można to także określić mianem łączenia języków – charakterystycznego dla 
Szkoły z Irvine – wyzwolenia interpretacji spod hegemonii dyscypliny, metateorii 
wynikającej z połączenia różnych fenomenów, odcieni, strategii sztuk, których 
teatr Goebbelsa jest reprezentantem, ciągle improwizując na gruncie teorii 
teatru, zgodnie z koncepcją paraestetyki. Teatr muzyczny Goebbelsa i  ludzie 
stale z nim współpracujący, także i w spektaklu When a mountain changed its 
clothing, to scenograf Klaus Grünberg, projektantka kostiumów Florence von 
Gerkan, dźwiękowiec Willi Bopp czy choreograf Florian Bilbao, którzy tworzą 
wyjątkowe inscenizacje, które, jak Krajobraz z dalekimi krewnymi, na długo 
pozostawiają doświadczenie wyrazistymi w pamięci zarówno muzycznej, jak 
i wizualnej. Zgodnie z refleksją teoretyczną Goebbelsa, na co dzień także wykła-
dowcy stosowanych studiów teatralnych w Giessen, wiadomo, że jego teatru 
nie można określić jako tylko muzyczny, ponieważ wszystkie elementy, zarówno 
scenografia i oświetlenie, jak i słowo czy gra aktorska, a nawet cisza, jest w nim 

13 I. McEwan, Betonowy ogród, tłum. M. Obarski, Znak, Kraków 2008.
14 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, tłum. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 11.
15 Tamże, s. 176.
16 P. Grzymisławski, Zwrot performatywny w teatrze postdramatycznym, „Przestrzenie Teorii” 2012, 

nr 17, s. 57.
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znaczące albo nawet staje się autonomiczne, także powtarzalność i forma. W tym 
sensie też nie jest to już teatr dramatyczny, a raczej „postdramatyczny” jak chce 
Lehmann, w sposób klasyczny już opisujący rozczłonkowanie tzw. „epickiego” 
teatru. Tekst dramatu bowiem też nie jest dominantą teatru Goebbelsa17. Jak 
chce sam reżyser i inni teoretycy, również Lehmann, jest teatrem interdyscy-
plinarnym, a najczęściej – „scenicznym koncertem”18 i w tym rozumieniu jest 
tekstem, który podlega interpretacjom, wskazując na parateorię. 

Ten komponent czy potrzeba literackiego odniesienia się do przedstawień 
Goebbelsa w interpretacji, przedstawień, które wyzywają wielością elementów, 
powodując, że narracja także wymaga twórczego zaangażowania, że trudno 
pozostać na poziomie deskryptywnym przedstawienia. Relacjonowanie przed-
stawienia przechodzi w zadawanie pytań i odpowiadanie na nie, ale tak, żeby 
zachować charakter, zdarzenie (jak chciałby Lyotard) i oddziaływanie teatru 
Goebbelsa na widza. Pierwsze intro do energetycznego koncertu płynącego 
z girls’ power w When the mountain changed its clothing mamy, gdy na 
scenie zgromadzone dziewczyny zaczynają swój „dialog” ze światem obcych 
przedmiotów, materialnych krzeseł. W tyle sceny, po jej jednej stronie, stoi coś 
w rodzaju szafy, w której upchano pluszowe maskotki, kolorowe płaszcze, 
sukienki i inne dziewczęce stroje. Po drugiej zaś stronie poukładano w sterty, 
w różnych konfiguracjach białe stoły, a z przodu widnieje góra czarnych krzeseł, 
które właśnie w pierwszej scenie zostają wprowadzone w ruch. Wybór krzeseł 
jako właściwego rekwizytu, medium dalszych części opowieści, może dotyczyć 
metafory życia jako poczekalni i niezgody na jego statyczność. Albo inaczej – 
potrzeby przeciwstawienia się przedmiotowości za pomocą ruchu uobecniają-
cego podmiotowość, stanowczego i głośnego zaznaczenia własnej obecności 
(szczególnie u dojrzewającej osoby), gdy metalowe części krzeseł w starciu 
z podłogą powodują blaszane, nieprzyjemne dźwięki. W wyniku wytwarza się 
rzeczywiste, wzięte z codzienności instrumentarium, które brzmi po swojemu, 
ale poddaje się, odpuszcza witalistycznemu performansowi. Dziewczyny dają 
upust swojej energii, prezentując się niezwykle dynamicznie, ale i bawiąc się 
ruchomością tworzonych układów oraz przestrzennym zaangażowaniem na tle 
industrialnej z początku, szaroburej i ascetycznie urządzonej hali. 

Mimo charakterystycznego „umuzycznienia” teatru Goebbelsa oraz omawia-
nego tu spektaklu, w którym „muzyka może być samodzielną strukturą”19, po raz 
pierwszy jej całe aktorskie wykonanie przekazuje reżyser w ręce żeńskiego kolek-
tywu. Warto więc spytać, jak funkcjonuje jego znaczenie, jak się rozprzestrzenia 
i w jaki sposób dociera do odbiorcy. Porażającą siłą tego przedstawienia jest 
przede wszystkim głos słoweńskiego chóru, Carmina Slovenica, a następnie wa-
runki tworzących chór aktorek: ich wiek, wygląd, nastoletnie zbuntowanie, które 
zostają przez Goebbelsa poetycko i estetycznie wplecione w refleksję teatralną. 
Możliwe, że głos jest jednak ekspresją dominującą, w jakimś sensie osaczającą 
widza afektywną przestrzenią wytworzoną za pomocą dźwięku i brzmienia 

17 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny…, s. 17.
18 Tamże, s. 177. Komponent muzyczny staje się na tyle ważny, gdyż Gobbels jest też kompozytorem 

i uwzględnia, także w When the mountain changed its clothing, utwory przez siebie napisane.
19 Tamże, s. 141.
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dziewczyńskiego śpiewu, które nie pozwalają widzowi się skryć. A nawet więcej 
– tak jak muzyka w ogóle – tak i teatr wyśpiewywany przez chór, w którym nie 
pojawiają się żadne mówione dialogi, sprawia, że afektywna relacja odbiorcy 
i dzieła jest ściślejsza, nieustannie rozgrywa się na scenie i w czyjejś przestrzeni 
psychicznej, na zewnątrz i w czyimś wnętrzu, artystycznie i zarazem intymnie. 
Mocny, kolektywny głos dziewczęcego chóru może także wybrzmiewać jak pa-
rodia essencjalistycznego podmiotu, którym nigdy nie jest się w pojedynkę, lecz 
zawsze w odniesieniu do innych (np. grupy rówieśniczej). Może także wyrażać 
pozorny i trudny do wydobycia w społeczeństwie indywidualizm. Dlatego przy-
biera formę zbiorową, co zdawałoby się potwierdza także współczesna teoria 
posługująca się metaforami teatralnymi: „Mocny podmiot performatywny to 
taki podmiot, który tworzy się w happeningach, wydarzeniach, których nie jest 
widzem, ale inicjatorem i sprawcą. Podmiot ten nie jest też «podmiotem samot-
nym» (podmiot romantyczny), lecz współdziała zawsze z innymi podmiotami 
i «aktorami»”20. Podczas spektaklu padają zresztą konkretne słowa ilustrujące 
potrzebę koncentracji na własnych myślach, odnalezieniu siebie, wytworzenia 
autonomii – problemy narastające w wieku dojrzewania i naturalnie związane 
z rozwojem jednostki. Znacznie większy problem pojawia się wówczas, gdy ta 
indywidualna perspektywa, obszar zainteresowania ja, wydobywa z człowieka 
to, co w nim najgłębiej schowane, jak potrzebę uznania, bycia pochwalonym, 
docenionym, „ale na to nie można liczyć” – pada zrezygnowana odpowiedź 
jednej z protagonistek.

Dzięki aktorskim strategiom dziewczyński podmiot zbiorowy przeobraża się 
w społecznie konstruowaną rzeczywistość. W jednej z pierwszych scen, gdy 
po dynamicznym szaleństwie z krzesłami dziewczyny ustawiają je w jednym 
szeregu, siadają i trwają przez dłuższą chwilę (parę minut?) w sytuacji bycia 
twarzą w twarz, sam na sam naprzeciw publiczności, w zupełnej ciszy, w napię-
ciu i w kontrastujących grzecznych pozach. Jedne mają zaciśnięte pięści, inne 
układają dłonie skromnie w koszyczek. Niepostrzeżenie, lecz płynnie zmieniają 
się. Bardzo powoli na ich twarzach grymas złości, napięcia, jakiegoś nieokreślo-
nego zacięcia i irytacji przechodzi w obojętność, rozluźnienie i rozładowujący 
atmosferę uśmiech (taki efekt rozmycia i upłynnienia narracji przynoszą niektóre 
filmy Billa Violi rejestrujące w zwolnionym tempie ekspresję emocji, wzorując ją 
na figuratywnej przestrzeni klasycznych obrazów21). W tle brzmi wyraźnie, słowo 
po słowie, powtarzane jak mantra, medytacyjne, hipnotyczne: „Just listen to 
me, everything going to be all right”. Perfekcyjnie zestrojony głos kolektywnego 
chóru wzmacnia siłę wypowiedzi i całe aktorskie przedsięwzięcie. Dlatego ten 
żeński zespół, jego doskonała polifonia, jest w tym przedstawieniu Goebbelsa 
najmocniejszym, estetycznym środkiem wyrazu, którym reżyser nie steruje, ale 
puszcza wolno, emancypuje dzięki głosowi. A może na tym polega i tak się 
wyraża natura dojrzewających dziewcząt? Nie można jej tłamsić i kontrolować, 

20 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007, 
nr 5, s. 56.

21 Por. M. Brewińska, Wystawa Billa Violi w Zachęcie, http://culture.pl/pl/wydarzenie/wystaw‑billa-
‑violi‑w‑zachecie (dostęp 21.04.2016).
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trzeba jej dać się wypowiedzieć, ponieważ w przeciwnym razie będzie kumu-
lować złość, doprowadzając do agresji. 

W przedstawieniu Goebbelsa pewną znaczącą rolę odgrywają także i inne 
elementy, jak zmieniająca się scenografia, która obok muzyki i fragmentów 
tekstowych, stanowi ważne uzupełnienie i prowadzi do kilku istotnych sugestii 
interpretacyjnych z perspektywy paraestetycznej. Chodzi o wykorzystanie przez 
artystę obrazów należących do tzw. malarstwa naiwnego, począwszy od Dżungli 
z lwem z 1904 Henri Rousseau po The Stag’s Wedding z 1959 Ivana Generalica, 
chorwackiego malarza i przedstawiciela prymitywizmu; czy Pola dzikich kwia‑
tów [Field of Wildflowers] z 2007 roku Ferenca Pataki. Użycie określonej tutaj 
perspektywy estetycznej nakierowuje na rodzaj doświadczenia, w tym wypad-
ku może nim być poczucie odrealnionego statusu rzeczywistości. Sam Henri 
Rousseau znany był z tego, że mimo umieszczania egzotycznych krajobrazów, 
obrazy swe malował jednak tylko i wyłącznie dzięki własnej wyobraźni, przykła-
dowo – tworząc dżunglę jeszcze barwniejszą i piękniejszą, niż była ona w rze-
czywistości. Spędzał też wiele czasu w paryskim ogrodzie botanicznym Jardin 
des Plantes, szkicując ogromne palmy i kwiaty, przyciągające jego wyobraźnię; 
często też odwiedzał znajdujący się w tym samym parku ogród zoologiczny22. 
Zaowocowało to później widokami egzotycznych zwierząt umieszczonych jak 
gdyby na wolności, w bujnych dżunglach na obrazach, które wówczas zaczął 
malować (1891-1904), często z dystansem pokazując okrucieństwo tego wy-
cinka świata przyrody. 

Do tego cyklu należy również Dżungla z lwem, a pewne zbieżne estetyczne 
zabiegi odnajdziemy również w spektaklu Goebbelsa. Naiwna sztuka i dobra-
na do niej scenografia (jak sztuczna zielona trawa) pozwala reżyserowi i jego 
zespołowi zaprojektować świat wyodrębniony z twardej, przedmiotowej rze-
czywistości (widocznej w pierwszych scenach) ku czemuś, co jest wyobrażone, 
naiwne i baśniowe (choć niepokoi ciemne tło). Dzięki pastoralnej konstrukcji, 
scenerii niby-natury lub natury wynaturzonej, paraprzyrody, członkinie chóru 
mogą odegrać sceny z dzieciństwa i wypowiadać swe przedwcześnie dojrzałe 
sądy na temat życia, śmierci i przemijania. Dodatkowy sztafaż tworzy środo-
wisko akustyczne otaczające dziewczęta: symulowanie zmian pogodowych, 
przechodzących od ładnej pogody do burzy (kolejne parafrazowanie emocji). 
Wykorzystane obrazy reprezentujące malarstwo naiwne czy prymitywizm, sta-
wiają samą kwestię dojrzałości jeszcze pod innym kątem. To, co początkowo 
w sztuce, jak w wypadku Henri Rousseau, było niedoceniane (świadczą o tym 
negatywnie wartościujące określenia za życia artysty23), z czasem zyskało na 
znaczeniu. Naiwność, niedojrzałość to rozterki śpiewających dziewczyn, które 
wcale nie są naiwne, wręcz przeciwnie – momentami przerażają trafnością 
spostrzeżeń. Zarysowuje się estetyczna paralela: podobnie jak egzotyczne 
drapieżniki uchwycone przez Rousseau w chwilach zdawałoby się najokrut-
niejszych, tak i młode kobiety jadowicie przedzierają się przez rzeczywistość, 
a czasem wbrew niej. Chór wyraża to za pomocą uwewnętrznionego dialogu, 

22 Por . The Art of Evolution: Darwin, Darwinism, and Visual Culture, red. B. J. Larson, F. Brauer, 
University Press of New England, Dartmouth 2009, s. 196.

23 Tamże, s. 194.
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rozmawiając sam ze sobą: „– Zostaniesz ukarana. – Schowam się. – Zapytamy, 
co robisz. – Skłamię. – Nie możesz kłamać. – Dlaczego? – Bo kłamstwo jest złe. 
– I co z tego? – Zostaniesz ukarana…”.

Wydaje się, że estetyczna i poetycka zawartość przedstawienia dotyczy 
także w dużej mierze eksplorowania i przechodzenia pomiędzy śmiercią 
a dojrzewaniem. Świadczą o tym słowa piosenki amerykańskiego zespołu 
grającego indie pop, The Bird and the Bee, które stanowią rodzaj finału ca-
łego przedstawienia: „bo kiedy jestem zmęczona, jestem bardzo zmęczona; 
a kiedy jest już po wszystkim, czuję, jakbym kogoś zabiła”. W zmienionej 
muzycznie formie, o wiele bardziej melancholijnej, onirycznej wersji tego 
utworu, dziewczyny tworzą coś w rodzaju chóralnego kręgu, który w prostej 
choreografii, przestępuje z nogi na nogę, rytmicznie i niejako automatycznie, 
powtarza te same kroki, trochę jak tykająca wskazówka od zegara, w lewo, 
w prawo, powoli się przesuwając, jak rdzenne plemię odprawiające jakiś 
rytuał. Słowa śpiewane są trochę od niechcenia, mimowolnie, płyną bez 
specjalnej dramaturgii, mówią przecież o zmęczeniu. Forma koresponduje 
więc z treścią, a „sens przechodzi w sensualność”24. W paraestetycznym spoj-
rzeniu to polifonia głosów i miarowy ruch chóru powoli wytwarza, symuluje 
i wciąga w zmęczenie. Niepokoją jednak nieuchronnie powracające słowa 
o śmierci. Powtórzenie staje się zamierzonym tematem teatru Goebbelsa, 
„nowym typem wzniosłości”25, ale i sposobem na oznakowanie rozmaitych 
dróg w wytwarzanej w teatrze pararzeczywistości: „para” w rozumieniu, 
że nie mieści się ona w granicach sceny ani reprezentowanego w sztuce 
doświadczenia, ale przechodzi przez wnętrze widza. Ma to związek przede 
wszystkim z główną rolą linii muzycznej, która nie pozwala się zdystansować, 
urzeka jak Syreny Odyseusza.

O dojrzewaniu można pisać nieznośnie. Czyni tak momentami, mimo bez-
dyskusyjnej erudycji, Francesco M. Cataluccio w książce Niedojrzałość. Choroba 
naszych czasów26. Już samo przeciwstawienie dojrzałości-niedojrzałości nadaje 
jego wypowiedziom moralizatorski ton i prowadzi w wielu opisywanych przez 
niego wypadkach do jednowymiarowej, wartościującej perspektywy. Spektakl 
Goebbelsa opowiada o dojrzewaniu jako o czasie niejednoznacznym, w który 
wplata się wiele emocji, ale i sama niedojrzałość prowadzi grę z dojrzałością. 
Powracająca bliskość śmierci i związek dojrzewania z możliwością zbrodni, 
umieszcza to przedstawienie w kontekście tradycji bliższej estetycznie Piknikowi 
pod Wiszącą Skałą, zarówno w wersji książkowej Joan Lindsey, jak i w filmowej 
adaptacji Petera Weira. Śmierć i jej poetyka wywołuje wyczuwalny niepokój, nie-
rozerwalnie towarzyszący dojrzewaniu i swego rodzaju „umieraniu”. Tym samym 
dojrzewanie jest opowieścią o samym życiu, gdyż kontekst śmierci i umierania 
przez cały czas pozostaje jego treścią. Teatr Goebbelsa i cały skomponowany 
przez niego „koncert” zarówno muzycznie, jak i obrazowo opowiada o pewnej 
uniwersalnej, a przez to filozoficznej relacji, dzieląc się estetyczną fascynacją 
bliskości dojrzewania i śmierci. Dlatego to nie radość, ale refleksyjna melancholia 

24 H‑T. Lehmann, Teatr postdramatyczny…, s. 243.
25 Tamże, s. 261.
26 F. M. Cataluccio, Niedojrzałość. Choroba naszych czasów, tłum. S. Kasprzysiak, Znak, Kraków 2006.
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rządzi tym przedstawieniem, czego efekt dodatkowo wzmacniają takie utwory, 
jak Past Life Melodies Sarah Hopkins czy Farben Arnolda Schönberga. 

Wybór słoweńskich dziewczyn na głównego bohatera prezentującego tę 
bliskość, tę relację, jest o tyle udany, że wprowadza dodatkowe, wikłające ar-
tystycznie konteksty: emancypację i słoweńskość. Obserwujemy, jak na scenie 
dziewczyny z łobuzerską energią śpiewają jugosłowiańskie pieśni narodowe 
(np. Kozavačko kolo), przywołujące skojarzenia z siłą odzewu komunistyczne-
go kolektywu, typowego dla tej części Europy powiązanej historią tzw. bloku 
wschodniego z wyobrażeniem muskularnej, zdrowej i wyprężonej piersi so-
wieckiej kobiety. By za chwilę przeobrazić się w zbiorowość znacznie bardziej 
enigmatyczną, motylą i kolorową (sukienki!), zatopioną w znanych w kulturze 
mieszczańskiej wspólnych, „kobiecych” czynnościach. Nie jest to jednak szy-
dełkowanie, wyszywanie ani tkanie, choć w samym przedstawieniu pełni rolę 
równie „kobiecego”, jednoczącego zajęcia. 

