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Przeżycie estetyczne jako „wydarzanie się” prawdy: przypadek 
doświadczenia muzyki

Abstract

Aesthetic experience as “revealing” the truth: the case of musical experience

The musical experience deeply touches the listener and gives the reflection on art the 
existential dimension. Many questions arise here. Some of them can be formulated as 
follows: does purely instrumental music (free from words and concepts) pose particular 
analytic challenges to the philosopher? In what sense a wordless song can express truth 
or falsity? Can we treat the musical truth as a metaphor only? I analyze Jerrold Levinson’s 
arguments presented in his famous essay ‘Truth in music’ and consider the possibilities 
of broadening his concept. I also refer to the notion of “profundity” in aesthetic ex-
perience. In addition to the analytical model, I am interested in the experience of live, 
musical performance and the meeting of beauty and truth as freedom and necessity. In 
the latter case, the question about the truth is sometimes synonymous with the sincerity 
of the performer and his or her faithfulness to the score. Ultimately, however, the key 
question is why music in its most valuable concretizations provides such strong premises 
for reflection on existence and its meaning.
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„Jak wszystkie rzeczy wzruszające przez to, że będąc mitycznym przekładem naszej wewnętrznej 
struktury, oświecają nas co do nas samych, a zarazem w jednym akordzie rozwiązują nasze 
sprzeczności, piękno powinno teoretycznie przybierać postać nie tyle wstrząsu, ile dwuznacz-
nej walki, splecenia czy lepiej przylegania, sprzężenia linii prostej z krzywą, skojarzenia reguły 
z wyjątkiem od niej. Ale zobaczymy, że sama ta figura przylegania jest nieosiągalną w praktyce 
idealną granicą i że wszelka emocja estetyczna czy ocena piękna – zaszczepia się w końcu na tej 
luce, reprezentującej element złowrogi w jego najsilniejszej formie: nieuchronne niedokończenie, 
przepaść, którą na próżno próbujemy zasypać wyłom otwarty na naszą zgubę”1.

1 M. Leiris, Lustro tauromachii, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 29.
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Oto jedna z możliwych prób poetyckiego uchwycenia siły przeżycia estetycz-
nego, które w przypadku doświadczenia muzyki szczególnie mocno uświadamia 
doznającemu podmiotowi kruchość jego własnej egzystencji i niepewność losu. 
Dźwięki muzyki dążą ku ciszy; są materią najbardziej efemeryczną ze wszystkich 
sztuk pięknych. Ich oddziaływanie na słuchaczy – przy oczywistym założeniu 
koniecznej wrażliwości na tego rodzaju bodźce – bywa niezwykle silne, czego 
dowodzą przedstawiciele estetyki empirycznej i neuroestetyki2. Zacytowana 
na wstępie myśl Michela Leirisa zaprasza do stawiania pytań przekraczających 
horyzont piękna i kwestię emocji estetycznej. Kieruje filozoficzną refleksję nad 
muzyką ku rzadkiemu poruszeniu, którego doświadcza słuchacz nawet wów-
czas (a może zwłaszcza wówczas), gdy słucha muzyki czysto instrumentalnej, 
niedookreślonej przez słowo czy program. O takich utworach muzycznych 
resp. wykonaniach orzekać można, że charakteryzują się swoistą „głębią”. 
Jak pewnie pamiętamy, najbardziej prominentny przedstawiciel formalizmu 
muzycznego, Peter Kivy, miał poważne wątpliwości co do tego, czy muzyka 
czysto instrumentalna (nazywana przez niego ‘music alone’) może być głęboka 
(profound)3. Tymczasem jego wierny dyskutant, Jerrold Levinson, zasugerował 
explicite, że tym, co decyduje o szczególnym poruszeniu słuchacza, może być 
doświadczanie prawdy w muzyce. Przy okazji przypomnijmy, że Levinson jest 
autorem oryginalnych rozważań na temat natury muzycznego myślenia. Poza 
propozycją typologii muzycznego myślenia, w eseju Musical Thinking zawarł 
odważne sądy dotyczące miałkości, płytkości (by nie rzec dosadniej – głupo-
ty) niektórych dzieł muzyki klasycznej. Dla kontrastu wskazał na finezję wielu 
utworów muzyki popularnej czy jazzowej (zwłaszcza jazzowej improwizacji)4. 
Nie powtórzył więc typowego dla wielu myślicieli schematu, zgodnie z którym 
muzyka klasyczna musi być zawsze artystycznie bardziej wartościowa od muzyki 
rozrywkowej (tego błędu nie unika Roger Scruton). Levinson zajmował się także 
fascynującym (zwłaszcza neuroestetyków) zagadnieniem muzycznych dreszczy 
(musical chills), które – jego zdaniem – stanowią epistemiczny probierz walorów 
dzieła, poznawczy naddatek nad tym, co wyłącznie estetyczne. Dreszcze, próbuje 
dowodzić Levinson, mówią nam, że w muzyce wydarza się „coś więcej”: coś 
szczególnie poruszającego, co nie tylko wykracza poza przyjemność estetyczną, 
lecz także stanowi o wartości muzyki. Choć ta teza, zasadniczo kontrowersyjna 
(i stosunkowo łatwa do obalenia), nie będzie nas tutaj zajmowała, warto ją 
przywołać jako świadectwo tego, że fizjologiczna reakcja na muzykę (dreszcze, 
ciarki) może być traktowana jako probierz domniemanej wartości dzieła mu-
zycznego5. W eseju Musical Chills Levinson zaznacza ponadto element, który 

