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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.



34

Anna Chęćka

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.
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