Na scenie wyodrębniają się dwie nastolatki, dzięki oświetleniu ich twarzy, 
w kolorowych rajstopach, sukienkach i tenisówkach, o twarzach łagodnych jak 
na obrazach Vermeera, które z pozbawioną emocji precyzją, dokładnie i ma-
chinalnie biorą ze sterty pluszowych maskotek kolejną sztukę i wyjmują z niej 
wypełniający ją puch. W tyle dziewczyny donoszą kolejne „ofiary”. Scenie tej 
towarzyszą recytowane przez jedną z dziewcząt słowa Gertrudy Stein o fascy-
nacji pierwszym zarobionym dolarem, ale nie jej samej, ale u innych ludzi, bo 
jej samej nigdy jeszcze nie udało się zarobić nawet jednego dolara27. Bogactwo 
kontrastuje z biedą, czasem z nieporównywalnie większą biedą. W tle słychać 
empatyzujący chór. Scena ta została zainscenizowana na kształt biedermaie-
rowskiej kultury, salonowego wnętrza, w której kobiety mogły przebywać razem 
i towarzyszyć sobie w codziennych, monotonnych zajęciach, gdy mężczyźni 
zajmowali się czymś poważniejszym, jak zarabianie pieniędzy. W tę monotonną 
czynność patroszenia pluszowych misiów, choć absurdalną, zaangażowane 
są jednak nie stateczne matrony, ale dziewczyny z chóru Carmina Slovenica, 
które w pracy – jak twierdzi wielu psychologów osobowości – dojrzewają, 
a jednocześnie przejawiają przedwczesną, wynaturzoną postać dojrzałości, 
paradojrzałość. Gdy zastanawiają się nad brakiem koherencji pomiędzy pracą 
a zarobkami, towarzyszy im sztucznie wytworzony dystans, maniera, ale może 
chodzić o ukrytą złość, skrywaną niezgodę wobec niesprawiedliwego podziału 
świata (np. na wschód i zachód). 

Kontekst Bałkanów to także region doświadczony przez wojnę, a wojna po-
zbawia rodziców. Geopolityczne pochodzenie dziewcząt jest więc i w tym sensie 
emancypujące, ale dojrzewanie płciowe powoduje częste zmiany nastrojów, 
scenicznie ukazywane jako nagłe przejścia pomiędzy delikatnością a agresją. Nikt 
z dorosłych nie jest w stanie ukoić ich rozchwianej emocjonalności. Dziewczyny 
tworzą więc mocny zespół, jak podczas wykonania Taka din, pieśni indiańskiej, 
gdy kołyszą się coraz szybciej i szybciej. To jest ich sposób na radzenie sobie 
z niekoherentną rzeczywistością: trzymać się za ręce, głośno śpiewać i poruszać 

27 „When I was a child I used to be fascinated with the source how everybody everybody earned 
their first dollar (…)”: https://www.youtube.com/watch?v=UZ1gShRq8wk (dostęp: 21.04.2016).
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się zgodnie z dynamicznym, wciągającym rytmem piosenki. Inicjacja w dorosłość 
jest w naszej kulturze przede wszystkim ceniona z uwagi na dowartościowanie 
męskości i jej społeczne ukształtowanie. Władca much, Chłopcy z Placu Broni 
czy Dolina Issy – to ważne przykłady narracji i rytuałów, które dotyczą chłopców. 
Dawniej to oni uczyli się zabijania, najczęściej najpierw zwierząt, podczas polo-
wań, ale i wymykając się spod kurateli dorosłych, co skutkowało nadmiernym 
i niekontrolowanym okrucieństwem. Mniej jest znanych w kulturze przykładów 
aktywnej inicjacji w dorosłość, której bohaterkami są dziewczęta. Mamy Alicję 
w krainie czarów i przywoływaną w przedstawieniu, napisaną z perspektywy 
dziewczynki, ale słabo znaną powieść austriackiej pisarki, Marlen Haushofer – 
Niebo, które nie kończy się nigdzie. A przecież śmierć, przemoc i różne formy 
okrucieństwa są także składnikami dziewczęcego dojrzewania, na co Goebbels 
zwraca uwagę, nie dookreślając tego związku zanadto, a raczej otwierając go 
w przestrzeni estetycznej. Może chodzić o każdorazowe umieranie czegoś we 
mnie, gdy staję się osobą dorosłą, przemijam. Nóż i krew w marzeniach mło-
dych dziewcząt może oznaczać potrzebę zemsty, za znalezienie się w kostiumie 
„słabszej płci” albo za wybrakowanie z przywilejów dojrzałych, za to, że wiele 
poważnych kwestii zaczyna docierać, przedzierać się przez nieszczelną war-
stwę dzieciństwa, jak informacja o skończoności życia. I znowu pada pytanie 
o śmierć. Narratorka stara się skłonić swoją rozmówczynię do stwierdzenia, 
że wszyscy prędzej czy później umrzemy, lecz gdy zadaje bezpośrednie pyta-
nie: „będziesz żyła wiecznie?”, stanowczy, zdeterminowany, choć dziewczęcy 
głos odpowiada: „tak”. Takie dzieciństwo przestaje być czyste, niewinne czy 
autentyczne – to tutaj według Goebbelsa zaczyna się kłamstwo, zaprzeczanie 
śmierci, próba oszustwa. Także w sensie estetycznym – stąd gra nasyconymi 
barwami i malarstwem naiwnym w scenografii przedstawienia. Spektakl jest 
więc kolorowy (oprócz sukienek, dziewczyny mają na sobie wielobarwne płasz-
cze czy kalosze), na różne sposoby wykorzystuje iluzję, absurd i napotykane 
paradoksy (dziewczęta, nóż i krew). W odrealniony sposób, w teatralnej kon-
wencji, zdejmuje patos i baśniowość z powierzchni rzeczywistości. Pokazuje, 
że wraz z wiekiem dziecko, tak jak tabliczki mnożenia, uczy się kłamać. Robi to 
za pomocą szczególnie bujnej wyobraźni – tak to się delikatnie nazywa – więc 
nikt nie ma szczególnych pretensji i każdy traktuje to jako konieczny element 
socjalizacji. Lecz przemoc pojawia się niezależnie wraz z takimi kwestiami jak 
wolność, intymność czy autonomia jednostki (w tym wypadku na scenie mała 
dziewczynka płonie rumieńcem, opowiadając o mamie, która zabrała jej opo-
wiadania i czytała je przy całej rodzinie). Mamy do czynienia z artystycznym 
niezadowoleniem, pokrętnie i niepotrzebnie czynionym tylko sobie wyrzutem, 
kruchością wobec świata dorosłych („W mojej głowie pojawiła się piękna hi-
storia. Gdy zaczęłam ubierać ją w myśli, już się zdeformowała, gdy sięgnęłam 
po papier i ołówek i zaczęłam kreślić pierwsze słowa, pokruszyła się i rozpadła 
całkowicie, zabiłam tę piękną historię…”).

Wśród wielu przywoływanych tekstów z filozofii – co jest cechą charakteryzu-
jącą teatr Goebbelsa – nie mogło zabraknąć Jeana Jacques’a Rousseau, któremu 
przypisuje się „odkrycie dziecka” i jego autentyczności, ale już dorastanie, będące 
utratą dzieciństwa, niesie zepsucie, dlatego na twarzach młodych dziewcząt 
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nierzadko gości grymas. Ale ponieważ to teatr o przemianach, płynnie przecho-
dzący od jednej sceny do drugiej, dlatego i dziewczyny z grymaśnych zmieniają 
się w romantyczne wieszczki. Młodość jest też darem i postawą poznawczą – 
jak chciał romantyzm, zaznaczając wpływ ideowy choćby utworem Ogrodnik 
Johannesa Brahmsa ze słowami Josepha von Eichendorffa, które warto tutaj 
w całości przytoczyć:

Gdzie tylko chodzę i patrzę, 
Na łan i las i błonie, 
Na hale z dumnej grani: 
Prześliczna, jasna pani, 
Pozdrawiam cię stokrotnie.

W ogrodzie mym znalazłem 
Pięknego roje kwiecia, 
I wieńce zeń wiązałem, 
I marzeń moc dodałem, 
A także pozdrowienia.

Lecz nigdy ich nie wręczę, 
Bo ona zbyt daleka, 
Powiędną kwiaty biedne 
I tylko miłość wiernie 
Zostanie w głębi serca.

Niby mi nic nie dolega, 
Chodzę to tam, to tu, 
I chociaż serce pęka, 
Ja kopię wciąż i śpiewam, 
Aż swój wykopię grób28.

Lecz sam ten utwór zaskakuje rozbiciem modelu pastoralnego. Wkrada się do 
niego element turpistyczny (kopanie własnego grobu), co dodatkowo potwier-
dzają reżyserskie zabiegi – świadomego dobierania kompozycji muzycznych 
i słownych. Utwór ten w nawiązaniu do Betonowego ogrodu Iana McEwana, 
w kontekście beztroskiego dojrzewania przywołuje pamięć o niemetaforycznej 
śmierci rodziców, ożywiając kompleks Edypa i Elektry. Tam również ogród traci 
swe alegoryczne, jeszcze biblijne znaczenie, a napełnia się historią o śmierci, 
paradoksalnie przyczyniającą się do dziwnej emancypacji czwórki dojrzewające-
go rodzeństwa. W poetyce ogrodu dzieci często porównywane są do kwiatów, 
szczególnie dziewczęta, ale kwiaty znajdują się także blisko ziemi i umierania. 
Tak samo głos dziewcząt Carmina Slovenica z mocnego, uroczystego i party-
zanckiego tonu, czasem szalonego, przechodzi nieuchwytnie w zwiewność, 
delikatność i subtelność, a nawet w zimną i bladą jak śmierć eteryczność.***

When the mountain changed its clothing pokazuje przemiany młodych 
dziewcząt ze Słowenii w różnym wieku. Ich polifoniczna opowieść o doj-
rzewaniu dotyczy nieuchronnie końca dzieciństwa, z którą wiąże się także 
śmierć. To, co było, odeszło. Nowe pozostaje jeszcze nieznane. Dziewczęta 
spotykają się, bawią, czasem w sposób niezwykły, tajemniczy i wieloznaczny, 

28 J. von Eichendorff, Ogrodnik, przeł. A. Lam, w: tegoż, Wiosna i miłość, Elipsa, Warszawa 2004.
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jak gdy nawlekają na długie nici kawałki puchu pochodzącego z wyprutych 
miśków, by potem w przygaszonym świetle, przy migoczących delikatnie 
świecach, pokiwać własnoręcznie zrobionymi zawieszkami. Ich zajęcia wydają 
się niewinne i beztroskie, ale momentami tworzą zawiłe i niepokojące obrazy 
(coś przypiekają na rożnie, ale co? Do czego odnosi się ta aluzja?). Rytm pór 
roku nie przynosi uspokojenia, a raczej wyostrza melancholię wpisującą się 
w nieuchronną cykliczność. Widz jest świadkiem witalności, przebudowywania 
sceny, przebierania się bohaterek, ciągłego ruchu, gromadzenia się, oddalania, 
zapalania i wygaszania światła. I mimo estetycznej spójności poetyzowanego 
tutaj świata, gra przede wszystkim toczy się za pośrednictwem głosu młodych 
śpiewaczek. Wydaje się nawet, że sam głos jest głównym i najważniejszym 
bohaterem. Nie jeden, nie pojedynczy ani indywidualny, ale w śpiewie – zbio-
rowy. Jest formalnym i merytorycznym zapośredniczeniem i łącznikiem. Dzięki 
niemu dziewczyny, choć dotykają natury dojrzewania jako procesu zmian, 
stają się jednym organizmem. Słychać ich zestrojenie i widać, że nawiązują 
ze sobą kontakt wzrokowy, choć nie brak wyrazów indywidualności (popra-
wianie włosów, gdy kosmyk przeszkadza na czole, albo ubrania). Za każdym 
razem, gdy śpiewają ustawione w trójkąt, ich śpiew porównać można do szyku 
bojowego, równo się rozpoczynającego i kończącego. Jest w ich wykonaniu 
wyjątkowa integracja, a kryształowo czyste brzmienie wokali i wokalizacji 
pogłębia efekt artystyczny. 

Spektakl tworzą kontrastujące obrazy, silnie naznaczone napięciem między 
stereotypową idealizacją dziecięcej niewinności a surową dojrzałością, za którą 
idzie bezwzględna świadomość o niedoskonałej, skończonej naturze egzy-
stencji. Muzyczna i wizualna strona przedstawienia wytwarza swoisty rodzaj 
„estetycznych emocji”29. To właśnie w głosie, jak pisał Jacques Derrida, „moje 
słowa są «żywe» ponieważ, jak się wydaje, nie opuszczają mnie: nie padają poza 
mną, poza mym oddechem, w widzialnym oddaleniu; stale do mnie należą, 
są w mojej dyspozycji”30. I mimo zindywidualizowania nastolatek tworzących 
chór, ich śpiew i polifoniczny głos będzie opowiadał o dojrzewaniu także na 
poziomie mowy, tego, co Lacan określał głosem metaforycznym, „tym, co mó-
wi”31. Chór Carmina Slovenica staje się więc wielogłosowy także w wymiarze 
podmiotowym, reprezentuje – a nie tylko prezentuje – taki głos, że inny głos 
zaczyna wybrzmiewać, mimowolnie. W tym też sensie muzyczna opowieść 
o dojrzewaniu za sprawą autorskiego teatru Goebbelsa, a przede wszystkim 
polifonii Carminy Slovenici, łączy estetykę z poznaniem, stając się paraestetyką 
i zbliża się do tego, co Bruno Schulz określał w jednym z listów skierowanych 
do pewnego krytyka literackiego:

To, co Pan mówi o naszym sztucznie przedłużonym dzieciństwie – o niedojrzałości – dezorientuje 
mnie trochę. Gdyż zdaje mi się, że ten rodzaj sztuki, jaki mi leży na sercu, jest właśnie regresją, 
jest powrotnym dzieciństwem. Gdyby można było uwstecznić rozwój, osiągnąć jakąś okrężną 

29 P. Przybysz, Music and emotions, tłum. E. Bodall, N. Strehlau, „Avant” 2013, vol. IV, nr 3, s. 179.
30 J. Derrida, Głos i fenomen, przeł. B. Banasiak, Aletheia, Warszawa 1997, s. 127.
31 Zob. P. Mościcki, Od strażnika sensu do narzędzia rozkoszy. Myśl francuska o głosie, „Glissando” 

2006, nr 9.
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drogą powtórne dzieciństwo, jeszcze raz mieć jego pełnię i bezmiar (…). Moim ideałem jest 
«dojrzeć» do dzieciństwa. To by dopiero była prawdziwa dojrzałość32. 

Poprzez wyliczenia, zestawienia, stylizowaną naprzemienność można pod 
wpływem tego przedstawienia paraestetyzować język opisu (czemu w wielu 
miejscach ulegałam); pokazać związek wielowymiarowego dojrzewania jako 
doświadczenie, także pisarskie. Polifonia dojrzewania byłaby więc taką „okręż-
ną drogą”, jak pisał Schulz, ciągłego odnoszenia się, zbliżania i oddalania, do 
dzieciństwa jako miejsca źródłowego w tym znaczeniu, w jakim rzeczy dzieją 
się po raz pierwszy, mają w sobie świeżość, ale i od początku sygnalizują kres. 
Carmina Slovenica śpiewa w teatrze Goebbelsa w tym ujściu, początku wszel-
kich zmian i procesów, w których realnie i tajemniczo zarazem przyszło nam 
uczestniczyć. Wypełnia estetycznie pewien poznawczy brak, nie wykluczając, 
a nawet otwierając na kolejne.

The Polyphony of Adolescence: Carmina Slovenica in Heiner Goebbels’s Musical 
Theatre (An Attempt at Para‑aesthetic Analysis)

The article discusses a performance When the mountain changed its clothing directed 
by Heiner Goebbels in the perspective of para-aesthetics. All Goebbels’ works – as the 
author arguments – escape divisions among genres. The same is with this piece – it is 
spread between a performance, choir’s concert, opera, musical theatre, and installation. 
In contrast to other works of the German director, the main protagonist is created from 
a polyphonic voice, which is performed by an internationally acclaimed girls’ choir – 
Carmina Slovenica. Adolescence refers necessarily here with death, what is noticeable 
in the words of songs. The aesthetics of absence (as named by Goebbels himself), lack 
of theory dominate and demand filling them with art. In this sense the performance 
can be analysed with para-aesthetical perspective.

Słowa kluczowe: Heiner Goebbels, Carmina Slovenica, para-aesthetics

Keywords: Heiner Goebbels, Carmina Slovenica, para-aesthetics

32 B. Schulz, Księga listów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, s. 73.
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Historia muzyki w świetle estetyki recepcji

Metodologiczny wymiar historiograficznego pisarstwa o muzyce jest kwestią 
podejmowaną przede wszystkim w obszarze nauk muzykologicznych, a jed-
nak, w toku dyskusji o tym, czym właściwie jest historia muzyki i w jaki sposób 
powinno się ją uprawiać, siłą rzeczy wykracza się ku metodom stosowanym 
w historiografii ogólnej czy też literackiej. Co zaś z filozoficznego punktu 
widzenia szczególnie istotne, w obręb tej problematyki włączane są także za-
gadnienia estetyczne, jako że problemy historii muzyki dotyczą przecież dzieł 
sztuki i związanych z nimi doświadczeń.

Niniejszy tekst poświęcony jest problematyce dziejopisarstwa muzycznego 
w kontekście interesującego nurtu estetyki recepcji, któremu podstawy (na 
gruncie teorii literatury) dał odwołujący się do tradycji hermeneutycznej oraz 
strukturalizmu niemiecki literaturoznawca Hans Robert Jauss. Autor Historii 
literatury jako prowokacji krytycznie odnosił się do stanu reprezentowanej 
przez siebie nauki, wskazując na jej z gruntu „ahistoryczny” charakter, wy-
nikły z pogrążenia się w „manowcach pozytywizmu” i ze służenia „metafi-
zyce «écriture»”1. Mówiąc dokładniej, Jauss zarzucał filologom i historykom 
literatury czynienie z dzieł literackich „faktów”, tak jakby były one częścią 
historii „politycznej”, oraz substancjalizowanie ich wymowy, jak gdyby 
interpretacja zależała od ponadczasowego, quasi-metafizycznego sensu 
tekstu, a nie była rezultatem społecznych odczytań, zgodnych z duchem 
epoki i „horyzontem oczekiwań” 2 czytelników. Podobne wątpliwości, tym 
razem względem historiografii muzycznej, spotkać możemy w pismach Carla 
Dahlhausa3, który wprawdzie – w przeciwieństwie do Jaussa – ani tak wielce 
nie atakował dotychczasowych metod dziejopisarstwa muzycznego, ani też 
nie traktował historii recepcji w sposób bezkrytyczny, choć spoglądał nań 
w życzliwy sposób. Punkt wyjścia dla obu teoretyków – Jaussa i Dahlhausa – 
był bowiem wspólny: historia sztuki (czy to literatury, czy muzyki) nie może 
sprowadzać się do narracji o „wydarzeniach”, „sytuacjach”, tak jakby dzieła 

1 H. R. Jauss, Czytelnik jako instancja nowej historii literatury, przeł. K. Krzemieniowa, „Pamiętnik 
Literacki” 71/1, 1980, s. 320.

2 „Horyzont oczekiwań” jest pojęciem wprowadzonym przez Jaussa, oznaczającym zmieniającą 
się w czasie gotowość publiczności do przyjmowania określonego typu tekstów literackich. Gotowość 
ta warunkowana jest przez literackie doświadczenie czytelników i krytyków. Por. H. R. Jauss, Historia 
literatury jako prowokacja dla nauki o literaturze, w: tegoż, Historia literatury jako prowokacja, przeł. 
M. Łukasiewicz, Instytut Badań Literackich, Warszawa 1999, s. 142.

3 Zwłaszcza w książce Podstawy historii muzyki, przeł. Z. Skowron, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2010, w całości poświęconej problemom metodologii historii muzyki.
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sztuki były sprawą wyłącznie przeszłości; są one, jak pisze Dahlhaus, „dane 
zasadniczo jako przedmioty estetyczne, które – jako takie – stanowią pewien 
fragment teraźniejszości, a dopiero wtórnie tworzą źródła, z których można 
wywieść przeszłe zdarzenia i  sytuacje”4. Jeśli nawet przyjąć, że obydwaj 
badacze nie uprawiali hermeneutyki w sposób deklaratywny, to bliskie im 
były Gadamerowskie tezy o ciągłym i niedezaktualizującym się oddziaływaniu 
na nas dzieł z przeszłości (jak i o naszym udziale w konfrontacji z dziełem, 
w trakcie którego dochodzi do „stapiania horyzontów”). W Podstawach 
historii muzyki czytamy:

«Życie po życiu» (Nachleben) dzieł, jak określił to Walter Benjamin, jawi się jako rozwinięcie 
tkwiącej w nich prawdy, która właśnie w znaczących dziełach od początku pozostaje niemal 
zawsze na wpół ukryta i dopiero stopniowo wyłania się na światło dzienne bądź też dopiero 
«przyrasta» do nich w późniejszych stadiach recepcji5.

