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Katarzyna Bogdanowicz

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.


