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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