Jak z powyższego wynika, problemy estetyki recepcji dotyczą nie tylko me-
todologii historii sztuki, lecz także kwestii głęboko osadzonych w refleksji 
filozoficzno-estetycznej, w  tym: „prawdy” dzieła sztuki, historyczności 
odbioru dzieł, problematyki rozumienia i interpretacji (oraz samych granic 
interpretacji), jak też ontologicznej „otwartości” dzieła. Pytanie, czy ba-
dacz reprezentuje „ponadczasowe stanowisko obserwatora”, odsłaniając 
niezależnie od momentu historycznego „ponadczasową substancję dzie-
ła”6, czy raczej w sposób nieunikniony wnosi w proces badania własne 
doświadczenie, poddając dzieło uwarunkowanej przez szereg czynników 
interpretacji, jest sporem o charakterze epistemologicznym, lecz zarazem 
sporem idącym jeszcze dalej, stawką którego jest pytanie o ontologiczny 
status dzieła sztuki. Estetyka recepcji jednoznacznie opowiada się za dru-
gim wariantem, zakładającym historyczność odbioru, otwartość dzieła 
i labilność sensu.

Wspomniane zagadnienia, same w sobie obszerne i znajdujące satysfak-
cjonujące omówienie w niezliczonej liczbie prac, tu zostaną tylko nieznacznie 
przybliżone. Kontekstem, do którego będą w niniejszej pracy odnoszone, są 
wybrane problemy muzycznego dziejopisarstwa i metodologiczne rozstrzy-
gnięcia wynikłe głównie z Jaussowskiego projektu estetyki recepcji.

Nim przejdziemy do rozważań na temat związków recepcji z historią 
muzyki, rozpatrzymy wpierw problem historyczności doświadczenia muzycz-
nego. Wypada rozpoznać ów historyczny rys na różnych poziomach tego 
doświadczenia. W tekście tym zajmiemy się szerzej tylko dwoma: poziomem 
percepcji słuchowej wraz ze zmieniającymi się normami porządkowania 
materiału dźwiękowego oraz poziomem hermeneutycznego, dziejowo za-
pośredniczonego rozumienia i interpretowania dzieł muzycznych.

4 Tamże, s. 5.
5 Tamże, s. 177.
6 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 173.
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Rozwój muzycznego słuchu a problematyka odbioru

Zarys rozwoju słuchu muzycznego przedstawiła Zofia Lissa w artykule O histo‑
rycznej zmienności percepcji muzycznej. Warto go w tym miejscu przypomnieć, 
ponieważ ilustruje on mechanizm oporu w przyswajaniu nowych kombinacji 
dźwiękowych, który rzutuje na wartościowanie nowo powstałych utworów 
muzycznych w „horyzoncie oczekiwań”, w jakim dzieło pojawia się po raz 
pierwszy. Skoro percepcja słuchowa opiera się na pewnych normach porząd-
kowania materiału dźwiękowego, przeto nowy materiał, niepoddający się 
dawnym zasadom porządkowania, wymaga stworzenia nowych, to zaś nigdy 
nie następuje z dnia na dzień. Pierwszy wielki przełom, przejście od percepcji 
monodycznej do wielogłosowej7, trwał bowiem wieki.

W śpiewach jednogłosowych zasadę i podporę dla słuchu muzycznego sta-
nowił dźwięk centralny, „do którego melodia zawsze powraca, od którego się 
wychyla i który jest osią słuchową, oparciem, celem przebiegu melodycznego”8. 
Od chwili odkrycia drugiego wymiaru słuchowego, czyli wertykalności, zasada 
ta traciła swoją moc centralizującą.

To, co wystarczało dla monodii, nie może wystarczyć w słyszeniu, które musi objąć przemien-
ność kilku planów melodycznych. […] Skalowość, jednocząca przebieg każdej linii melodycznej 
z osobna, przy połączeniu kilku głosów zaciera się9.

We wczesnych organach dwugłosowych stosowano technikę nota contra notam, 
czyli pochody równoległych kwart, kwint i oktaw, interwałów konsonujących, 
budujących współbrzmienia „stopliwe”. Dlatego też strategia słuchania we 
wczesnym średniowieczu musiała opierać się na kryterium jedności współ-
brzmień o charakterze całościowym. Percepcja tych prymitywnych, ale już po-
lifonicznych utworów, zakładała istnienie pionu muzycznego (harmonii), choć 
jego słuchowe strukturowanie nie posiadało jeszcze odrębnych zasad. Z tego 
względu percepcja utrzymywała linearny charakter, w dalszym ciągu jedynie 
śledząc ruch głosów. Dopiero w renesansie dochodzi do pewnej równowagi 
czynnika linearnego i harmonicznego, czego przykładem jest twórczość Gio-
vanniego Pierluigiego da Palestriny, wymagająca słuchowej integracji wymiaru 
horyzontalnego z wertykalnym. Z kolei wykształcenie się systemu dur-moll, 
z przewagą dzieł homofonicznych10, w okresie klasycznym przechyliło szalę na 
korzyść czynnika harmonicznego, który od teraz pełnił główną rolę w scalaniu 
przebiegów wielogłosowych.

Na początku XIX wieku, wraz z pierwszymi utworami romantycznymi, pro-
ces ten jakby zaczyna się odwracać. O ile melodyka zdążyła stać się główną 
reprezentantką ruchu w muzyce, a harmonika czynnikiem stabilizującym, o tyle 

7 Początek dwugłosowości datować można na połowę IX wieku, kiedy to sporządzono w klasztorze 
St. Amand w północnej Francji „Podręcznik muzyczny” zawierający dwugłosowe organa. Por. D. Gwiz-
dalanka, Historia muzyki, t. 1, PWM, Kraków 2005, s. 71.

8 Z . Lissa, O historycznej zmienności percepcji muzycznej, w: tejże, Wybór pism estetycznych, wprow., 
wybór i oprac. Z. Skowron, Universitas, Kraków 2008, s. 195.

9 Tamże, s. 197.
10 Homofonia to określenie wielogłosowej faktury muzycznej, w której jeden głos jest dominujący, 

głosy zaś współbrzmiące tworzą dla melodii głównej akompaniament.
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już w pieśniach Franza Schuberta aspekt wertykalny sam „staje się czynnikiem 
barwiącym melodykę ustawicznie zmienną interpretacją harmoniczną”11. Za 
sprawą Richarda Wagnera proces ten wzmaga się jeszcze bardziej: ruch me-
lodyczny traci swój autonomiczny status, zamiast niego wyłania się wspólny 
ruch harmoniczno-melodyczny, ponieważ każda zmiana melodyczna pociąga 
za sobą modyfikację harmonii, która ulega znaczącej dynamizacji. Dalece ze-
spolone współdziałanie melodyki z harmoniką pozwala wyeksponować ten 
aspekt kompozycji, któremu wcześniej nie przypisywano pierwszorzędnego 
znaczenia, mianowicie kolorystykę brzmieniową orkiestry, co z kolei toruje 
drogę muzycznemu impresjonizmowi.

Istotna jest tu funkcja, jaką do tej pory sprawowała antynomia konsonansu 
i dysonansu jako zasada integracji w percepcji muzycznej. Lissa pisze o „pod-
stawie falowania energetycznego w przebiegu muzycznym”12, Dahlhaus o „sile 
muzycznego wyrazu”13, podobnie Theodor W. Adorno, według którego w mu-
zyce tradycyjnej interwalika decyduje nie tylko „o wyrazie danego ustępu, lecz 
i o sensie formalnym całego utworu”14. Ścieranie się brzmień dysonansowych, 
budujących poczucie napięcia, i konsonansowych, będących czynnikami rozła-
dowania i stabilizacji, trwało dopóki nie nastąpiło wyemancypowanie dysonansu 
w późniejszej, atonalnej muzyce15. Skoro aspekt wertykalny na powrót przestał 
być czynnikiem integrującym melodykę (sama zaś melodyka, wyzwolona z po-
wiązań funkcyjnych systemu dur-moll, utraciła własny punkt centralizujący), 
nową zasadą scalającą mógł stać się tylko ten element konstrukcyjny dzieła, 
który nie podlegał harmonicznemu oddziaływaniu – czyli rytm16. Gdy zaś tylko 
słuch muzyczny dokonał absorpcji muzyki niefunkcyjnej17, a wyobraźnia kom-
pozytorska zaczęła wybiegać wprzód, czynnik rytmiczny zastąpiony został nową 
metodą scalania struktur kompozycji, jaką była technika serialna (zwana też – od 
dwunastodźwiękowego prefabrykatu, czyli serii – dodekafonią).

W obliczu muzyki dwunastotonowej percepcja słuchacza nie mogła bazować 
na „jakichś uniwersalnych, wspólnych wielu utworom danego stylu metodach 

11 Tamże, s. 190.
12 Tamże, s. 191.
13 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki, przeł. Z. Skowron, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa 2007, s. 115.
14 T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, przeł. F. Wayda, PIW, Warszawa 1974, s. 117.
15 Negatywny, podrzędny charakter, jaki przypisywano brzmieniom dysonansowym, był śladem 

myślenia klasycystycznego. Estetyczna idea piękna honorowała konsonans jako pozytywną jakość, pra-
womocną samą dla siebie, dysonansowi zaś nadawała status akcydentalny (por. C. Dahlhaus, Estetyka 
muzyki…, s. 115). Zerwanie z tym przesądem, jak i z systemem tonalnym, w ramach którego hierarchia 
konsonansowo‑dysonansowa mogła funkcjonować, doprowadziło do nadania akordom dysonansowym 
pełnej samodzielności. Nie było to jednak bezstratne wobec muzyki. Pozbawione swojej dotychczasowej, 
dynamizującej roli, dysonanse zostały zniwelowane z konsonansami. Nowo opracowane „interwały stały 
się po prostu cegiełkami, a wszystkie doświadczenia włożone w ich różnicowanie okazały się stracone” 
(T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, s. 117).

16 Szeroko na ten temat pisze Theodor W. Adorno w kontekście twórczości Igora Strawińskiego. 
Zob. T. W. Adorno, Filozofia nowej muzyki, s. 201‑205.

17 Co istotne, poprzez afunkcyjną muzykę współczesną dokonał się niejako nawrót do średniowiecznej 
postawy odbiorczej, która „nie oczekuje od czynnika brzmieniowego regulacji innych współczynników 
konstrukcji” (Z. Lissa, O historycznej zmienności…, s. 198). Jakkolwiek nie należy tezy tej traktować do-
słownie, ponieważ dzisiejszy słuchacz ma zupełnie inne doświadczenie muzyczne od słuchacza średnio-
wiecznego, to jednak znaczenie harmoniki jako integracji muzycznej zaniknęło całkowicie w zestawieniu 
z rolą, jaką odgrywała ona w minionych wiekach.
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słuchowego scalania”18, tak jak było to w wypadku muzyki tradycyjnej. To z tego 
względu słuchaczowi, którego doświadczenie muzyczne oparte jest tylko na 
klasyczno-romantycznym repertuarze, kontakt z współczesną muzyką atonalną 
przynosi co najwyżej poczucie głębokiej dezintegracji przebiegu melodycznego. 
Każda seria, będąca niepowtarzalnym szeregiem dźwięków, transformowanym 
na różne sposoby w poszczególnej kompozycji dodekafonicznej, wymaga 
bowiem stworzenia odrębnego „systemu odniesień”19. Dopiero rozpoznanie 
tego szczególnego porządku materiału muzycznego pozwala wyczuć w narracji 
muzycznej coś, co Lissa określa jako „wspólność «substancji»”20. 

Jeszcze innego typu słuchowego strukturowania przebiegu muzycznego 
wymagają utwory punktualistyczne, gdzie głos melodyczny zastąpiony jest 
szeregiem dźwiękowych punktów, oddzielonych od siebie pauzami, odmiennie 
artykułowanych, zasadzających się na różnych rejestrach wysokościowych.

Tu każdy dźwięk «owinięty» w ciszę […] staje się walorem dźwiękowym sam dla siebie. I ten 
styl wymaga od słuchacza zupełnie nowej podstawy odbiorczej, a w każdym razie całkowitej 
rezygnacji z metod integracji słuchowej wykształconych na muzyce poprzednich stuleci. Co 
więcej, próba zastosowania tych dawnych metod musi być fiaskiem i to podwójnym: subiek-
tywnie daje poczucie pełnej dezintegracji, chaosu, bezsensu muzycznego, a wobec dzieła 
samego – zafałszowuje jego struktury, jego całościowy charakter21.

Wypowiedź ta w istocie dotyka problemu historyczności odbioru muzyki. Nie 
na tym bowiem zasadza się rzecz, że percepcja muzyczna podlega zmianom 
i rządzi się w różnych epokach odmiennymi prawidłami, gdyż to jest sprawą 
oczywistą. Podkreślić raczej trzeba to, że po pierwsze: gwałtowne przełomy 
stylistyczne generują dyferencje między postawami odbiorczymi a nowymi 
zasadami konstrukcyjnymi, co wpływa na oceny estetyczne, które często rady-
kalnie się różnią w pierwotnym odbiorze nowo powstałego utworu i w znacznie 
późniejszym czasie. Po drugie: błędem metodologicznym jest posługiwanie się 
nieadekwatnymi kategoriami słuchowymi do oceny historycznego materiału 
muzycznego. Po trzecie: należy zdać sobie sprawę z relatywności sądów este-
tycznych, które wynikają z niejednoczesności „rozwoju wyobraźni muzycznej 
twórców i odbiorców”22. To produkcja dzieł kształtuje recepcję, a sądy este-
tyczne oparte są zawsze na empirii muzycznej. Zasady percepcji słuchowej nie 
są ponadhistoryczne, czego dowodzi powyższy zarys ewolucji odbioru muzyki, 
lecz trzeba je wciąż na nowo wypracowywać23. W konsekwencji potwierdza 
się rzecz, na którą zwróciliśmy już wcześniej uwagę – mianowicie, że dogmat 

18 Z . Lissa, O historycznej zmienności…, s. 193.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 Tamże, s. 194.
22 Tamże, s. 200.
23 Własnymi uwagami na temat odbioru nowo powstałych dzieł muzycznych dzielił się współczesny 

kompozytor awangardowy Karlheinz Stockhausen. Wyróżniał on dwa rodzaje percepcji: świadomą i nie-
świadomą. Percepcja nieświadoma, oparta na reakcjach instynktownych, zezwala jedynie na aprobatę 
dzieł konwencjonalnych, zgodnych z doświadczeniem muzycznym słuchacza. Udział percepcji świa-
domej, którą Stockhausen utożsamiał z aktywną, twórczą postawą odbiorczą, pomaga przezwyciężać 
instynktowne uprzedzenia i docierać do obcych, negatywnie nacechowanych obiektów percepcji, które 
dopiero w procesie „rozumienia” ulegają pozytywnej waloryzacji. We własnej twórczości Stockhausen 
motywował się m.in. eksperymentowaniem z granicami percepcji słuchowej. Por. Z. Skowron, Teoria 
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quasi-platońskiej metafizyki odbioru o niezmiennym, ponadczasowo dostępnym 
oglądzie dzieł muzycznych należy odrzucić.

Interpretacja i rozumienie muzyki – ujęcie hermeneutyczne

Percepcja słuchowa, będąc pojęciem z obszaru psychologii muzyki, nie wyczer-
puje bogactwa doświadczenia muzycznego. Ono bowiem, prócz tego, że dąży 
do uchwycenia porządku struktury dźwiękowej, kieruje się także ku czemuś, co 
w estetyce muzycznej często nazywa się treścią, znaczeniem, sensem dzieła itp. 
Jakkolwiek wśród części estetyków istniał silny opór przeciwko przypisywaniu 
utworom muzycznym jakichś zewnętrznych wobec nich idei, to jednak sam fakt, 
że dyskusja ta toczy się co najmniej od połowy XIX wieku24, dowodzi, iż w za-
kres „rozumienia” muzyki wchodzą dość zróżnicowane czynności poznawcze.

Dla przykładu, wczesna hermeneutyka muzyczna, której najbardziej znaczą-
cymi reprezentantami byli Hermann Kretzschmar i Arnold Schering, odrzucała 
autonomiczny, absolutny status muzyki, zakładając istnienie jej „afektywnej 
treści”, względem której forma miała być tylko zmysłową „powłoką”, czymś 
podrzędnym i pomocniczym25. Estetyka ta kierowała się ku podmiotowi recypu-
jącemu, identyfikując treść ideową dzieła z odczuciem słuchacza. Szczególnie 
Schering był przekonany, że

recepcja jest bezpośrednim, ewidentnym poznaniem dzieła. Postrzeżenie postaci (kształtu) utworu 
stapia się z jego subiektywną interpretacją we wrażenie totalne, w którym treści pojęte w akcie 
Einfühlung [wczuwania się – przyp. M.K.] uznane są za obiektywne właściwości dzieła samego26.

Swego czasu w ramach historyczno-muzycznej metarefleksji proponowano me-
todę badawczą, która miała potencjał do asymilowania symboliki, której z takim 
uporem doszukiwali się w dziełach muzycznych XIX-wieczni hermeneuci muzyki. 
Była to wywodząca się z filozofii Hegla metoda Geistesgeschichte, integrująca 
wszelkie przejawy kultury z „historią ducha”. Postulował ją na przełomie lat 30. 
i 40. XX wieku neoidealistycznie zorientowany, inspirujący się myślą Diltheyowską 
muzykolog Ernst Bücken27. Jednak zestarzenie się paradygmatu heglowskiego 
i wykazanie nienaukowego charakteru hermeneutyczno-muzykologicznych 
prób Kretzschmara i Scheringa, których rozstrzygnięcia były nazbyt arbitralne, 
spowodowało nową falę namysłu nad rolą muzykologii hermeneutycznej i histo-
rycznym charakterem dzieł muzycznych28, których rozumienie musi obejmować 
zarówno ich szeroko pojęty sens, jak i dziejowy rys.

i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2016, s. 178‑181.

24 Spór „idealistów” (zwolenników tzw. „estetyki wyrazu”) z „formalistami”, których klasycznym 
przedstawicielem był Eduard Hanslick, został wielokrotnie opisany przez Dahlhausa. Zob. np. C. Dahlhaus, 
Estetyka muzyki…, s. 63‑69.

25 Por. L. Polony, Hermeneutyka i muzyka, Akademia Muzyczna, Kraków 2003, s. 59‑60.
26 M. Piotrowska, Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii, Akademia 

Teologii Katolickiej, Warszawa 1990, s. 123.
27 Por. tamże, s. 143‑149.
28 O muzykologii po Gadamerze pisze M. Piotrowska, zob. Tezy o możliwości…, s. 149‑166.
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Jak stwierdza Dahlhaus, muzyka liczy na znajomość tradycji u słuchacza, aby 
rozpoznawał on wkomponowane w utwory związki historyczne29. Podobnie Lissa: 
„im bardziej nasycone wiedzą o kontekście dzieła z jego własnym czasem”30 
są doznania w zetknięciu z utworem muzycznym, tym są one silniejsze, co 
miałoby oznaczać, że aspekt intelektualny, jakim jest historyczna świadomość, 
potęguje doświadczenie estetyczne. Co więcej, polska muzykolog akcentuje 
fakt niezbywalności dziejowego wymiaru tego doświadczenia.

W kontakcie z dziełem nie możemy wyłączyć siebie samych i świadomości n a s z e g o  d i a -
l o g u  z przeszłością. […] Przeszłość obciąża teraźniejszość, ale sama poddaje się jej, zostaje 
przez «dziś» zinterpretowana. Ta zaś reinterpretacja ulega ustawicznym przemianom, gdyż wraz 
z upływem czasu zmieniają się poszczególne «teraźniejszości». Dzieła dawne funkcjonują coraz 
to inaczej wkomponowane w zmieniające się ustawicznie praesens31.