2 Zdaniem wielu badaczy (Panksepp, Bernatzky, Koelsch, Zatorre, Levitin) muzyka w większym 
stopniu niż statyczne obrazy jest zdolna wywoływać silne emocje, a słuchanie muzyki, uznawanej przez 
odbiorcę za przyjemną, aktywuje ośrodki nagrody w mózgu, te same, których aktywność obserwuje 
się przy piciu wody, jedzeniu czekolady, spożywaniu narkotyków, zachowaniach seksualnych. O tym 
intrygującym pierwszeństwie muzyki w kontekście neuroestetycznym piszą także Piotr Podlipniak i Piotr 
Przybysz, autorzy zbiorowej pracy Neuroestetyka muzyki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 21.

3 Por. P. Kivy, Profundity of Music, [w:] tegoż, Music Alone, Cornell University Press, Ithaca, London, 
1990, s . 214 .

4 J. Levinson, Musical Thinking, „Midwest Studies in Philosophy”, 27(1), August, 2003, s. 59-68.
5 J. Levinson, Musical Chills, [w:] tegoż, Contemplating Arts, Oxford 2006, s. 220-236.
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eksploruje w eseju Music and Negative Emotion: największe muzyczne doznania 
dotyczą muzyki, w której odkrywamy jakąś postać smutku6. Autor jest bez wąt-
pienia jednym z tych nielicznych filozofów muzyki, którzy chętnie przyznają się 
do poruszenia, a nawet łez, które towarzyszą muzycznemu doznaniu. Tym, co 
jak się zdaje poraża słuchacza, olśniewa go i wzbudza w nim silne przeżycia, 
jest spotkanie nie tylko z pięknem, lecz także prawdą. Słuchaczom obdarzonym 
podobnym do Levinsona rodzajem wrażliwości (nazywam ją roboczo „słuchem 
metafizycznym”) doświadczenie muzyki może wydawać się przekroczeniem 
konkretyzacji estetycznej w kierunku konkretyzacji egzystencjalnej.