Mnogość równoprawnych interpretacji, nawet jeśli wzajemnie się wykluczają, 
jest istotnym kryterium dla rozpoznania wagi danego dzieła, jednak ich pochop-
na synteza może przynieść co najwyżej „epigońskie spłycenie”32 historycznego 
znaczenia utworu. Zdaniem Lissy, historia muzyki, jeśli nie chce pozostać obo-
jętna na pulsujące własnym rytmem oddziaływanie dzieł muzycznych, musi 
uwzględnić kryterium recepcji jako jeden z istotnych parametrów historiogra-
fii muzycznej33. Jak z kolei zauważa Dahlhaus: to, że wyłącznie immanentna 
jakość utworu rozstrzyga o jego trwaniu w pamięci, jest przesądem, ostatnią 
bowiem, decydującą instancją jest publiczność. Jego stanowisko zbieżne jest ze 
stwierdzeniem Jaussa, że kluczowe dla losów dzieł sztuki są trudno uchwytne 
kryteria „oddziaływania, recepcji i pośmiertnej sławy”34.

Odrębną kwestię stanowią rozliczne „techniczne” trudności w opracowa-
niu historii muzyki z punktu widzenia recepcji. Dla przykładu, jeśli chodzi 
o „właściwą” rekonstrukcję rozwoju słuchu muzycznego, to jest ona nie-
możliwa, ponieważ nie dysponujemy świadectwami słuchaczy z minionych, 
odległych wieków. Jak stwierdza Lissa, metodą dla odwzorowania ewolucji 
percepcji słuchowej jest wnioskowanie o przemianach w dawnych okresach 
na podstawie obserwacji przemian zachodzących we współczesnym sły-
szeniu i poprzez budowanie analogii35. Z kolei rekonstrukcja społecznego 
kontekstu dawnych dzieł muzycznych opierać się może wyłącznie na źró-
dłach pośrednich, jakimi są teksty filozoficzne, teoretyczne, biograficzne itp. 
Daleki sceptycyzm względem możliwości realizacji takiego projektu wyraża 
Dahlhaus, stwierdzając: „Rzadko tylko zachowały się źródła pozwalające na 
udokumentowane przedstawienie historii recepcji, która nie zadowoliłaby 
się kilkoma frazesami”36. I dodaje:

29 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 117.
30 Z . Lissa, Świadomość historyczna w muzyce i jej rola we współczesnej kulturze muzycznej, w: 

tejże, Nowe szkice z estetyki muzycznej, PWM, Kraków 1975, s. 100‑101.
31 Tamże, s. 98.
32 C. Dahlhaus, Estetyka muzyki…, s. 120.
33 Zob. Z. Lissa, Recepcja muzyczna jako współczynnik historii muzyki, w: tejże, Nowe szkice…, s. 133.
34 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 128.
35 Z . Lissa, O historycznej zmienności…, s. 188.
36 C. Dahlhaus, Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, 

s. 419‑420.
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Chwilowo jednak projekty socjologiczne – mimo rezolutnego tonu, w jakim są utrzymane – 
pozostają niejasne i zbyt pierwiastkowe, by mogły w sposób zadowalający zastąpić metodę 
analizy «immanentnej» dzieła37.

Przytomne uwagi Dahlhausa, z pewnością słuszne, dotyczą jednak utopijnych, 
marksistowskich przedsięwzięć, które chciałyby historię muzyki ugruntować 
wyłącznie w kontekście społecznym. Parafrazując słowa Georga Simmela, za-
miana rozumienia dzieła muzycznego jako niezmiernie złożonego kontekstu 
struktur dźwiękowych, biografii, związków z innymi dziełami itp. na rozumienie 
go w kategorii wyłącznie świadectwa pewnych ogólnych tendencji społecznych, 
„ma tyleż sensu, co zrównanie widoku z górskiego szczytu i drogi, która krok po 
kroku prowadziła wędrowca na ten szczyt”38. Powierzchowność marksistowskich 
postulatów historiograficznych w odniesieniu do historii muzyki demaskował 
w swych pismach Dahlhaus39, natomiast w związku z historią literatury – wspo-
mniany już niejednokrotnie Jauss.

O korzyściach, jakie mogłyby płynąć z hermeneutyczno-historiograficznych 
rozważań Jaussa dla współczesnej myśli o muzyce pisał Reinhold Brinkmann 
w tekście Zur neueren Rezeptionsästhetik, wygłoszonym na XIV Kongresie 
Międzynarodowego Towarzystwa Muzykologicznego w Bolonii w 1987 roku40. 
Dostrzegając pokrewność w wielu spostrzeżeniach zarówno hermeneutycznie 
zorientowanego Dahlhausa, jak i marksistowsko ukierunkowanej Lissy z funda-
mentalnymi założeniami Jaussowskiego projektu odnowy badań historycznoli-
terackich, przejdziemy teraz do eksplikacji owych powiązań41 i ich filozoficznych 
konsekwencji dla szeroko pojętej muzycznej estetyki recepcji.

Historia muzyki w kontekście estetyki recepcji Hansa Roberta Jaussa

Filozoficzna wykładnia wypracowanego przez Jaussa modelu estetyki recepcji 
kryje w sobie potencjał swoistej filozofii dziejów sztuki. W niej to niemiecki 
hermeneuta stara się uzyskać równowagę między ujęciem synchronicznym 
a diachronicznym w odniesieniu do problemu odbiorczości dzieł literackich. 
Filozoficzny rys ma także jego szeroka krytyka wybranych modeli uprawiania 

37 Tamże, s. 420.
38 G. Simmel, O istocie rozumienia historycznego, przeł. G. Sowiński, w: Wokół rozumienia. Studia 

i szkice z hermeneutyki, red. G. Sowiński, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 
Kraków 1993, s. 155.

39 Stanowisko Lissy było w wielu punktach zbieżne z estetyką marksistowską, jakkolwiek oddać 
trzeba, że w swych pismach nie zawsze kieruje się ona „twardym”, ideologicznym kursem, różnicując 
niejednokrotnie własne zapatrywania i dostrzegając wieloaspektowość problemów. Więcej na temat 
związków Lissy z ideologią marksistowską pisze Z. Skowron w słowie wstępnym do jej Wyboru pism 
estetycznych .

40 Reprezentując wyważony nurt recepcji, Brinkmann nie przekreślał „wartości tworzonych przez 
analizę i interpretację”, kierując się jednocześnie „zachowaniem aspektu brzmieniowego badanej muzyki” 
(M. Bristiger, Reinholda Brinkmanna nowe pojęcie „recepcji muzycznej”, w jej dwudziestowiecznej fazie, 
w: De Musica, XVI, 2012, http://www.demusica.pl/cmsimple/images/file/bristiger_de_musica_XIII_2012(1).
pdf, 30.09.2016).

41 Będzie to zarys wysoce skrótowy. Z racji charakteru niniejszego artykułu pominąć trzeba wiele 
wątków, jakie pojawiają się zarówno w estetyce recepcji Jaussa, jak i w bogatej tematycznie spuściźnie 
Dahlhausa i Lissy, a które z przedstawioną tu tematyką mają wiele wspólnego.
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historii: konwencjonalnych, historiozoficznych, marksistowskich i formalistycz-
nych. Od uwag na temat tejże krytyki zaczniemy.

Konwencjonalna historia literatury, którą Jauss utożsamia z „wiedzą czysto 
antykwaryczną”42, jest niczym innym, jak materiałem uporządkowanym bez 
głębszego namysłu, pozbawionym szerszego planu zbiorem faktów, zamiast 
całościowym ujęciem „wydarzeń”, za jakie dzieła literackie powinny uchodzić43. 
O uprawianiu „historii faktów” pisze też Lissa, wytykając pospolitej historii 
muzyki „brak koncepcji dotyczącej i s t o t y  procesów w kulturze muzycznej”, 
co „pozwala tylko na opis i szeregowanie faktów wzdłuż linii czasu”44, unie-
możliwiając wypracowanie syntetyzujących wyników.

Pozostałe modele uprawiania historiografii literackiej, choć odznaczające 
się metodologiczną samoświadomością, są według Jaussa jednostronne 
i w większości ahistoryczne. XIX-wieczna historia literatury, aspirująca do 
„wypełnienia testamentu idealistycznej filozofii dziejów”45, doprowadziła do 
kryzysu i upadku tej dyscypliny, z jednej strony kompromitując paradygmat 
teleologiczny poprzez unarodowienie idei historycznej46, z drugiej strony – 
„zamykając” epoki, które szeregowano obok siebie bez wzajemnych powią-
zań, bez związku przeszłości z teraźniejszością. Tak jak w teorii literatury, tak 
w estetyce muzycznej oświeceniowa filozofia dziejów sprzyjała tworzeniu 
bardziej i mniej jednostronnych koncepcji historiozoficznych, czego przy-
kładem może być idea „epoki muzyki niemieckiej”47 czy E.T.A. Hoffmanna 
pogląd o spełnieniu się przeznaczenia rozwoju muzyki w romantycznych 
formach instrumentalnych48.

Socjologizująca koncepcja marksistowska, choć starała się uwzględnić fe-
nomen recepcji, to głównie sprowadzała twórczość artystyczną do kategorii 
ekonomicznych. Dahlhaus na temat marksizmu w muzyce wypowiada się 
jednoznacznie:

W analizach, które zasługują na nazwanie ich analizami, indywidualny utwór przestaje już 
występować w roli przedstawiciela schematu, lecz na odwrót: schemat staje się punktem po-
średnim i wyjściowym opisu odkrywającego indywidualność dzieła49.

42 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 127.
43 Tamże, s. 144.
44 Z . Lissa, Recepcja muzyczna…, s. 115.
45 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 129.
46 O ile u Schillera „przewodnia idea”, jaką obierał historyk literatury dla rozpoznania związków 

między dziełami a historią powszechną, była ideą rozciągniętą na całą ludzkość i dzieje powszechne, 
o tyle u Humboldta i Gervinusa wprzęgnięta została w służbę ideologii narodowej. Rozproszenie uniwer-
salnej idei oświeconej filozofii dziejów w gąszczu narodowych odrębności spowodowało w rezultacie 
jej redukcję do literackiego mitu. (Por. H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 129). Wypada odnotować, że 
Niemcy są narodem, który swego czasu szczególnie upodobał sobie mitologizowanie własnej dziejowej 
roli w zakresie sztuki: tak literatury, jak i muzyki.

47 Epoce tej nadawano ramy za pośrednictwem różnych, historiozoficznie i estetycznie uzasad-
nionych formuł, np.: „Bach‑Beethoven‑Brahms”, „Bach‑Beethoven‑Wagner”, „Bach‑Wagner‑Bruckner” 
itp. Zob. C. Dahlhaus, O trzech kulturach muzycznych, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 127‑137.

48 Por. C. Dahlhaus, Historia pojęcia i jej zawiłości, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 34.
49 C. Dahlhaus, Dzieło muzyczne jako przedmiot socjologii…, s. 409.
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Niemiecki muzykolog podkreśla także ubogość środków estetyki marksistowskiej50 
i jej pretensje do całościowego ujmowania historii muzyki wyłącznie w oparciu 
o płaszczyznę społeczną, co znów jest bliskie Jaussowi51.

Ostatnią z  krytykowanych szkół, jaką jest rosyjski formalizm, łączy 
z marksizmem „odwrót od czystej empirii pozytywizmu i od estetycznej meta-
fizyki historii duchowości”52. O ile z czasem formaliści (Wiktor Szkłowski i Jurij 
Tynianow) wprowadzili w swych rozważaniach dynamizujący, historyczny czynnik, 
to ograniczał się on tylko do rejestrowania przemian estetyczno-formalnych sys-
temów, pozostawiając poza obrębem zainteresowań dzieło w kontekście histo-
rycznego horyzontu jego powstania, funkcji społecznej i historii oddziaływania53.

Jak stwierdza Dahlhaus, wykroczenie „poza gromadzenie faktów i ich chrono-
logiczne uporządkowanie”54 nadaje historii muzyki status dyscypliny hermeneu-
tycznej. W tę właśnie stronę, ku hermeneutyce, zwraca się Jauss, aby ostatecznie 
rozstrzygnąć, w jaki sposób powinny być sporządzane dzieje sztuki, tak aby 
konsolidowały one poznanie historyczne z estetycznym. Wszystkie z wspomnia-
nych wyżej modeli uprawiania historii literatury (i muzyki) umieszczają dzieło 
w „kręgu estetyki produkcji i przedstawiania”55, pomijając niezwykle istotny 
wymiar sztuki: wymiar recepcji i oddziaływania. Zamykając dzieło na interakcję, 
teorie te pozbawiają go również historycznej ciągłości, którą zapewnić może 
jedynie zmienny horyzont krytycznego rozumienia, zakładający dialogowy 
stosunek między utworem a odbiorcą.

Odtworzenie horyzontu oczekiwań, w jakim miała miejsce produkcja dane-
go dzieła i jego wczesny odbiór unaocznia hermeneutyczny kontrast między 
dawnym a współczesnym rozumieniem dzieła. „Werdykt stuleci”, przekraczając 
całość zebranych sądów, jest, jak pisze Jauss:

stopniowym rozwijaniem się potencjału sensu, który założony jest w dziele i aktualizowany 
w kolejnych fazach historycznej recepcji, a rozumiejący sąd może do niego dotrzeć, jeżeli 
w sposób kontrolowany dokonuje «stopienia horyzontów» w zetknięciu z tradycją56.

Za konieczne dla realizacji swojego projektu uznaje Jauss rozpatrywanie histo-
ryczności sztuki w linii diachronicznej. To właśnie umożliwi odsłonięcie czasowej 

50 Spośród postmarksistowskich filozofów muzyki z względnym uznaniem wypowiada się Dahlhaus 
o Adornie, który – choć uważał dzieło muzyczne za twór całkowicie społeczny – to przejawiał uwrażliwienie 
na formalne aspekty sztuki, łącząc w swych pismach elementy analizy formalnej, estetycznej i socjolo-
gicznej. Jednak pod względem całościowym socjologizującą filozofię muzyki Adorna wraz z jej dalece 
arbitralnymi rozstrzygnięciami uznaje Dahlhaus za głębokie nieporozumienie. Por. tamże, s. 416‑418.

51 O marksistowskiej estetyce Jauss pisze następująco: „Bogactwo form literatury tylko częściowo 
i nie wprost daje się sprowadzić do konkretnych warunków procesu ekonomicznego. […] Przy poszuki-
waniu społecznych ekwiwalentów socjologizm nieprzypadkowo trzyma się tradycyjnego szeregu arcydzieł 
i wielkich autorów, ponieważ ich oryginalność można rzekomo objaśnić jako bezpośrednie rozpoznanie 
procesu społecznego albo – gdy takiego rozpoznania brak – jako mimowolny wyraz przemian zacho-
dzących w bazie” (H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 134‑135).

52 Tamże, s. 132.
53 Nowość, będąca centralną kategorią formalistycznej teorii sztuki, zdaniem Dahlhausa, jest jed-

nak o tyle pożyteczna, że prowokuje „do odrywania percepcji od nawyków, które nie pozwalają jej być 
percepcją” (Estetyka muzyki…, s. 116).

54 C. Dahlhaus, Doświadczenie historyczne…, s. 387.
55 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 141.
56 Tamże, s. 153.
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głębi doświadczenia estetycznego poprzez ujawnienie zmiennego dystansu 
między aktualnym a wirtualnym sensem dzieła. Jak dowodzi niemiecki badacz, 
częstokroć dopiero w długim procesie recepcji udaje się dotrzeć do tego, co 
w pierwotnym horyzoncie nie było jeszcze oczekiwane i dostrzeżone.

Równorzędnym z diachronicznym obrazem historii sztuki winien być rzut 
synchroniczny, który pozwoli usystematyzować „heterogeniczną wielość jed-
noczesnych dzieł”57 w pokrewne, przeciwstawne i zhierarchizowane struktury. 
Ujęcie czysto diachroniczne ma uzasadnienie w badaniu historii gatunku, lecz 
dopiero konfrontacja uznanego dzieła z współczesnym mu otoczeniem, w tym 
z utworami konwencjonalnymi i nieistotnymi, pozwala osiągnąć „właściwy wy-
miar historyczny”58. Odnajdywanie punktów przecięcia diachronii i synchronii 
byłoby zatem zgodnie z zamysłem Jaussa zadaniem historyka; tam bowiem, 
gdzie krzyżują się obydwa rzuty, tam manifestuje się „procesualny charakter”59 
ewolucji artystycznej.

Wnioski

Zaprezentowany w niniejszym tekście problem dziejopisarstwa muzycznego 
w kontekście estetyki recepcji (ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji Jaus-
sowskiej) można rozwarstwić na trzy obszary, których pytania i rozstrzygnięcia 
cechują się wyrazistą, filozoficzną dominantą.

Pierwsza płaszczyzna dotyczy ontologii dzieła i jego szczególnego atrybutu, 
jakim jest „otwartość”. To ona wyjaśnia współwystępowanie nawet daleko róż-
niących się interpretacji jednego utworu i pozwala uchwycić d y n a m i c z n y , 
h i s t o r y c z n i e  z m i e n n y  sposób rozumienia dzieła. Koncepcja dzieła 
otwartego występuje zarówno przeciw jego silnej, metafizycznej substancja-
lizacji, jak i pogrążonemu w „tautologicznym błądzeniu”60 strukturalizmowi, 
traktującemu utwór jako zamkniętą na interakcję, immanentną strukturę.

Drugi obszar dotyka problemu granic interpretacji. Według Jaussa, pomimo 
otwartej struktury dzieła, granice te są obwarowane oczekiwanym lub z góry 
danym znaczeniem. Czytamy: „Otwarta, nieokreślona struktura umożliwia […] 
wciąż nowe interpretacje, a z drugiej strony historyczne zapośredniczenie […] 
ogranicza dowolność interpretacji”61.

Trzeci zakres problemowy, jaki musiałby się wyłonić, gdyby podjąć rzeczy-
wiste prace nad adaptacją projektu Jaussa na grunt historii muzyki, to relacja 
między diachronią a synchronią, która zakłada sąsiadujące ze sobą synchro-
niczne przekroje muzycznej produkcji i jej recepcji. Są to przekroje w porządku 
diachronicznym przypadające wcześniej i później, z konieczności zawierające 
„własną przeszłość i przyszłość jako nieodłączne elementy strukturalne”62. Po-

57 Tamże, s. 160.
58 Tamże.
59 Tamże, s. 161.
60 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006, s. 256.
61 H. R. Jauss, Dzieje sztuki i historia, w: tegoż, Historia literatury…, s. 205.
62 H. R. Jauss, Historia literatury…, s. 160.
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łączenie tych dwóch perspektyw63 ma służyć zmniejszeniu rozbieżności „między 
metodą strukturalną a hermeneutyką historyczną”64, co przed Jaussem w zakresie 
teorii literatury próbowali uczynić „diachronicznie” zorientowani strukturaliści 
prascy (J. Mukařovsky i F. Vodička), kwestionujący idealną, ponadhistoryczną 
konkretyzację estetycznych wartości dzieła.

Istnieje jeszcze jedna trudność do rozpatrzenia, trudność metodologiczna. 
Wiąże się ona z pytaniem, w jaki sposób zintegrować zróżnicowane aspekty 
interpretacji i rozumienia dzieł muzycznych, tak aby tworzyły one spójny współ-
czynnik historii muzyki, jakim jest recepcja. Pod uwagę trzeba wziąć nie tylko 
percepcję jako ewoluujące zasady porządkowania materiału dźwiękowego, 
nie tylko rozumienie muzyki w sensie hermeneutycznym, wreszcie też nie tylko 
zmieniające się tendencje w wykonawstwie dzieł muzycznych. Badanie recepcji 
obejmować powinno także historię powiązywania idei estetycznych z poszcze-
gólnymi utworami muzycznymi lub kompozytorami, co częstokroć wykraczało 
dalece poza intencje i rozumienie własnej muzyki przez ich twórców65. To także 
powinno być ujęcie ogromnej połaci muzycznej historiozofii, która nie była tyl-
ko domeną XIX-wiecznych estetyków66. Jak bowiem stwierdza Dahlhaus, choć 
historiozofii minionych epok nie należy traktować dosłownie, to zaniedbaniem 
byłoby lekceważenie ich i spoglądanie jak na odmitologizowane błędy. Jeśli tylko 
chce się historię muzyki zrozumieć, a nie jedynie zarejestrować, konieczne jest 
„uwzględnienie filozofii, w której pojęciach czas […] szukał dla siebie wyrazu”67.

The History of Music in the Context of the Aesthetic of Reception

The article presents a reflection on the history of music and its methodology in the 
context of the influence and reception of musical works. To take the theme encourages 
historical nature of aesthetic experience, which contradicts the metaphysical model of 
the timeless works of art. In order to illustrate the historicity of musical experience is 
presented in this article draft of evolution of auditory perception, and also is introduced 
the problem of understanding and interpretation of musical works in hermeneutical 
approach.
In this text as a demonstration model for the historiography of music is discussed Hans 
Robert Jauss’s project of renewal studies the history of literature. In the aesthetic of 
reception is recognized philosophical content, which includes criticism of selected models 
drawing up of history of art (conventional, historiosophical, Marxist and formalistic) and 
program of drafting history of art by diachronically structured synchronous cross-sections.

63 Problem relacji diachronii i synchronii, gdzie pierwsza objawia się w myśleniu seryjnym, druga zaś 
w strukturalnym, podejmował na gruncie swych badań semiologicznych Umberto Eco. Zob. Nieobecna 
struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 303‑320.

64 H. R. Jauss, Dzieje sztuki i historia…, s. 206.
65 Przykładem jest tu integracja instrumentalnej muzyki Bacha z romantyczną ideą metafizyki mu-

zyki. Zob. C. Dahlhaus, O genezie romantycznej interpretacji Bacha, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, 
s. 167‑190.

66 Swoistą historiozofię muzyczną przedstawił już w XX stuleciu na kartach Filozofii nowej muzyki 
Adorno, w której kluczową rolę dla ocalenia „standardów muzycznych” przypisał twórcy dodekafonii, 
Arnoldowi Schönbergowi. Zob. Filozofia nowej muzyki, s. 160‑162.

67 C. Dahlhaus, Klasycyzm, romantyzm i nowoczesność, w: tegoż, Idea muzyki absolutnej…, s. 364.
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In presented in the context of aesthetic of reception historical-musical problems it 
comes to the manifestation of the three philosophical issues: the ontological openness 
of a musical work, the limits of interpreting a piece of music, and the relationship of 
diachrony and synchrony in the process of production and reception of musical works.

Słowa kluczowe: historia muzyki, estetyka recepcji, doświadczenie muzyki, 
hermeneutyka muzyczna, interpretacja muzyki

Keywords: history of music, aesthetic of reception, musical experience, musical 
hermeneutics, musical interpretation
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Rogera Scrutona koncepcja doświadczenia muzycznego na tle debaty 
o ekspresywne znaczenia muzyki

Muzyka jako forma artystyczna skazana jest na często wykluczające się strategie 
interpretacyjne. Trwająca współcześnie, lecz nie od dziś, dyskusja nad proble-
mem afektywnego postrzegania muzyki z pogranicza filozoficzno-muzykolo-
gicznych rozważań wprawia w zakłopotanie nie tylko wybitnych uczonych, lecz 
co najważniejsze samego słuchacza – rozdartego w obliczu dwóch stanowisk 
zmagających się z pytaniem „czy muzyka jest wyrazem emocji?”1. 

Dwugłos odpowiedzi na ten dylemat prezentuje w swojej książce Muzyka 
i emocje brytyjski filozof i estetyk, Malcolm Budd, który krytycznym okiem anali-
zując starcie zwolenników estetyki wyrazu w muzyce – utrzymujących, że muzyka 
posiada zdolność wyrażania emocji – z przeciwnikami tego poglądu głoszącymi 
muzyczny formalizm estetyczny, pragnie rozpocząć debatę wokół znaczenia 
muzyki, jej wartości i rozumienia, widzianego głównie z perspektywy odbiorcy2. 
Interesującą propozycją, jaką także i Budd wyróżnia spośród najważniejszych, 
jego zdaniem, analizowanych teorii muzyki oraz zalicza do obozu filozoficznego 
rozpatrującego muzykę bliżej emocji, jest Rogera Scrutona koncepcja percepcji 
muzyki. Choć autor Muzyki i emocji poświęca Scrutonowskim przemyśleniom 
dość mało uwagi, warto przyjrzeć im się bardziej, odwołując się przy tej okazji 
do kognitywnych rozważań Petera Kivy’ego.

Znaczenie muzyki – ekspresja a reprezentacja

Gdyby kolorytu muzycznych dźwięków nie można było zinterpretować jako przy-
pominającego ludzkie emocje, zapewne próba zrozumienia muzyki, szczególnie 
dla niefachowego odbiorcy, stałaby się znacznie trudniejsza. Sednem muzyki, 
o czym przekonuje nas Roger Scruton w książkach The Aesthetics of Music i Un‑
derstanding Music, jest jej specyficzne znaczenie powiązane z emocjami. Brytyjski 

1 Trzeba wspomnieć już na samym początku, że społeczna psychologia muzyki sprostała (podobno) 
pytaniu, czy muzyka wyraża emocje, zajmując się sukcesywnie kwestią reakcji emocjonalnych w doświad-
czeniu muzyki, o czym pisze Sylwia Makomaska. Por. S. Makomaska, Zrozumieć reakcje emocjonalne na 
muzykę – koncepcja Petera Kivy’ego w perspektywie społecznej psychologii muzyki, w: Peter Kivy i jego 
filozofia muzyki, red. A. Chęćka‑Gotkowicz, M. Jabłoński, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2015, s. 83‑88.

2 Zob. M. Budd, Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, przeł. R. Kasperowicz, słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2014.
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filozof wyjaśnia, że znaczenie sztuk pięknych można rozpatrywać dwojako. Po 
pierwsze, jako reprezentację (representation)3, inaczej przedstawianie. Po drugie, 
jako ekspresję (expression)4, czyli wyrażanie. Owo rozróżnienie – zaczerpnięte od 
włoskiego myśliciela Benedetta Crocego i kontynuowane kolejno przez Robina 
Collingwooda – prezentuje zdaniem autora to, co zostało zawarte w Kantow-
skiej teorii estetycznej5. Istota znaczenia muzycznego to „wyrażanie”. Scruton 
tłumaczy jednak najpierw, dlaczego w jego przekonaniu „przedstawianie” jest 
mało znaczące dla muzyki.

Za podstawę pojmowania zagadnienia reprezentacji Scruton przyjmuje Cro-
ceańską koncepcję, wedle której reprezentacja polega na pokazywaniu myśli 
o fikcyjnym świecie, tzn. myśli, które odnoszą się do rzeczy i ich właściwości6. 
„Może być oceniana jako bardziej lub mniej realistyczna – innymi słowy, mniej 
lub bardziej niezgodna z ogółem rzeczy i opisywanymi sytuacjami”7. Dlatego 
może zarówno przekazywać coś znaczącego dla dzieła, jak i być całkowicie 
pozbawiona sensu. Taka dwubiegunowość reprezentacji sprawia, że nie jest ona 
istotna dla doświadczeń estetycznych muzyki, z czym zgadza się brytyjski filozof8. 
Czy biorąc pod uwagę ten fakt, wolno nam wyprowadzić wniosek, że muzyka 
jest całkowicie pozbawiona właściwości przedstawieniowych? Z pewnością nie9. 
Reprezentacja posiada pewne cechy naśladownictwa. Scruton wyróżnia dwa 
rodzaje muzycznego naśladowania, jakie możemy usłyszeć w utworze. Z jednej 
strony, mamy do czynienia z naśladowaniem form artystycznych (imitate artistic 
forms and details) (np. kiedy głosy fugi naśladują się wzajemnie), z drugiej zaś 
z naśladowaniem innych rzeczy (imitate the forms and details of other things) 
(np. naśladowanie śpiewu ptaka przez melodię), która wydaje się autentycznym 
przedstawieniem10. Jednak nurtujące staje się pytanie, czy muzyka przedstawia 
rzeczy. Scruton odpowiada przecząco, lecz innego zdania wydaje się Peter Kivy, 
który utrzymuje, że muzyka może być przedstawieniowa, jeżeli utwór muzyczny 
w oczywisty sposób brzmi jak naśladowane rzeczy. Brytyjski analityk podkreśla, 
że w takich przykładach jak naśladowanie śpiewu ptaka w VI Symfonii F‑dur 
op. 68 Ludwiga van Beethovena, w operze „Zygfryd” Richarda Wagnera czy 
„Sweet Bird” Georga Friedricha Händela mamy do czynienia z czymś więcej niż 

3 Należy nadmienić, że w terminologii estetycznej reprezentacja to relacja przedstawienia tego, co 
jest przedstawione i co sprawia, że jest przedstawione. Por. hasło: representation, C. Sartwell, w: A com-
panion to aesthetics, red. D. E. Cooper, Blackwell Reference, Oxford 2001, s. 364‑369.

4 Zgodnie z teorią ekspresji artysta wyraża ekspresję w dziele poprzez swoje emocje i uczucia. Por. 
hasło: expression, S. Mulhall, w: A companion…, s. 144‑149.

5 Por. R. Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford University Press, Oxford 1999, s. 119.
6 Por. tamże, s. 123.
7 R. Scruton, Beauty, Oxford University Press, Oxford 2009, s. 113‑114. Wszystkie cytaty z książki 

Beauty podaję we własnym przekładzie: „Representation can be judged to be more or less realistic – in 
other words, more or less inconformity with the generality of the things and situations described”.

8 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 123.
9 W literaturze muzykologicznej i filozoficznej funkcjonuje podział na referencjalizm i absolutyzm 

w kwestii znaczenia muzycznego. O właściwościach przedstawieniowych muzyki piszą zwolennicy 
referencjalizmu, wskazując na to, że muzyka desygnuje zewnętrznie wobec niej stany rzeczy i zjawiska. 
Przykładami referencjalizmu w muzyce są utwory ilustracyjne, programowe oraz dzieła wokalno‑instru-
mentalne. Zob. L. B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, przeł. A. Buchner, K. Berger, Biblioteka Res 
Facta, PWN, Warszawa 1974.

10 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 120.
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tylko zwykłym naśladowaniem11. „Trzeba zauważyć, że naśladowanie, w tych 
standardowych przykładach, jest zawsze naśladowaniem dźwięku, i zależy od 
«brzmienia jako» relacji [dźwięku i przedmiotu naśladowania] dla oczekiwanego 
efektu”12, pisze. I chociaż nie możemy spierać się z tym, że muzyka nie może 
naśladować śpiewu ptaka – bo wynika z tego, że może – to naśladowanie, 
o którym mowa jest jej częścią13. Trzeba jednak pamiętać, że naśladowanie 
w muzyce pełni rolę metafory rzeczy, a nie ich rzeczywistego odwzorowania. 

Takie stwierdzenie prowadzi do meritum Scrutonowskiej tezy, zgodnie z którą 
znaczeniem muzycznym nie jest reprezentacja, nawet wtedy, kiedy w pewnych 
sytuacjach wydaje się, że muzyka nabiera przedstawieniowych cech. Jeżeli 
miałaby na celu coś przedstawiać, to nierozpoznanie intencji kompozytora 
wskazywałoby na niezrozumienie utworu, co jest – zdaniem brytyjskiego fi-
lozofa – absurdem. Bez wątpienia – podkreśla – muzyka wzbudza estetyczne 
zainteresowanie mimo tego, że nie zawiera myśli o fikcyjnym świecie, które 
byłyby kompozytorskim nakazem rozumienia14. W związku z tym, pozostaje 
nam stwierdzić, że w dziele muzycznym zawarta jest sugestia interpretacyjna, 
a nie reprezentacja konkretnej rzeczy, ponieważ utwór nie zawiera żadnych treści 
narracyjnych. Inaczej mówiąc, w muzyce nie chodzi o zwykłą reprezentację, lecz 
o  m o c  t w o r z e n i a  t e j  r e p r e z e n t a c j i.

Scruton przechodzi następnie do rozważań wokół muzycznego wyrażania 
emocji. Jego główna teza brzmi, że ciężar artystycznego rozumienia muzyki bierze 
na siebie ekspresja, która uznawana jest za wartościową estetycznie. Wyjaśnia 
to za pomocą Croceańskiej teorii sztuki będącej przykładem traktowania dzieła 
sztuki jako pewnej kategorii umysłu – choć jak się później okazuje teoria ta nie 
jest nieomylna, a sam Scruton zachowuje wobec niej zdrowy rozsądek. W prze-
konaniu Crocego dzieło wyraża intuicje (tzn. przedpojęciowe konkrety myślowe), 
które mogą być przedstawione przez formy artystyczne, co oznacza, że jest ono 
wcieleniem poznania intuicyjnego zwanego ekspresyjnym, dlatego ekspresja 
musi być rozumiana w kontekście doświadczenia estetycznego15. Wyjątkowość 
intuicji i dzieła leży w ich specyficznej naturze, „[…] te dwie formy wyjątkowości 
są jednym i tym samym zjawiskiem, widocznym od wewnątrz, [oraz] od zewnątrz 
[jednocześnie]”16, lecz nie należy ich ze sobą utożsamiać. Można wytłumaczyć 
to następująco, posługując się trafnym spostrzeżeniem Leszka Sosnowskiego, 
który relacjonuje m.in. najważniejsze tezy Crocego i Collingwooda. Intuicja 
ignoruje różnicę między światem realnym a fikcyjnym, odnosi się wyłącznie do 
samego dzieła jako dzieła, które jest samowystarczalne i nie potrzebuje żadnych 
zewnętrznych odniesień17. Wobec tego, sztuka-intuicja dotyczy znaczenia, czyli 

11 Por. tamże, s. 125.
12 Tamże, s. 125. Wszystkie cytaty z książki The Aesthetics of Music podaję we własnym przekładzie: 

„Notice too that imitation, in these standard cases, is always imitation of sound, and depends upon the 
«sounds like» relation for its effect”.

13 Por. tamże, s. 125.
14 Por. tamże, s. 130‑132.
15 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 143.
16 Tamże, s. 143. „ […] these two forms of uniqueness are one and the same phenomenon, seen 

now from within, now from without”.
17 Por . Sztuka – Twórczość – Artysta. Wybór pism z filozofii ekspresji, red. L. Sosnowski, Collegium 

Columbinum, Kraków 2011, s. 31‑32.
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jej czystej, idealnej, artystycznej postaci, a znaczenie dzieła sztuki może zostać 
ujęte tylko dzięki intuicji. Scruton podkreśla, że z koncepcji Crocego można 
wywnioskować, że znaczenie artystyczne trzeba porównać z przedstawieniami 
naszych stanów umysłu – a to właśnie określa termin „ekspresja”18. Odważ-
niejszą tezę stawia natomiast Collingwood, który utrzymuje, że ekspresja jest 
mentalnym procesem, jaki umożliwia artyście wyrazić swoje emocje, a sama 
sztuka jest stanem umysłu artysty, nie zaś materialnym wytworem19. Brytyjski 
filozof komentuje, że jedynie istoty inteligentne potrafią uzewnętrzniać swoje 
uczucia – z czym możemy się zgodzić – mimo to, kiedy artysta obdarza dzieło 
emocjami, pełni ono rolę medium z odbiorcami, przekazując im wrażliwość 
artysty. Dlatego równie dobrze w tym wypadku można powiedzieć, że dzieło 
sztuki także wyraża emocje, dzięki temu staje się wartościowe estetycznie, 
co stanowi puentę Croceańskiej myśli. Tymczasem, doświadczenie estetyczne 
to nic innego jak rozpoznanie ekspresji w tym dziele20. Chociaż teoria sztuki, 
zarówno Crocego, jak i Collinwooda, została tak ułożona, by bronić intuicji, 
to według Scrutona jest to tylko propozycja, której nie musimy z konieczności 
akceptować. Mimo to, zdaje się odpowiednim punktem wyjścia dla rozważań 
autora The Aesthetics of Music.

Wydaje się więc jasne, że to ekspresja stanowi kwintesencję znaczenia mu-
zyki. Sam dźwięk słyszany fizycznie być może nic nie znaczy, dopiero odbierany 
za pomocą podwójnej intencjonalności w naszym umyśle staje się symbolem 
wyrazu uczuć. Tymczasem reprezentacja odsyła do takich dzieł sztuki, w których 
mamy do czynienia ze słowem czy obrazem, czyli zwykłym przedstawieniem. 
Z takim stanem rzeczy – jak zostało już wcześniej zaakcentowane – nie zgadza 
się Peter Kivy. W książce The Corded Shell analizując problem ekspresji muzycz-
nej, który klarownie omawia Anna Chęćka-Gotkowicz, wskazuje na odmienne 
od Scrutona pojmowanie ekspresji i reprezentacji. Zasadnicze, według amery-
kańskiego uczonego, okazuje się rozróżnienie dwóch pojęć, tj. „wyrażać” (to 
express) i „być wyrażonym” (to be expressive). Pierwsze określenie odnosi się 
do człowieka, czyli indywidualnych nastrojów i uczuć kompozytora wyrażonych 
poprzez muzykę. Drugi termin, natomiast, tyczy się samej muzyki, tzn. sposo-
bu wyrażenia jakiś nastrojów i uczuć w utworze muzycznym, niemających nic 
wspólnego z obecnym stanem emocjonalnym kompozytora21. To właśnie „by-
cie wyrażonym” stanowi znaczenie muzyki zdaniem Kivy’ego. „Tak rozumiany 
nastrój czy uczucie obecne jest w muzyce w formie p r z e d s t a w i e n i o w e j, 
i k o n i c z n e j. Komentuje Chęćka-Gotkowicz – Przedstawienie nastroju lub 
uczucia nie wymaga od kompozytora/wykonawcy rzeczywistego ich odczuwa-
nia, są to bowiem treści emocjonalne w formie abstrakcyjnej”22. Zatem, taka 
propozycja znaczenia muzyki wiąże się ze spostrzeżeniem, że muzyka nie tylko 

18 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 143‑144.
19 Por . Sztuka – Twórczość…, s. 64‑65.
20 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 148‑149.
21 Por . P . Kivy, The Corded Shell. Reflections on Musical Expression, Princeton University Press, 

Princeton 1980, za: A. Chęćka‑Gotkowicz, Czy mamy obiektywne podstawy do orzekania, co wyraża 
muzyka? Konwencji rozpoznawania znaczeń ekspresywnych według Petera Kivy, „Estetyka i Krytyka” 
2002, nr 3, s. 9‑10.

22 A. Chęćka‑Gotkowicz, Czy mamy obiektywne…, s. 10.
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posiada cechy przedstawieniowe, na jakie wskazuje Scruton, lecz także sama 
jest przedstawieniem tych abstrakcyjnych właściwości ekspresywnych – co 
zauważa Kivy.

Test teorii ekspresji

Scruton słusznie zaznacza, że powinniśmy wystrzegać się błędnego rozumienia 
ekspresji powiązanej z kategorią umysłu. Ku przestrodze podaje trzy teorie 
ekspresji, które jego zdaniem są niewłaściwe, ponieważ zamiast odróżniać 
ekspresję artystyczną od uczuć wyrażanych w codziennym życiu, mylnie utoż-
samiają je ze sobą23. Pierwsza z nich to teoria biograficzna, zgodnie z którą 
dzieło sztuki jest synonimiczne z artystą, gdyż umieścił on w dziele swoje 
uczucia. Wolfgang Amadeusz Mozart, komponując XLI Symfonię „Jowiszową” 
C‑dur, był podobno głęboko nieszczęśliwy, ale kiedy dzieło muzyczne zosta-
je poddane ocenie pod względem estetycznym, informacje na temat stanu 
psychicznego Mozarta nie mają znaczenia. Drugą błędną teorią okazuje się 
teoria ewokacji, czyli identyfikowanie wyrażanych emocji w dziele z emocja-
mi wywoływanymi u słuchaczy. Dlatego ktoś może twierdzić, że słuchając 
Mozartowskiej Masońskiej muzyki żałobnej c‑moll wyrażającej rozpacz, sam 
w nią popada. Ważne jest, aby dostrzec różnicę między znaczeniem dzieła 
a jego skojarzeniami. Trzecia teoria, której dotyczy ten problem, to teoria po-
dobieństwa, gdzie muzyka obrazuje stan umysłu. Na przykład, kiedy słuchamy 
Kwartetu smyczkowego a‑moll op. 132 Ludwiga van Beethovena słyszymy 
przedstawiony przez kompozytora stan umysłu jako powolny ruch. Możemy 
jedynie powiedzieć, że to co słyszymy w dźwiękach przypomina nam nasze 
myśli, które wolno płyną24.