Pytanie, które proponuję w związku z tym sformułować, dotyczy „wydarza-
nia się” prawdy jako kulminacyjnego momentu doświadczenia muzycznego. 
Na ile pytanie o „prawdę w muzyce” może być w ogóle zasadne? Czy należy 
wiązać muzyczną prawdę z kategorią mimesis? Czym jest „poznanie”, które 
staje się udziałem podmiotu przeżycia muzycznego? Profesor Bohdan Dzie-
midok pisał wiele o naturze przeżycia estetycznego, zwłaszcza w odniesieniu 
do perceptualizmu Monroe C. Beardsleya i innych anglosaskich przedstawicieli 
filozofii analitycznej; zajmowało go wartościowanie sztuki, a także jej katar-
tyczno-kompensacyjne doświadczenie i właśnie na styku tych zagadnień pro-
ponuję zakotwiczyć refleksję nad naturą przeżycia muzycznego jako momentu 
„wydarzania się” prawdy. 

Przypomnę w toku tych rozważań kanoniczny dla filozofów muzyki esej 
Truth in Music autorstwa jednego z zaprzyjaźnionych z Profesorem badaczy, 
Jerrolda Levinsona, i zestawię go z próbą metakrytycznej refleksji nad prawdą 
muzycznego wykonania.

1.

Bohdan Dziemidok podkreślał, że uprawiając filozofię sztuki, dobrze jest stawiać 
pytania filozoficzne, które sztuka nam ujawnia i które sama prowokuje7. Sądzę, 
że tak właśnie dzieje się w przypadku pytania o prawdę w muzyce, zwłaszcza, 
gdy zajmujemy się enigmatyczną, bo niedookreśloną przez słowo czy program 
muzyką czysto instrumentalną. Jako filozof sztuki Jerrold Levinson spekuluje na 
temat tego, czy struktury dźwiękowe mogą odpowiadać sądom wyrażającym 
prawdę bądź fałsz. (Nie jest w tych spekulacjach osamotniony, bo podobne 
pytania stawia Brytyjczyk, Julian Johnson, do czego pozwolę sobie powrócić.) 
Kiedy Levinson analizuje tematy sonat czy koncertów, traktuje je jak ludzkie 
myśli nasycone emocjami. Diagnozuje, że drugi temat w słynnej Uwerturze 
Hebrydy Mendelssohna jest manifestacją nadziei i  jak zapewne pamiętamy, 
jest skłonny opowiedzieć się za łagodną wersją teorii persony w muzyce (za-
kładającej wyczytanie ze struktur dźwiękowych ekspresywnego kształtu, który 

6 Tenże, Music and Negative Emotion, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, Oxford 2011, 
s. 306-335.

7 Por. B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2002, s. 9.
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stanowi pewien typ domniemanej „narracji”)8. Analizy Levinsona przekonują 
o tyle, o ile ich życzliwy czytelnik sam zna z doświadczenia estetyczne „trzęsienia 
ziemi”. Nie zaakceptuje ich natomiast większość wychowanych w duchu for-
malizmu filozofów analitycznych. Wydaje się, że Levinson często porzuca swoje 
formalne analizy kształtu struktur dźwiękowych na rzecz podążania właśnie za 
doświadczeniem. Wkracza wtedy niepostrzeżenie na drugą drogę, polegającą 
na poszukiwaniu prawdy w doświadczeniu dzieła muzycznego, jakie staje się 
udziałem słuchacza za pośrednictwem wykonawcy. 