Mogłoby się wydawać, że unikając wadliwych teorii ekspresji, pozostają nam 
te właściwe. Niestety wiara w takie przekonanie okazuje się zwodnicza. Jeżeli 
teoria muzycznej ekspresji zakłada realny związek między muzyką a naszymi 
stanami umysłu – jak twierdzi między innymi Croce w swojej koncepcji intuicji, 
a także Collingwood – to według Scrutona musi przejść przez cztery testy, aby 
potwierdzić, że jest godna nosić miano ekspresyjnej, czyli wyrażającej emocje. 
Przypomnijmy wyróżnione przez autora Understanding Music próby, jakie pro-
wadzą, jego zdaniem, do wyjaśnienia znaczenia muzyki:

Pierwszym wyzwaniem jest „test semaforu”. Zauważmy, że znaczenie muzycz-
ne nie jest ustalane jedynie na zasadzie nałożonej z góry konwencji, jak w wy-
padku semaforów. Semafory pełnią umowną rolę sygnalizacji. Dzieło muzyczne, 
natomiast, nie jest nam dane tylko dzięki panującym zasadom, które wyznaczają 
jego porządek. Mowa oczywiście o takich elementach dzieła muzycznego, jak 
wysokość dźwięku, rytm, melodia i harmonia – odpowiadających za ruch i życie 
w muzyce. Istotne okazuje się doświadczenie estetyczne, które pozwala nam na 

23 Problem ten został już wcześniej zauważony przez Benedetta Crocego, który podkreślał, że nie 
każda ekspresja psychologiczna jest ekspresją artystyczną, co więcej przyjmował, że istnieje tylko jedna 
ekspresja o różnych stopniach intensywności. Por. Sztuka – Twórczość…, s. 34.

24 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 144‑147.
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kontakt z samą muzyką25. Można śmiało stwierdzić, iż brak kontaktu odbiorcy 
z utworem eliminuje ekspresyjność, z tego powodu, że jedno bez drugiego 
nie może funkcjonować. Wyraz uczuć, czy to rzeczywistych, czy artystycznych 
realizuje się dzięki wzajemnej komunikacji – muzyki i ludzkich emocji.

Drugi test to „test rozumienia”. Większość istniejących relacji między eks-
presją a stanami umysłu nie przechodzi tego testu lub nie podejmują próby 
jego wyzwania, choć mają szanse ukończyć go pomyślnie. Jak wiemy, w filo-
zofii muzyki rozumienie utworu muzycznego okazuje się ważniejsze od jego 
ekspresji czy znaczenia. Toteż, znaczenie dzieła leży w tym, jak go rozumiemy, 
gdy rozumiemy je jako muzykę26. Innymi słowy, musimy najpierw zrozumieć 
muzykę, aby móc pojąć jej specyficzne znaczenie, które prowadzi do ekspresji.

Trzecim sprawdzianem, czy muzyka jest ekspresyjna, jest „test wartości”. 
Możemy zaryzykować, że kiedy coś jest wartościowe, (przeważnie) wzbudza cie-
kawość. Dlatego „utwór muzyczny wyraża coś tylko wtedy, gdy jest to wyraziste, 
a wyrazista jest wartość estetyczna”27. W wypadku, gdy utwór wyraża wartości 
estetyczne jak piękno bądź wartości emocjonalne jak radość czy smutek, nie 
mamy powodu, by nie zgodzić się z tym warunkiem. Trudniej jest nam pojąć, 
gdy wydaje się, że dzieło muzyczne nie wyraża nic. Wręcz przeciwnie – wyraża 
pustkę. Jednak trzeba odróżnić zwykłą pustkę od pustki ekspresyjnej. Ekspresyjna 
pustka komunikuje odbiorcom swój „pusty stan”, jeśli można tak powiedzieć28.

Ostatni test to „test struktury”. Ekspresja przenika przez strukturę muzyczną 
składającą się z wysokości dźwięku, rytmu, melodii i harmonii, gdzie elementy 
te powiązane są ze sobą pewną relacją. Oznacza to, że ekspresyjna jakość dzieła 
muzycznego rozwija się w muzyce, w jej linii melodycznej29. Słysząc ekspresję 
w muzyce, słyszymy muzyczny proces. Proces ten należy opisać, używając określeń 
nacechowanych emocjonalnie, ponieważ emocje muzyki, które prowadzą nas 
drogą muzycznych rozkoszy zwracają naszą uwagę i wzbudzają sympatię oraz 
współczucie30. W związku z tym, „teoria ekspresji musi pokazać, w jaki sposób 
organizacja dzieła muzycznego służy do wyartykułowania treści emocjonalnych. 
Musi pokazać, jak emocjonalne zapotrzebowanie może być rozwiązane przez 
muzyczny argument”31, podkreśla Scruton.

Te cztery rygorystyczne testy, którym powinna zostać poddana każda teoria 
ekspresji – także teoria Crocego – w konsekwencji odsłaniają dwa problemy. 
Po pierwsze, Scruton zauważa, że wydaje się całkiem prawdopodobne, by 
rozumieć pewien utwór muzyczny, a jednocześnie kwestionować jego ekspre-
syjność. Po drugie, niemożliwe jest, by oddzielić muzykę od jej znaczenia i dać 
temu nazwę32. „Twierdzę, że – podsumowuje Scruton – jeśli chcemy opracować 

25 Por. tenże, Understanding Music…, s. 50.
26 Por. tamże.
27 Tamże. „A piece of music expresses something only if it is expressive, and expressiveness is an 

aesthetic value”.
28 Por. tamże.
29 Por. tamże.
30 Por. R. Scruton, The Aesthetics…, s. 155‑156.
31 Tamże, s. 156‑157. „A theory of expression must show how the organization of a work of music 

serves to articulate the emotional content. It must show how an emotional demand can be resolved by 
a musical argument”.

32 Por. R. Scruton, Understanding Music…, s. 50‑51.
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[taką] koncepcję ekspresji, która przechodzi przez te cztery surowe testy, a co 
wyjaśnia również dwie uwagi, które dołączyłem do nich, musimy w pierwszej 
kolejności odwrócić naszą uwagę od dzieła muzycznego i skupić się na odpo-
wiedzi słuchacza (który może być także tancerz i performerem). […] Możemy 
czuć nie tylko, że słowa są niewystarczające, ale że komunikacja między muzyką 
a publicznością jest zbyt bezpośrednia, zbyt «wolna od pojęć», aby uzasadnić 
próbę [tłumaczenia emocji artystycznych]”33. Na tym etapie rozważań można 
wyrazić żal, że uczony nie wymienia tych teorii, które pozytywnie przeszłyby 
przez proponowane testy.

Trzeba przyznać Scrutonowi rację w tym, że emocje w muzyce nie są równo-
znaczne z ludzkimi uczuciami. Przecież dzieła sztuki – jak sam podkreśla – nie 
wyrażają emocji w taki sam sposób, w jaki można wyrazić gniew czy miłość 
do bliskiej nam osoby34. Koncepcja Crocego zdaje się nie unikać błędu teorii 
podobieństwa. Jeżeli Croce widzi analogię między ekspresją muzyki i stanami 
naszego umysłu, to – zdaniem brytyjskiego filozofa – „[…] musi zmierzyć się 
z zarzutem, że można, w tym przypadku, zauważyć ekspresję będąc estetycznie 
naturalną, oraz że ekspresja może nie być interesująca dla utworu muzyczne-
go35”. Pokrótce, są to sytuacje, w których ekspresja dzieła sztuki nie wymaga 
konieczności odnoszenia się do stanów umysłu. Podobieństwo artystycznych 
emocji z ludzkimi uczuciami zdaje się określać coś innego niż ich dosłowne 
porównanie. Istnieje zasadnicza różnica między stwierdzeniem, że muzyczna 
ekspresja „br z m i  j a k” nasz stan umysłu, a muzyczna ekspresja „p r z y p o -
m i n a” nam nasz stan umysłu, czego dowodzi także i Scruton.

Estetyczna reakcja na muzykę – poruszenie emocji

Najwidoczniej Scrutonowska postawa nie jest tak skrajnie emotywistyczna, jak 
mogłoby się wydawać. Nie można zaprzeczyć, że traktowanie muzyki jako „wy-
rażającej emocje” nadaje jej mylnie ożywione cechy, których nie posiada. Rzecz 
jasna, Scruton podkreśla, że wszelkie określenia afektywne odnoszące się do 
opisania dzieła muzycznego nie mają dosłownego znaczenia, ale metaforyczne. 
Nie zwalnia go to jednak z użycia sprzecznych komunikatów. Idąc za głosem 
Severina Schroedera, który analizuje starcie poglądów Scrutona i Kivy’ego36, 
lepiej sformułowaną próbą rozstrzygnięcia związku muzyki i emocji okazuje 
się ponownie kognitywistyczna – choć, jak słusznie komentuje Małgorzata A. 

33 Tamże, s. 51. „My contention is that, if we are to develop a concept of expression which passes 
those four stringent tests, and which also explains the two observations that I have appended to them, 
we must in the first instance remove our attention from the musical work and focus it instead on the 
response of the listener (who may also be a dancer or a performer). […] We may feel not only that words 
are inadequate, but that the communication between music and audience is too immediate, too «free 
from concepts», to warrant the attempt”.

34 Por. R. Scruton, Beauty…, s. 114‑115.
35 R. Scruton, The Aesthetics…, s. 149. „[…] must face the objection that you could, in that case, 

notice the expression while being aesthetically unaffected, and that a successful expression may be an 
uninteresting piece of music”.

36 Zob. S. Schroeder, Music and Metaphor, „British Jurnal of Aesthetics” 2013, vol. 1.
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Szyszkowska, niewykluczającą całkowicie „emocjonalnej” natury muzyki37 – teoria 
Petera Kivy’ego, wedle której muzyka nie wyraża emocji, lecz jedynie przypo-
mina ekspresywne gesty ludzkie – nazwana teorią konturu (contour theory). 
Zatem, muzycznego znaczenia należałoby w tym wypadku doszukiwać się nie 
w ekspresji, jak zostało już wcześniej wspominane, ale – bardziej wnikliwie – 
w ekspresywności. Jak przytacza nam bowiem Szyszkowska ideę amerykańskiego 
filozofa, różnica pomiędzy ekspresją a ekspresywnością jest taka, że pierwsza 
jest wyrazem prawdziwych ludzkich uczuć (określenie „wyrażać”), natomiast 
druga tylko ekspresję emocji przypomina (określenie „być wyrażonym”). Należy 
wziąć pod uwagę ważny fakt, że ekspresywność dzieła muzycznego, o której 
pisze Kivy, to ekspresywność określona, czyli odnoszącą się do konkretnych 
emocji38. To inaczej właściwość muzyki, która składa się z czysto percepcyjnie 
cech emocji, jakie mają być odczytywane przez słuchacza, a nie wzbudzane. 

Mimo że rozróżnienie ekspresja-ekspresywność jest właściwe, to przy hipote-
tycznym zestawieniu „Scrutonowskiej ekspresji” z „Kivy’owską ekspresyjnością”, 
jakie nam się nasuwa, nie można go zastosować. Amerykański filozof twierdzi, 
iż w ekspresji mamy do czynienia z wyrażaniem ludzkich uczuć, jednak ekspresja 
w wydaniu Scrutona ma „metaforyczną” twarz, podobną – a wręcz taką samą 
– jak ekspresywność, którą wyróżnia Kivy. Błędem byłoby zarzucić Scrutonowi 
nieodpowiednie analizowanie znaczenia muzyki jako ekspresji (metaforycznych) 
emocji, co nie tłumaczy go być może z nieudolnego doboru pojęcia „ekspresja”, 
jakim się posługuje. „Ekspresywność”, tymczasem, bez żadnych zastrzeżeń 
odnosi się do emotywnych cech, a nie do wyrażania emocji. Brytyjski analityk 
zdaje się modyfikować swoją tezę utrzymującą, iż muzyka wyraża emocje, 
w stwierdzenie, że muzyka bardziej porusza słuchacza, niż żeby sama z siebie 
wyrażała emocje, nawet te ujęte metaforycznie.

W swojej teorii rozumienia muzycznego Scruton sytuuje podobieństwo 
między estetyczną a rzeczywistą reakcją na muzykę. Zastanawiające staje się, 
na jakiej podstawie to wnioskuje. W książce Art and Imagination twierdzi, iż 
słyszenie smutnej muzyki przypomina słyszenie smutku w czyimś głosie, dla-
tego doświadczyć smutnej muzyki to zareagować podobnie jak odpowiedzieć 
na czyjś smutek – np. współczując39. Komentujący tę kwestię Malcolm Budd 
trafnie sugeruje, że duże znaczenie pełni tu koncepcja percepcji, ponieważ 
chodzi o doświadczenie, czyli przeżycie wzruszenia spowodowanego reakcją 
na smutek, a nie tylko fakt, że smutek ten nas dotyka. W wypadku muzyki 
percepcja słuchowa pociąga za sobą myśl tworzącą rdzeń reakcji estetycznej, 
czyli „myśl o niewiążącym charakterze”, której nie wolno mylić z przekonaniem. 
Zawartość myślowa aktu słuchania smutku w muzyce, według Scrutona, może 
zostać uchwycona jedynie poprzez akt percepcji – chociaż, jak zauważa autor 
Muzyki i emocji, brytyjski analityk nie podaje na to żadnych dowodów. Utrzy-
muje jedynie – i to jego główna teza – że aby owa myśl była klarowna, musi 
zostać wyjaśniona teorią utrzymującą istnienie „nieredukowalnej analogii” 

37 Por. M. A. Szyszkowska, Piękno, które porusza, w: Peter Kivy…, s. 51‑52.
38 Por . P . Kivy, The Corded…, za: M. A. Szyszkowska, Piękno…, s. 52‑53.
39 Por. R. Scruton, Art and Imagination. A Study in the Philosophy of Mind, St. Augustine’s Press, 

South Bend 1998, s. 72.
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pomiędzy dwoma stanami mentalnymi M1 (doświadczenie smutku w muzyce) 
i M2 (postrzeżenie smutku w czyimś głosie). Jednak zastosowanie tego poglądu 
do fenomenu słyszenia muzyki wzbudza niepewność, o czym wspomina Budd 
i poddaje Scrutonowską koncepcję surowej krytyce. Argumentuje, że odniesienie 
się do nieredukowalnej analogii w celu zdefiniowania myśli tworzącej rdzeń 
doświadczenia estetycznego okazuje się nieskuteczne, gdyż smutek w głosie 
innej osoby jest słyszany, gdy uświadomimy sobie, że osoba ta jest smutna. 
Oznacza to, że myśl koresponduje z tym przekonaniem, a taka korespondująca 
myśl nie jest rdzeniem reakcji estetycznej. Co więcej, doświadczenie słyszenia 
smutku w muzyce i postrzeżenie słyszenia smutku w czyimś głosie nie są do 
siebie podobne pod względem zawartości myślowej40, ponieważ „wystarczy 
zaznaczyć, że jeśli percepcja zostanie scharakteryzowana jako «postrzegać, 
że…» bądź «mieć wrażenie, że się postrzega, że…» […], to wówczas, oczywiście, 
zawartość myślowa percepcji t a k  s p r e c y z o w a n e j  zawsze ma niezależny 
i w pełni określony opis”41. 

Także i Kivy w koncepcji ekspresywnego znaczenia muzyki odnosi się do 
kwestii reakcji na dzieło muzyczne. Twierdzi, że muzyka nie wzbudza emocji 
w słuchaczu, lecz posiada zdolność by emocjonalnie go poruszyć – „wzmóc 
jego natężenie emocji”, jak trafnie nazywa to Sylwia Makomaska42 – mimo że 
niekiedy pozostaje on niewzruszony43. Owo poruszenie rozumiane jest jako 
pewne słuchowo-emocjonalne zaangażowanie, w którym nie można, o dziwo, 
wyróżnić żadnej określonej emocji jak w wypadku ekspresywności. Amerykański 
filozof wyjaśnia, że poruszenie przybiera charakter wzruszenia czy wzburzenia 
słuchacza, jednak jak zauważa Małgorzata A. Szyszkowska, poruszenie można 
także traktować jako wstrząs, doświadczenie lub przeżycie estetyczne44. To, co 
stanowi intencjonalny przedmiot poruszenia, które wywołuje dzieło muzyczne, 
zdaniem Kiyv’ego, to nic innego jak piękno, inaczej mówiąc doskonałość formy 
bądź jakości muzycznej – choć jak komentuje Szyszkowska, autor Music Alone 
nie wyjaśnia jak dokładnie realizuje się to poruszenie przez piękno45. Natomiast, 
istotą emocjonalnej reakcji na muzykę jest rozumienie muzyki, które objawia 
się w czerpaniu przyjemności z docenionego kunsztu kompozytora, o czym 
wspomina Makomaska46.

Z myśli Kivy’ego daje się wysnuć się wniosek, iż piękno porusza słuchacza 
tak bardzo, że cała uwaga odbiorcy skupia się właśnie na nim. Na dalszy 
plan schodzą metaforyczno-afektywne określenia muzyki, które przypisujemy 
utworom zgodnie z naszymi skojarzeniami. W tej chwili mało interesujące jest, 
czy muzyka w uszach słuchacza brzmi smutno, najważniejsze staje się, że jest 
piękna. Zaryzykujmy z przykrością, lecz bez złośliwości, iż Scrutonowski trud 
podkreślenia niezastąpionej metafory w opisie doświadczenia muzycznego traci 
swój blask. Chociaż możemy zgodzić się z tym, że użycie muzycznych metafor 

40 Por. M. Budd, Muzyka…, s. 236‑240.
41 Tamże, s. 240.
42 Por. S. Makomaska, Zrozumieć reakcje…, s. 93.
43 Por . P . Kivy, Jak porusza nas muzyka, przeł. M. A. Szyszkowska, w: Peter Kivy…, s. 65, 72.
44 Por. M. A. Szyszkowska, Piękno…, s. 54.
45 Por. tamże, s. 56.
46 Por. S. Makomaska, Zrozumieć reakcje…, s. 90‑91.
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pozwala nam rozmawiać o muzyce, to w wypadku, gdy słuchamy muzyki dla 
niej samej, dla jej piękna, jakiekolwiek słowa zdają się zbędne.

Zakończenie

Rozbieżność między poglądami Rogera Scrutona a Petera Kivy’ego jest znaczą-
ca, choć w pewnych momentach obaj filozofowie zdają się podążać jednym 
tropem rozważań. Podobieństwo to zdaje się mieć swoje źródło między innymi 
u podstaw analizowanej muzyki. W wypadku Scrutona nie dziwi fakt, że jako 
przedstawiciel kultury zachodniej pozostaje wierny europejskim wzorcom 
muzyki instrumentalnej. Czego innego można oczekiwać od Kivy’ego, lecz ten 
również swoje badania nad muzyką przeprowadza głównie na podstawie do-
robku zachodnich wirtuozów, mimo że w odróżnieniu od brytyjskiego analityka 
wspomina o „obcej” muzyce (tj. muzyce Wschodu). Kivy’owskie poglądy – tak 
samo jak Scrutona – są głęboko europocentryczne. Jeżeli nie znamy bowiem 
symboliki danej kultury, nie rozumiemy muzyki innej od „własnej”. Temu 
stwierdzeniu sprzyja rozróżnienie dwóch rodzajów oddziaływań ekspresyw-
nych na odbiorcę sformułowane przez Kivy’ego, czyli „oddziaływanie poprzez 
kontur” oraz „oddziaływanie poprzez konwencję”, które zamykają słuchacza 
w zachodniej tradycji muzyki poważnej. Z wyjściem poza ten krąg – o czym 
pisze Anna Chęćka-Gotkowicz47 – starają się uporać etnomuzykolodzy, jak 
na przykład John Blacking definiujący muzykę jako „dźwięki zorganizowane 
na sposób ludzki”48, a także Kathleen Marie Higgins, która sięga myślą dalej 
od Scrutona i Kivy’ego, łamiąc stereotypy i przekraczając granice, dowodząc 
uniwersalności muzyki49. Prawdą jest, że w różnych kulturach słuchacz może 
różnie interpretować muzyczne treści emotywne, lecz nie zmienia to prze-
konania o wspólnym dla wszystkich kultur podłożu muzyki, jaki jest ponad 
wszelkimi podziałami – mowa tu m.in. o rytmie, który pobudza nasze ciała 
do tańca i o wibracjach działających na nasz zmysł kinestetyczny. Możemy 
swobodnie czuć rytm i reagować na niego, obojętnie, czy będziemy słuchać 
La Mer Claude’a Debussy’ego czy bębnienia afrykańskich bębnów, tak samo 
jak naturalnie odczuwamy emocje.

Roger Scruton’s Theory of Musical Experience in the Debate Over the Expressive 
Meaning of Music

In the philosophical and musicological world of discussion there is a dispute over the 
question of the meaning of music. One of the proposals in the context of this issue is 
the thesis according to which the essence of meaning of music is expression, not rep-
resentation. Modern proponents of the aesthetics of expression in music believe that 

47 Por. A. Chęćka‑Gotkowicz, „Profesorowie też potrafią bębnić”. Od demokratyzacji doświadczenia 
muzycznego po dialog międzykulturowy, „Estetyka i Krytyka”, nr 1, 2013, s. 29‑30.

48 Zob. J. Blacking, How Musical is Man?, University of Washington Press, Seattle/USA 1973.
49 Zob. K. M. Higgins, The Music between Us. Is Music the Universal Language?, Chicago University 

Press, Chicago 2012.
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music has the ability to express emotions. The article is an attempt at reconstruction 
and critical analysis of the concept of the expressive meaning of music, which in Roger 
Scruton’s output reveal a unique aspect of experiencing music connected with emotions.

Słowa kluczowe: ekspresja, estetyka muzyczna, Roger Scruton, Peter Kivy

Keywords: expression, emotion, music aesthetics, Roger Scruton, Peter Kivy
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Susanne Langer’s Expressive Meaning in Dance: A Critique

Introduction 

In this text I present and defend a paradigm for understanding what it is to 
appreciate expressive bodily movements in dance as artful. My main claim is 
that in order to appreciate movements aesthetically, one must separate one’s 
judgments about them from the goals that they satisfy. In order to explain 
what is minimally required for an aesthetic attitude towards a moving body, 
I draw on the reading of dance suggested by Susanne Langer. Langer adopts 
Friedrich Schiller’s notion of aesthetically objective features. According to her, 
the objective forms of beauty in dance are symbols that are abstracted forms 
of gestures. Hence, according to Langer, the expressive meaning in dance 
depends on grasping the symbolic forms, which she calls semblance. I argue, 
however, that Langer is wrong to think that meaning in dance is primarily com-
municated through symbols. Expressive bodily movement is capable of being 
artful without symbolizing anything. For Langer, to make sense of dance is to 
be attentive to the symbols that can be understood on the linguistic model; 
for me, bodily expression can be meaningful without semblance. To support 
my view I draw on Immanuel Kant’s notion of purposiveness without purpose; 
what is required to appreciate a dancing body as a work of art is a subjective 
relation to the art object, viewing it as ‘purposiveness without purpose’, i.e., 
viewing art as meaningful without the attribution of determinate concepts. 

(1.) Susanne Langer’s Self‑expression as Semblance in Dance

Susanne Langer discusses dance as an independent art form in Feeling and Form. 
She focuses on a problem that I will call the beauty paradox, which arises from 
reflection on differences in Kant and Schiller’s aesthetic theories. The beauty 
paradox is this: For Immanuel Kant, the nature of aesthetic judgment is essentially 
non‑conceptual, and the aesthetic dimension of judgments of taste depends on 
subjective aesthetic attitudes. However, for Schiller, these requirements taken 
alone appear to make judgements of taste arbitrary. If whether some object is 
beautiful depends on an individual’s subjective response, then it would seem 
that anything could potentially be beautiful. But this kind of arbitrariness would 
make aesthetic judgments ultimately empty. For this reason, Schiller holds that 
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contrary to Kant, aesthetic judgment must articulate the objective features of 
beautiful objects. In this way, he undermines the idea of a non‑conceptual, 
aesthetic dimension of judgments of taste central to Kant’s theory1. So the 
paradox, at least as stated from Schiller’s point of view is that we can’t have 
aesthetic judgments of taste that are both universally sharable and aesthetic. 

Schiller clarifies the idea of objective aesthetic features by reference to dif-
ferent drives: those of sense, form, and play. He says,

The object of the sense drive, expressed in a general concept, we call life, in the widest sense 
of this term: a concept designating all material being and all that is immediately present to 
the senses. The object of the form-drive, expressed in a general concept, we call form, both in 
the figurative and literal sense of this word: a concept which includes all the formal qualities 
of things and all the relations of these to our thinking faculties. The objects of the play-drive, 
represented in a general schema, may therefore be called living form: a concept serving to 
designate all the aesthetic qualities of phenomena and, in a word, what is the widest sense of 
the term we call beauty2.

For Schiller, man is never free as just sensuous being (although it is prior to the 
formal drive)3 or mindful being; play is what is required to engage these two 
drives in a way as to allow for the “contemplation of the beautiful”4. A play-
-drive contributes to the notion of an objective aesthetic feature by permitting 
only such reactions on our part that emphasize the objective features of our 
experience that can be expressed through general concepts. 

(a.) Self‑expression in dance
In order to give us an account of what gets expressed in a dance, Langer adopts 
Schiller’s notion of aesthetic objective features. In Langer’s view, for dance to 
be an autonomous art, it must, like in music, or any other art form, have its 
primary illusion. What this means is that it must have a symbolic element, be 
a kind of logical expression, through which the vital force of a living being, 
as a primary illusion, is expressed. Primary illusion is the basic abstraction by 
means of which the illusion is “created and shaped” that makes human en-
deavour art5. According to Langer, the objective forms of beauty in dance are 
symbols that are primary illusions abstracted forms of bodily gestures. Hence, 
the expressive meaning in dance, according to Langer, depends on grasping 
the order of the symbolic forms, which she calls semblance. The formation of 
symbolic semblance in dance is possible when it is founded on a translation of 
free bodily movement as belonging to living beings – or as Schiller calls it, sense 
drive6 – into meaningful self-expressive gestures. What we get by looking at 
dancing bodies is an illusion of their virtual gestures that express semblance of 
abstracted symbols. For her, virtual gestures as abstractions stand for symbols 

1 And as Kant points out “There can be no objective rule of taste, no rule of taste that determines 
by concepts what is beautiful” (§17, 231).

2 Schiller, Fifteenth Letter, p. 101.
3 Schiller, Twentieth Letter, p. 139.
4 Schiller, Fifteenth Letter, p. 105.
5 Langer, S., Feeling and Form, p. 169.
6 In Langer’s account Schiller’s sense drive (life) is translated by her as ‘vital forces’, and his notion 

‘formal drive’ (mind) is the ‘logical expression’ (for example, musical notation is a logical expression).
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that give us an illusion in the same way that viewing Magritte’s paintings does. 
One cannot appreciate his paintings without knowing what particular objects 
in his paintings symbolize. 

The ‘powers’ (i.e., centers of vital force [living beings]) in dance are created 
being – created by the semblance of gesture7.

Self-expression on a fundamental level in dance is gesture. For Langer, every 
bodily motion is gesture, but not all gesture is dance. On a very basic level, all 
gestures, to use Langer’s description, express vital force. In order for the ex-
pression of vital force to become an aesthetic gesture, or basic abstraction of 
gesture, it must be organized in a specific sequence of symbolic meaning and 
performed in a controlled way. The way to control the artistic articulation of 
gestures is to transform them into a sequence of symbols. Only in this way can 
a gesture become a symbolic form. Gestures as symbolic forms are the logical 
expression of a work of art. There is a grammar to what our gestures mean on 
stage. For instance, a collapsing torso could mean submission or sorrow; an 
expended chest, pride, a readiness to attack, or anger. But communicating the 
grammar is not what makes dance art in Langer’s view. Dance is art because, 
through combining vital forces (life) and logical expression (symbol), it can 
make self-expression (virtual power) possible. In this way, dance, for her, is 
a symbolic form that uses art symbols that express not “the world,” but the 
feeling of a world8.

This is the primary illusion of dance, in which the play of Powers is made 
visible. It establishes dance as a “complete and autonomous art, the creation 
and organization of a realm of virtual Powers”9.

The communication between the dancer’s body and the spectator happens 
through the ‘virtual space’ by use of symbols organized in a semblance of 
a meaningful sequence, which Langer describes as an intangible image, the 
primary illusion of plastic art. In dance, 

[J]ust establish one line in virtual space, and at once we are in the realm of symbolic forms. The 
mental shift is as definite as that which we make from hearing a sound of tapping, squeaking, 
or buzzing to hearing speech, when suddenly in midst of the little noises surrounding us we 
make out a single word. The whole character of hearing is transformed10.

With this analogy to sound, Langer draws a parallel to a similar experience in 
seeing dance, where seeing in a different way orients our dynamic entwinement11 
within the performance space. A great piece of choreography takes place when 
a spectator, even without prior knowledge of the plot, be it a myth, legend or 
a story, is capable of grasping the meaning of the body in movement or simply 
being touched by it in a meaningful way. Just as great cinematographic images 

7 Langer, S., Feeling and Form, p. 175.
8 Ibid., p. 50.
9 Ibid., p. 187.
10 Ibid., p. 84.
11 Maxine Sheets‑Johnstone, in The Corporeal Turn, calls this capability a kinetic bodily logos, a ca-

pability of attunement to an evolving dynamic situation, similarly to Merleau‑Ponty’s notion of chiasm.
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need not bring any words to mind, the aesthetic experience of dance need not 
bring words to mind. 

(b.) Semblance as an objective standard of beauty in dance
How is it possible that meaning can be carried in an embodied way? How can 
any embodied art be a symbol? Langer’s notion of semblance, which would also 
be endorsed by Schiller, is intended to point out that there are objective features 
of the aesthetic object – in this case, a dancing body – that lure us to it. Only 
when the work of art is independent from one’s mere “aesthetic attitude”12 can 
it be free, in Schiller’s terms, to appear as free of rules: self-determining that 
the cause of determination is within, demanding no explanation, or explaining 
itself without a concept. These requirements applied to a dancing body would 
mean for Langer that the body in dance can be a work of art only when the 
lived dancing body creates a semblance, and this semblance as art is grasped 
in an immediate way that requires no explanation. 

One problem with Langer’s approach is that its explanatory scope seems 
limited. Her account makes good sense of how we may experience the beauty of 
works of classical ballet, which as an art form relies on symbols and semblance 
of story-telling. By contrast, however, it is hard to see how Langer’s approach 
may be used to explain contemporary dance as art. In this dance-genre, there 
are no objective symbols by means of which a dancer’s body expresses the art 
of her dance. Dance movements exhibit a sui generis and non-categorizable 
intelligibility. 

My own account is based on addressing this limitation in Langer’s account. 
In my view, appreciating the body in an aesthetic way requires a minimum of an 
aesthetic attitude of disinterestedness for seeing the movement in a non-symbolic 
or instrumental way, and in particular, as purposive without purpose. In my ac-
count the importance of the determination of what is beautiful in the moving 
body in dance is already assumed by the attitude in which we are viewing the 
body. When the features of my experience of objects and people strike me as 
beautiful or ugly, I am attuned to them in an aesthetic way. It is not the beauti-
ful object, in this case a moving body, that gives us pleasure but attentiveness 
to the form of the particular movement itself. 

(2.) Defending Kant from Schiller and Langer 

On my reading, Langer and Schiller’s account of an objective standard of 
beauty as a form of logical semblance can be reconciled with Kant’s account of 
disinterest and purposiveness without purpose. Kant holds that aesthetic judg-
ments of taste express a ‘disinterested liking.’ The judgment is ‘disinterested’ in 
that it is free of any particular subjective inclinations or interested liking. Kant 
further argues that beautiful objects appear to be as ‘purposiveness without 
purpose’. His idea here is that the beauty of an object can be understood by 

12 Langer, S., Feeling and Form, p. 45.
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reference to its form or coherent organization. For Kant, to judge an object as 
having a purpose involves understanding what that object is for. However, if 
there is no concept available to apply to the purposiveness of the object’s form, 
and yet it strikes us as purposive, we judge it to be beautiful; it is ‘purposive 
without purpose’ Schiller wrongly views both requirements of disinterest and 
purposiveness without purpose as merely subjective requirements for an aes-
thetic attitude in appreciating beauty. My defence of these Kantian notions as 
objective requirements is that, in order to view something as purposive with-
out purpose, one must herself already be a self-determining being, who has 
a capacity to appear as free under constraint, which is de facto the guarantee 
of the objectivity of art. This self-determination in one’s aesthetic judging is 
what everyone experiences when confronted with beauty. For Kant, freedom is 
not a result of oneself being confronted with a beautiful object; being already 
a free person, acting freely under constraint, makes the experience of freedom 
possible. In Schiller’s account of the beautiful, the distinction of the standard 
of beauty as requiring something about our experience and the features of 
the aesthetic object to evoke this experience are only aesthetic insofar as they 
are expressed through our appreciations. This suggests that our appreciation 
has better chances of being universally valid because we are expressive beings, 
and according to Schiller, this expressivity is essentially what makes us human. 
Schiller is right to point out that our aesthetic experience is the experience of 
human freedom. What is expressed through our aesthetic attitude is not just 
about the form of the beautiful or the experience of the living being, but a living 
form, which is the way we synthesize experience. Kant doesn’t think that we all 
must agree, but he does hold that each aesthetic judger can make a demand 
that everyone should appreciate something the judger deems beautiful. In this 
way, Kant does not demand a justification of which specific features must go 
into a work of art and make it art; all he asks for is a kind of attitude one as-
sumes in judging beauty. Schiller has a good point that it is difficult to make 
sense of the idea of a universally sharable aesthetic judgment independently 
of there being a feature of beauty for the judgment to be based on. But even 
if we have an objective principle of beauty, as he suggests, it will be hard to 
convince me that I must appreciate certain works of art. In his discussion of 
Kant’s subjective-rational aesthetic, Schiller fortuitously points out that there 
seems to be a kind of isomorphism between a subject’s faculty of aesthetic 
judging and the formal features of the beautiful object. In this way, Kant’s 
subjective-rational aesthetics is reconcilable with Schiller’s sensuous-objective: 
the conditions that apply to the aesthetic attitude also apply to Schiller’s objec-
tive standards of beauty. 

For Langer, the purpose of having an objective standard of beauty is to be 
able to give reasons for our aesthetic judgment. This reason involves two ma-
jor features: features of our subjective experience and features of the object 
of our aesthetic judgment. In the case of dance, I identify distinct standards 
of aesthetic attitude as an experience of disinterestedness and purposiveness 
without purpose; however, there seems to be a paradox regarding the features 
of the aesthetic object itself. As noted by Langer in her analysis of gestures 
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in Feeling and Form, the same gesture can appear to me as ordinary or as 
beautiful. A waving gesture can appear ordinary when a friend uses it to say 
goodbye, and it can also appear to me as aesthetically pleasing when I view 
it as an organized symbolic gesture. The fact that the very same gesture can 
have such different meanings suggests to me that something other than the 
gesture itself is at stake in its being judged beautiful. I think that one must first 
adopt an appropriate attitude to view a particular gesture in an aesthetic way.

(3.) Kant and Viewing Contemporary Dance 

Kant addresses the problem of arbitrary subjective aesthetic judgments in his 
consideration of the nature of judgments of taste. According to him, there are 
the four principles that make our judgment aesthetic: disinterest, singularity 
with a universal scope, purposiveness without purpose, and necessity. Kant’s 
aesthetic theory, which is primarily concerned with natural beauty, may not do 
so well in its consideration of aesthetic objects that we find in contemporary 
dance. However, at least Kant gives us a solid foundation for describing the 
requirement of the subjective aesthetic judgment.

The characteristic feature of the four moments discussed above is that 
they require that our aesthetic attitude in the appreciation of the beauti-
ful involve a distinctive non-conceptual way of relating to the world. Kant 
argues that our faculty of judgment enables us to feel pleasure elicited 
by something judged to be beautiful, which cannot be communicated by 
conceptual means, and as such makes aesthetic judgments distinct in kind 
from cognitive judgments. This suggests that the judgements that we make 
about the beautiful do not presuppose a purpose that the beautiful object 
is supposed satisfy. In my account Kant’s notion of ‘purposiveness without 
purpose’ allows us to grasp the purposiveness of bodily movement that is 
appreciated without any attribution of purpose. We appreciate the expres-
sivity of the body in dance, which moves in a non-goal-oriented way, we 
appreciate the performance of the movement itself and not the symbols it 
is successful in communicating.

My account of how to view a bodily movement in aesthetic way is founded 
on Kant’s notion of purposiveness without purpose. I endorse Kant’s subjec-
tive-rational approach to an aesthetic attitude of the subject as minimally re-
quiring viewing the body in a disinterested way and considering its movement 
in a non-goal oriented way. My interest in considering Schiller’s critique of Kant 
was to point out that there is a beauty paradox in emphasizing the need for 
determining the objective qualities of a moving body. Prima facie, I can con-
clude that a bodily movement, even when it is an ordinary movement such as 
waiving to a friend, mowing a lawn, or throwing garbage away, can be viewed 
as aesthetic because the movement – even though under constraint (there is 
a purpose: having to trim the lawn) – can appear as free, effortless, and in this 
way complies with Schiller’s standards of objective features of beauty: it must 
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be rule-governed but appear as free of rules, demand no explanation, and be 
able to explain itself without concept.

The only worry that Schiller or Langer might be justified in holding is that 
there is no motivation to make Kant’s aesthetic singular subjective judgments 
universally valid or shareable. But I am not persuaded that determining the objec-
tive form of the beautiful is going to help us conform to others’ aesthetic praise. 
The objectively beautiful features can be obscured by their context (e.g. mowing 
the lawn), but are nonetheless there, anyway. And that is the achievement of 
dance – it provides an aesthetic, i.e., non-instrumental context for seeing the 
beauty of ordinary movement by extracting it from instrumental surroundings.

(4.) The Case of Dance: Trisha Brown

In this last section I would like to turn to an example of contemporary dance. It 
is very often the case that the body in contemporary dance exemplifies a pur-
posive bodily movement without purpose. For Langer, in order for dance to be 
independent art, its meaning must be expressed as an organized semblance 
of symbols that create an illusion. In this sense the ‘meaningful gestures’ of 
dancers that can qualify to be art are only those that successfully satisfy the 
purpose of expressing organized logical symbols. Langer’s model of meaning 
suggests that dance as art is successfully communicated if the semblance of 
symbols is organized in a way as to satisfy objective criteria of what counts as 
a successfully performed action. My model thereby presents a challenge to this 
symbolic explanation of bodily movement, because it demands that the mean-
ingfulness of the body be given an account independently of a goal-oriented 
action. Instead I suggest focusing on the expressivity of bodily movement itself, 
without regard to what it may symbolize or represent. Kant’s discussion of the 
appreciation of art as purposive without a purpose is a helpful way to understand 
this kind of bodily movement. I call this approach the aesthetic model of bodily 
intentionality. According to this model, bodily movement is capable of being 
artful, of serving no instrumental purpose, yet communicating sense. I argue 
that the body in dance is a sui generis manifestation of such non-categorizable 
intelligibility. To develop this idea, I turn to contemporary dance choreography, 
which treats non-goal bodily movement as an inexhaustible source of meaning. 
The main question is: If no semblance is created by the dancer, how does the 
viewer of dance appreciate her movement as meaningful? 