Nostalgia za metafizycznym wymiarem muzyki (zaakcentowana w tytule 
książki Music, Art and Metaphysics, do której autor włączył esej Truth in Music) 
współistnieje z kulturą logiczną wywodu, co ratuje Levinsona przed ironizującą 
krytyką nieznoszących myślowego chaosu kolegów-filozofów. Z rozmachem 
pokazuje czytelnikom przykłady muzyki, która – jego zdaniem – emanuje 
prawdziwością, lecz to nie wszystko. Znajduje też przykłady muzyki nieszczerej 
(insincere) i/lub fałszywej (false), co wcale nie oznacza, by była ona wadliwa 
artystycznie. Nie ma więc w refleksji Levinsona bezpośredniego przełożenia 
prawdziwości muzyki na jej artystyczną czy estetyczną wartość9. Muzyka może 
być obłudna i zarazem czarowna, może też kierować myśli słuchacza ku ba-
nałom, oczywistościom. Słuchacz może w takiej sytuacji doceniać rzemiosło 
twórcy, ale nie jest w stanie dać się jego dziełu zauroczyć. Jednak tym, co skłania 
autora do zgłębiania zagadnienia muzycznej prawdy, są momenty muzycznego 
olśnienia, które łączą odkrycie maestrii w warstwie rzemiosła (wysoka wartość 
artystyczna) ze zdolnością do wzbudzania przeżycia estetycznego szczególnego 
rodzaju (wysoka wartość estetyczna). To przeżycie odbiorcy opiera się na odkryciu 
korespondencji pomiędzy tym, co w warstwie ekspresywnej dzieła zamierzone 
i osiągnięte. To spotkanie artystycznego zamierzenia z efektem ekspresyjnym 
nazywa Levinson prawdą w muzyce. Przy okazji zastrzega, że nie interesuje go 
prawda artystyczna polegająca na korespondencji pomiędzy stanem emocjo-
nalnym kompozytora a efektem jego twórczych starań (powiedzmy, Schuberta 
komponującego kwartet Śmierć i dziewczyna i słuchanego dzisiaj kwartetu). 
Interesuje go jedynie wewnętrzna prawda dzieła (truth internal to the work), 
którą nazywa, synonimicznie, wewnętrzną szczerością (internal sincerity)10. 

Pyta w konsekwencji: czy wszystkie dzieła, które są ekspresyjne, są szczere 
resp. prawdziwe. Odpowiedź jest negatywna. Zdarza się – jego zdaniem – często, 
że ekspresyjny efekt jest zbyt patetyczny lub powierzchowny. Levinson ujmuje 
taką możliwość następująco:

„Muzyka jest wewnętrznie nieszczera (insincere) lub nieprawdziwa (false), kiedy stara się nie-
skutecznie wyrażać emocję x lub jeśli występuje rozbieżność pomiędzy projektowaną emocją 
a osiągniętą w rzeczywistości ekspresją”11.

Dzieło nie musi być przy tym wcale nieporadne konstrukcyjnie, przeciwnie, 
może charakteryzować się wieloma walorami artystycznymi.

8 J. Levinson, Hope in The Hebrides, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, dz. cyt., s. 336-375.
9 Tenże, Truth in Music, [w:] tegoż, Music, Art and Metaphysics, dz. cyt., s. 303.
10 Tamże, s. 291.
11 Tamże, s. 292.
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„Dobrym przykładem może być tutaj muzyka orkiestrowa Liszta – precyzuje Levinson – Weźmy 
pod uwagę poemat symfoniczny Tasso. Niezależnie od programowego przesłania, utwór dąży 
do wyrażania szlachetnego heroizmu. Niestety, tym, co osiąga, zwłaszcza w zamykającym 
fragmencie (moderato pomposo) jest coś bliższego porywającej brawurze. Albo, przypomnij-
my niektóre z orkiestrowych dzieł Francka – na przykład Psyche lub Symfonię d-moll – których 
fragmenty aspirują do wyrażania pietyzmu lub religijnej żarliwości, ale osiągają jedynie efekt 
w rodzaju ckliwej czułostkowości”12.

Levinson ocenia tego rodzaju utwory resp. fragmenty utworów jako pretensjonal-
ne (pretentious); taki utwór obiecuje słuchaczowi jakiś ekspresyjny efekt, lecz nie 
dostarcza mu tego, co obiecał. Filozof stwierdza ostatecznie, że „pretensjonalne 
utwory muzyczne są prawdopodobnie zawsze przykładami nieprawdziwości” 
(falsity), czyli braku zgody pomiędzy tym, co w warstwie ekspresji utwór osiąga 
a tym, co sądziliśmy, że wyrazowo osiągnie13. 