The meaning in dance is revealed through the expressivity of the movements 
of the dancer’s body as it is received by the audience. Let me anticipate a possible 
worry about focusing on dance as a kind of non-goal-oriented movement. Art 
dance, like any other discipline, requires training. It takes years of training the 
body to produce artful performance. And surely this training and its product, the 
art, are guided by definite goals. My account concedes this. My point is that, as 
an art form, dance also exhibits purposiveness without a purpose, and that ap-
preciating it as artful requires seeing the movements in a non-instrumental way. 
Even though trained for a number of years, the body in performance escapes 
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the type of the determination that we assign to a goal-oriented movement. 
Here I am especially interested in examining how is it that, even when we are 
presented with an unfamiliar movement of the body in dance, it still presents 
itself as meaningful and meaningful in a way that is different from the mean-
ing attributed to everyday movement. As a result, I will focus on choreography 
that takes this non-goal-oriented bodily movement as a source of inspiration, 
because in capturing this movement, dancers’ performance confronts us with 
new meaning.

Let’s consider an excerpt of the 2011 piece by contemporary choreographer 
Trisha Brown, I’m going to toss my arms—if you catch them they’re yours. 

Set to original music by Alvin Curran (“Toss and Find”), four women and four 
men are diagonally moving in front of large fans placed on the right side of 
the stage. The performers’ bodies, dressed in loose costumes, are blown into 
motion independently of the music score. One might expect that the bodies 
blown by these powerful fans would result in chaotic movements, especially 
when the dancers move as if they were unaware of the other dancers on stage. 
Their eyes rarely meet, and yet their bodies know precisely when to catch one 
another, preventing each other from falling. Even without communicating 
through glances, their bodies evolve into a well-coordinated assembly, their 
limbs having a life of their own. In their individual rhythms, they put each 
other’s limbs in motion, they line up through the space on stage. The bodies 
form momentary shapes and relationships with other bodies, and then vanish 
into another form. 

The beauty of this work is in its transient dynamism. By moving in a seem-
ingly non-goal-oriented way, it makes ordinary movements, like walking and 
waving hands, visible. Taking away the goal-orientedness of the bodily move-
ment aestheticizes the body in motion in the same way that Marcel Duchamp’s 
ready-mades exhibited in art museums make ordinary objects artful. By removing 
the purposiveness implicit in the ordinary way we move towards things, we 
evoke aesthetic responses. In this sense, I claim that contemporary dance shows 
that we can’t begin to reflect on the body as the expressive medium unless 
we free it from understanding and organizing its movement in categories of 
goal-oriented activities. The point of aesthetic bodily intentionality is that it we 
can appreciate the moving body as a work of art without having to consider the 
results of the goals for performance. The dancing body in movement is a work 
of art rather than merely an exhibition of expert performance.
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Ekspresyjne znaczenie w tańcu Susanne Langer. Ujęcie krytyczne

Artykuł broni paradygmatu, w którym ekspresyjny ruch ciała w tańcu uznany jest i w pełni 
doceniony jako artystyczny. Autorka twierdzi, że – aby estetycznie docenić ruch – należy 
oddzielić od siebie sądy na ich temat od celów, jakim on służy. Aby to wyjaśnić, autor-
ka odwołuje się do zasugerowanego przez Susanne Langer odczytania tańca, a także 
do kantowskiej celowości bez celu. W konkluzji autorka twierdzi, że poruszające się 
[w tańcu] ciało jest dziełem sztuki zdecydowanie bardziej niż ekspresją umiejętności 
i możliwości wykonawcy.
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Czy muzyka wyraża emocje? 

Malcolm Budd, Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, przeł. Ryszard 
Kasperowicz, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2014, s. 324

Na gruncie współczesnych badań nad teorią muzyki toczy się spór, jak postrzegać 
muzykę, bliżej emocji czy z dala od nich. Brytyjski filozof i estetyk Malcolm Budd 
– emerytowany wykładowca University College w Londynie – krytycznym okiem 
analizuje najważniejsze jego zdaniem poglądy filozoficzne poruszające problem 
relacji muzyczno-afektywnej. Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne to 
najważniejsza i pierwsza przetłumaczona na język polski książka uczonego, 
wśród takich anglojęzycznych publikacji jak: Values of Art. Pictures, Poetry, and 
Music (1996), The Aesthetic Appreciation of Nature. Essays on the Aesthetics 
of Nature (2002) czy Aesthetic Eassays (2008). Celem jej jest rozpoczęcie dys-
kusji wokół istoty i znaczenia muzyki w charakterze formy artystycznej, a także 
wyszczególnienie takich związków muzyki z emocjami, które są nieodłącznym 
składnikiem rozumienia muzyki i jej wartościowania.

Muzyka i emocje nie jest książką dla wszystkich. Choć została napisana 
dość łatwym językiem filozoficznym, wymaga od czytelnika wiedzy muzycz-
nej. We Wstępie autor jedynie krótko wyjaśnia, czym jest muzyka, definiując 
ją jako sztukę dźwięków niezinterpretowanych, niewerbalnych i niedających 
się przedstawić wizualnie1. Spełniający ten wymóg adresat, który oczekuje 
od Budda prostej i konkretnej odpowiedzi na pytanie, „czy muzyka wyraża 
emocje?” może poczuć się zawiedziony. Przeprowadzony przegląd stanowisk 
oraz ich ocena nie rozstrzyga problemu, daje wyłącznie podstawę do dalszych 
przemyśleń.

W zamyśle brytyjskiego filozofa Muzyka i emocje została podzielona na 
osiem rozdziałów. Pierwszy z nich poświęcony jest badaniu natury emocji, 
wprowadzając czytelnika w problematykę relacji między muzyką a emocjami. 
Następne rozdziały, które zajmują znaczną część książki, prezentują opozycję 
dwóch obozów filozoficznych. Po jednej stronie stoją przeciwnicy łączenia 

1 Por. M. Budd, Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, przeł. R. Kasperowicz, słowo/obraz 
terytoria, Gdańsk 2014, s. 5.
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muzyki z emocjami, po drugiej zaś, zwolennicy takiego podejścia. Ostatni roz-
dział składa się z teorii pośrednich, jakich nie można było zaliczyć do żadnego 
z dwóch stanowisk.

Arystotelesowska definicja emocji

Pierwszym krokiem w kierunku próby uchwycenia istoty emocji – zrealizowanym 
w rozdziale Emocje – jest znalezienie jej odpowiedniej definicji. Najbardziej 
rzetelną i wiarygodną autor Muzyki i emocji odnajduje w Retoryce Arystotelesa. 
Definicja ta głosi, że każda emocja jest myślą doświadczaną, której towarzyszy 
przyjemność lub przykrość, jednak model o kształcie „każda emocja jest…” może 
wzbudzić wątpliwość, czy aby na pewno nadaje się do określenia wszystkich 
ludzkich uczuć2. Niezależnie od tych niepewności zdaniem brytyjskiego uczo-
nego Arystotelesowska definicja z pewnością obejmuje większą część rodzajów 
uczuć, co czyni ją pomocną w zrozumieniu istoty emocji w ogóle3. 

Przybliżając rozumienie emocji, Budd wprowadza czytelnika w problematykę 
„emocji muzycznych”. Przy tej okazji rozróżnia szczególne jakości emocjonalne, 
które posiada dzieło muzyczne, od przeżyć emocjonalnych kompozytora, wy-
konawcy czy słuchacza doświadczającego to dzieło4 – zaznaczając, że obiektem 
jego obserwacji będzie perspektywa słuchacza. Formułuje pytanie, czy muzyka 
jest na tyle niezależna w swym charakterze, by mogła być wyrazem stanu uczu-
ciowego, badając następnie dwugłos odpowiedzi.

Formalizm estetyczny w muzyce

Pierwszy obóz filozoficzny szerzy poglądy formalizmu estetycznego w muzyce, 
zgodnie z którymi forma wyznacza wartość dzieła muzycznego. W rozdziale 
Odrzucenie emocji Budd analizuje teorię Eduarda Hanslicka, który stawia tezę, 
że muzyka nie przedstawia określonych emocji, a wartość muzyczna utworu 
ma charakter czysto muzyczny. Budzący swe obawy autor Muzyki i emocji 
podkreśla, iż „wskazanie, że utwór muzyczny nie może przedstawić emocji, 
nie wystarcza, by udowodnić, że wartość muzyki nie ma związku z emocjami”5. 
Relacja muzyczno-afektywna jest jego zdaniem możliwa, gdy wiąże się ze wzbu-
dzeniem w słuchaczu emocji przez utwór, a także, kiedy muzyka wyraża emocje 
lub posiada jakości emocjonalne. Poza tym, charakter utworu muzycznego – 
według Hanslicka – można opisać, używając jedynie metafor emocjonalnych, 
lecz hipoteza opisu czysto brzmieniowego, która zdaje się potwierdzać sedno 
Hanslickowskiej teorii, nie jest dla Budda przekonująca, ponieważ użycie nazw 
emocji do ich określenia nie jest uzasadnione6.

2 Por. tamże, s. 16‑19.
3 Por. tamże, s. 32.
4 Por. tamże, s. 37‑39.
5 Tamże, s. 53.
6 Por. tamże, s. 53‑68.
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W celu wyjaśnienia ujęcia cech czysto brzmieniowych, w rozdziale Ruch 
i emocja w muzyce, Budd sięga po koncepcję Carrolla C. Pratta, gdzie próbuje się 
rozwiązać problem przypisywania muzyce jakości emocjonalnych, przedstawiając 
paralelę między procesami, jakie słyszymy w muzyce, a wzrokowo-kinestetyczną 
percepcją ruchu7. Jak wnioskuje brytyjski filozof, Prattowska propozycja nie roz-
wiązuje owej kwestii. „Po pierwsze, – komentuje – błędem jest przedstawienie 
postrzegania formy ruchu w muzyce jako złudzenia percepcyjnego. […] Po dru-
gie, nie jest prawdą, że słyszymy następstwo dźwięków o różnej wysokości […] 
jako ruch wstępujący i zstępujący. […] Po trzecie, analiza Pratta nie dopuszcza 
istnienia kontrapunktu […]”8. Nie istnieje także żadna paralela między ruchem 
muzycznym a fizycznym9. Dlatego przed porównaniem dzieła muzycznego do 
formy ruchu należy uwzględnić jego znaczenie.

Aby sprecyzować ideę przypisywania jakości emocjonalnych muzyce, Budd 
w rozdziale Emocje seksualne w ruchu idealnym zgłębia analizę muzycznej eks-
presji jakości i uczuć przeprowadzoną przez Edmunda Gurneya, który twierdzi, 
że muzyka wyraża emocje, gdy przypomina ruch będący wyrazem tej emocji. 
Autor Muzyki i emocji podkreśla, że argumentujące teorię Gurneya tezy, o ist-
nieniu odrębnej emocji doświadczanej jako głęboka reakcja na muzykę oraz 
o pochodzeniu tejże emocji z pradawnego podniecenia seksualnego, są wielce 
problematyczne10. Wiele wątków jest tu niejasnych, oderwanych od empirycznych 
faktów i danych dostarczanych przez psychologię poznawczą11. „Tak więc analizie 
Gurneya należy postawić zarzut, że całkowicie pomija istotę psychologicznego 
mechanizmu, który jak się zakłada, przekształca postrzeganie abstrakcyjnego 
ruchu w muzyce, przypominający ruch fizyczny ujawniający konkretną emocję, 
w doznawanie tej emocji”12.

Estetyka wyrazu w muzyce

Drugi obóz filozoficzny utrzymuje natomiast mocne twierdzenia estetyki wyra-
zu, głoszące zdolność wyrażania emocji przez muzykę. W rozdziale Świat jako 
wcielona muzyka Budd bada teorię muzyki Arthura Schopenhauera, gdzie jego 
główna – i paradoksalna – teza brzmi, że muzyka to bezpośrednie przedstawienie 
woli, którą tłumaczyć miały paralele między muzyką i ideami – nieodnoszące się 
wcale według autora Muzyki i emocji do doświadczenia muzycznego13. Brytyjski 
uczony wnioskuje, że zrozumienie Schopenhauerowskiej teorii muzyki nie jest 
takie proste, dlatego podaje jej interpretację, wedle której muzyka nie wyraża 
określonych emocji, lecz emocję samą w sobie, a raczej pewien element emocji 
powiązany z wolą14. Podsumowuje surowo, że w teorii tej jest mało prawdy, 

7 Por. tamże, s. 79.
8 Tamże, s. 80‑81.
9 Por. tamże, s. 82.
10 Por. tamże, s. 93‑108.
11 Tamże, s. 110.
12 Tamże, s. 114.
13 Por. tamże, s. 146‑150.
14 Por. tamże, s. 152‑155.
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stąd należy odrzucić jej główną tezę oraz paralele, ale zminimalizowana wersja 
nie wyjaśnia kwestii wartości muzyki. Na koniec Budd stawia mocne słowa: 
„Schopenhauer jest filozofem muzyków. Filozofia muzyki Schopenhauera nie 
jest wszelako trwałym pomnikiem wzniesionym sztuce muzycznej”15.

Inną próbą wyjaśnienia znaczenia muzyki ma być, zdaniem Budda, kon-
cepcja symbolu. W rozdziale Muzyka jako niespełniony symbol autor poddaje 
rozważaniom Susanne Langer teorię muzyki jako niespełniony symbol, co 
oznacza, że każdy znaczący utwór muzyczny symbolizuje czystą formę uczucia, 
w przeciwieństwie do języka16. „Langer schodzi na manowce, kładąc nacisk na 
pojęcie rodzajowe, odnoszące się do emocji, i zmuszona jest przyjąć, że język 
nie dysponuje dostatecznymi rozróżnieniami w przybliżaniu uczuć”17, krytykuje 
Budd, choć mimo zauważonych nieciągłości w Langerowskiej analizie języka 
przyznaje, że koncepcja ta jest w swoim zamyśle poprawna, lecz i tak niedo-
skonała. Jeżeli muzyka jako niespełniony symbol dostarcza nam cennej wiedzy 
o formach uczucia, to nie ma powodu, abyśmy cenili samo doświadczenie 
muzyki18. Wobec tego, Budd kończy, przemawiając przeciw traktowaniu muzyki 
jako niespełniony symbol19.

Rozdział Muzyka jako wyraz emocji brytyjski filozof poświęca poszukiwa-
niom poprawnej teorii ekspresji muzycznej – ale żadnej takiej nie znajduje. 
Rozpoczyna od analizy Raya Elliotta koncepcji muzyki, zgodnie z którą muzykę 
można słuchać jakby była dosłowną wokalną ekspresją ludzkich emocji. Budd 
podkreśla, że Elliott – traktując muzykę jako silny wyraz ekspresji – przedstawia 
dwie bardzo ważne kwestie: po pierwsze, upodabnia odbieraną w muzyce 
emocję do formy odczuwania tej realnej, po drugie zaś, doświadczenie emocji 
w muzyce uważa za bardziej odpowiednie i wartościowe niż rzeczywiste20. Lecz 
„byłoby błędem sądzić, że jeżeli ktoś słucha jakiegoś utworu muzycznego tak, 
jak gdyby był ekspresją emocji, to musi tego rodzaju doświadczenie uznać za 
wartościowe”21, pisze Budd. Kolejno autor Muzyki i emocji przechodzi do – lep-
szej na pierwszy rzut oka – teorii ekspresji Rogera Scrutona, który wskazuje na 
podobieństwo między estetyczną a rzeczywistą reakcją na muzykę, twierdząc, 
że doświadczenie smutnej muzyki podobne jest do reakcji na czyjś smutek. 
Scruton stawia tezę, że aby „myśl o niewiążącym charakterze” była zrozumiała, 
musi zostać wyjaśniona ideą „nieredukowalnej analogii” między dwoma stanami 
mentalnymi, czyli doświadczeniem smutku w muzyce i postrzeżeniem smutku 
w czyimś głosie. Zastosowanie tego poglądu do fenomenu słyszenia muzyki 
według Budda jest wątpliwe. Otóż odniesienie się do nieredukowalnej analo-
gii okazuje się nieskuteczne, gdyż smutek w czyimś głosie możemy usłyszeć, 
uświadamiając sobie, że ktoś jest smutny – a taka myśl poparta przekonaniem 
nie jest rdzeniem reakcji estetycznej. W związku z tym, Budd podsumowuje, że 

15 Tamże, s. 171.
16 Por. tamże, s. 175, 185.
17 Tamże, s. 185.
18 Por. tamże, s. 191‑193.
19 Tamże, s. 194.
20 Por. tamże, s. 219‑226.
21 Tamże, s. 227.
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żadna teoria ekspresji przyjmująca za swój model głos ludzki nie jest lepsza od 
koncepcji słuchania muzyki jakby była wokalną ekspresją emocji22.

Między formalizmem a absolutnym ekspresjonizmem

Zmierzając ku zakończeniu, autor książki Muzyka i emocje zajmuje się teorią 
pośrednią między przyjęciem a odrzuceniem emocji w muzyce – być może naj-
rozsądniejszą. W rozdziale Znaczenie, emocja i przekaz informacji w muzyce 
bada próbę zdefiniowania doświadczenia komunikacji muzycznej podjętą przez 
Leonarda B. Meyera, który koncentrując się na absolutnym znaczeniu muzyki, 
próbuje pogodzić formalizm z absolutnym ekspresjonizmem, docierając w tym 
celu do tezy o wywoływaniu emocji przez muzykę23. Dla Budda udowodnienie 
tej tezy jest nieudolne. Dodaje, że „nie jest bowiem wystarczającym warunkiem 
doznawania emocji z przyjemnością to, że powinno jej towarzyszyć przekona-
nie o rozwiązaniu zahamowanej tendencji: przeświadczenie takie jest raczej 
zgodne z tym, że owo doznanie będzie nieprzyjemne”24. Brytyjski uczony pod-
kreśla także, że Meyer za bezpośrednią funkcję znaczenia muzycznego uznaje 
wartość muzyczną, jednak jego „[…] analiza wartości muzycznej jest w pełni 
syntaktyczna: opiera się wyłącznie na zawartym znaczeniu muzyki i ignoruje 
zarówno znaczenie desygnacyjne, jak i zmysłowy powab muzyki”25. Największą 
trudność Meyerowskiej teorii Budd upatruje w stanowisku, iż znaczenie oraz 
emocjonalne oddziaływanie muzyki zmniejsza się wraz z dokładniejszym zro-
zumieniem utworu. Dlatego to, czy teoria ta pozostanie wiarygodna czy nie 
zależy od pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi, „czy syntaktyczna konstrukcja, 
którą Meyer identyfikuje ze źródłem emocji muzycznej, jest jedyną syntaktyczną 
przyczyną emocji”26.

Muzyka i emocje może zaskoczyć tego czytelnika, który sądzi, że autor wskaże 
mu wzorcową teorię muzyki, ujmującą nie tylko należycie relację muzyczno-afek-
tywną, lecz także przedstawiającą odpowiednio wartość muzyki. Co więcej, może 
go wprowadzić w nie lada zakłopotanie, gdyż jak sam Budd przyznaje, jeżeli 
jego argumenty są słuszne, to wynikałoby z tego, że potrzebujemy nowej teorii 
muzyki. Ale czy ostatecznej? Choć trudno byłoby przyjąć, że wszystko co do tej 
pory zostało powiedziane przez muzykologów i filozofów jest mało znaczące 
dla problemu muzyki – bo na pewno nie jest – to jeszcze trudniej jest wyobrazić 
sobie idealną teorię. Warto tę dyskusję poszerzać o wątki dostarczane dziś przez 
psychologię poznawczą i neuroestetykę – ukazujące nam fakty empiryczne, 
a nie spekulacje filozoficzne. Nie bez powodu burzliwa dyskusja wokół muzyki 
i emocji nie została jeszcze rozstrzygnięta. Być może nigdy nie będzie, ale to nie 
zniechęca myślicieli do kreatywnych rozważań muzykologiczno-filozoficznych, 
wręcz przeciwnie, zachęca do ich kontynuowania – czego żywym dowodem 

22 Por. tamże, s. 236‑242.
23 Por. tamże, s. 248‑258.
24 Tamże, s. 260.
25 Tamże, s. 273.
26 Tamże, s. 282.
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jest praca Malcolma Budda. Bez wątpienia Muzyka i emocje to bardzo ważna 
książka porządkująca temat relacji między muzyką i emocjami, jaka ukazała się 
polskim czytelnikom. To także nieoceniona pomoc dydaktyczna dla studentów 
muzykologii, filozofii czy innych kierunków artystycznych i kulturowych. Problem 
bowiem, który zgłębia autor nurtuje nie jednego humanistę.
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