Nie oznacza to wcale, by Levinson wartościował te przykłady negatywnie. 
Sam zauważa w przypisie, że mimo całej ich pretensjonalności, lubi orkiestrowe 
utwory Liszta i Francka. Nie wspomina też o jakiejkolwiek wadzie konstrukcyj-
nej czy artystycznej tych kompozycji. Jeszcze bardziej intrygująco wypada jego 
analiza Sonaty na skrzypce i fortepian c-moll op. 30 nr 2 Beethovena. Opisując 
pierwszą część Sonaty, zauważa: „Po otwierającym część temacie, który można 
uznać za żywiołowy i tragiczny, pojawia się (…) temat drugi będący wcieleniem 
naiwności. Większej antytezy nie można sobie wyobrazić14”. Kilka wersów dalej 
wypowiada się o wolnej części Sonaty jako o „psychologicznie fałszywej”. Nie-
prawdziwy jest jego zdaniem – z podobnych względów – I Koncert fortepianowy 
Prokofiewa. „Czy histeryczna zadziorność może występować w bezpośrednim 
sąsiedztwie pełnego wdzięku wyciszenia”? – pyta prowokująco (i najwyraźniej 
nie bierze pod uwagę zdania psychiatrów wypowiadających się na temat tego, 
czym jest norma psychiczna). Na bardzo słuszne pytanie dotyczące swobody 
wyrażania przez utwór muzycznych domniemanych, skrajnie niekoherentnych 
stanów emocjonalnych odpowiada, że ewentualna niekoherencja zależy od 
gatunku artystycznego i epoki. Coś, co jest usprawiedliwione w cyklu wariacji, 
menuecie z triem czy klawesynowej fantazji, może być odebrane jako zbyt wielka 
ekspresywna swoboda w tak zwartej formie, jak klasyczna forma sonatowa. 

Układem odniesienia pozostaje w tym wypadku porównanie ekspresji mu-
zycznej do następujących po sobie ludzkich stanów psychicznych:

„Utwór, który wyraża emocje x i y w następujących po sobie pasażach zdaje się sugerować, 
że w doświadczeniu jakiegoś podmiotu emocje x i y mogłyby po sobie w naturalny sposób 
następować”15.

Określenie „nieprawdziwość” czy emocjonalna „fałszywość” nie jest więc za-
rzutem, tylko obserwacją utworu jako ekspresywnie „rozwichrzonego” w spo-
sób, jaki Levinsona nie przekonuje. Gdybyśmy w tym miejscu mieli nawiązać 
do wielokrotnie przywoływanej przez Profesora Dziemidoka dystynkcji na 

12 Tamże.
13 Tamże, s. 293.
14 Tamże, s. 301.
15 Tamże, s. 298.
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wartościowanie artystyczne i estetyczne, mielibyśmy niemały kłopot. Levinson 
mówi wyraźnie, że warsztatowo nie da się tym kompozycjom właściwie niczego 
zarzucić. Wartościowanie artystyczne wypadłoby zatem pozytywnie, podobnie 
zresztą jak estetyczne, skoro Levinson znajduje przyjemność w słuchaniu tej mu-
zyki. Powstaje pytanie: co w takim razie można by tutaj ulepszyć? Co mogłoby 
doprowadzić do pełniejszej konkretyzacji estetycznej tych właśnie utworów?

Wydaje się jasne, że I Koncert Prokofiewa, Sonata na skrzypce i fortepian 
c-moll Beethovena świetnie radzą sobie jako dzieła sztuki i doprawdy niczego 
w nich poprawić się nie da. Tym, za czym tęskni słuch metafizyczny Levinsona, 
jest najwyraźniej muzyczna głębia, kategoria niejasna, niemalże nieuchwytna 
pojęciowo. Wydaje się też, że autor ma na myśli zaistnienie w dziele sztuki 
pewnego optimum wartości, które powoduje, że słuchając muzyki, po prostu jej 
wierzymy. A może po prostu traktuje on utwory muzyczne jak ludzi, z którymi 
odczuwa się pewną głębszą więź lub nie? Taka urokliwa sugestia pojawia się 
w innym eseju filozofa Popular Song as Moral Microcosm: Life Lessons from Jazz 
Standards. Każe tam wyobrazić sobie czytelnikowi utwory, z którymi chciałby 
zostać sam na bezludnej wyspie. Są wśród nich, powiedzmy, doskonali kompani, 
ale są też arcydzieła, które mogą zatruć samotnikowi życie i wprowadzić go 
w emocjonalne rozedrganie16. 

Co w takim razie stanowi o prawdziwości kwartetu Śmierć i dziewczyna 
Schuberta albo o prawdziwości ostatniej części Sonaty d-moll op. 108 na 
skrzypce i fortepian Brahmsa (oba przykłady podaje Levinson, odnosząc się do 
korespondencyjnej definicji prawdy)? Levinson stara się przekonać czytelnika 
do konieczności zgody na następujący tok rozumowania: „wydaje się prawdą, 
że miłość jest tajemnicza (pamiętając przy tym, że nie każdy aspekt miłości jest 
tajemniczy), złość destrukcyjna, podekscytowanie krótkotrwałe, a radość za-
raźliwa. Jeśli to wydaje się prawdą, to także w przypadku danego muzycznego 
pasażu jego ekspresja-jako (expression-as) może być prawdziwa. Czy mogą 
pojawić się muzyczne pasaże wyrażające miłość jako tajemniczą, złość jako 
destrukcyjną, podniecenie jako krótkotrwałe i radość jako zaraźliwą? Jestem 
przekonany, że tak”17.

Należy wreszcie zmierzyć się z pytaniem o poznawczy walor takiego spotkania 
z muzyczną prawdą. Czy muzyka może dostarczać jakiejś istotnej wiedzy na 
temat „dynamiki i morfologii uczucia”, by posłużyć się określeniem Susanne 
Langer? Zdaniem Levinsona „bardziej prawdopodobne jest to, że odgrywa 
funkcję aktywującą to, co już wiemy, potrafi udramatyzować to, co umyka 
naszej uwadze, właśnie na mocy tego, że jest prawdziwa”18.

Cały wywód kończy się zaskakującym pytaniem: „kiedy możemy w sposób 
uprawniony głosić, że wierzymy jakiejś sonacie”? Ukazuje ono, że wszystko, 
co wcześniej powiedział Levinson, było zaledwie przygrywką do prawdziwych, 
filozoficznych poszukiwań muzycznej prawdy. A może, intelektualną prowoka-
cją? Bo jak przypisywać walor prawdziwości czemuś, co nie jest twierdzeniem? 

16 Tenże, Popular Song as Moral Microcosm: Life Lessons from Jazz Standards, [w:] tegoż, Musical 
Concerns: Essays in Philosophy of Music, Oxford University Press 2015, s. 115-130. 

17 Tenże, Truth in Music, dz. cyt., s. 289-290.
18 Tamże, s. 304.
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Pozwolę sobie zauważyć, że ilekroć pada to rozsądne pytanie, pojawia się w jego 
cieniu podejrzenie, że człowiek, który je zadaje nigdy nie odczuwał prawdzi-
wego muzycznego poruszenia. Podobnie dzieje się w przypadku uznawania za 
bezzasadne pytania o głębię muzyki. Doczekało się ono imponującej bibliografii. 
Zasadniczy trzon dyskusji – który przywołam tylko dla naświetlenia Czytelnikowi 
kontekstu współwystępowania pytań o głębię i prawdę w muzyce – sprowadza 
się do negacji głębi jako niemożliwej do zaistnienia w muzyce instrumentalnej 
aż po akcentowanie jej aksjologicznego wymiaru.

2.

Peter Kivy uznawał, że aby muzyka mogła być głęboka, powinna być o czymś 
głębokim i co więcej, powinna wyrażać głębię w wyjątkowy sposób. Zazwy-
czaj muzyka instrumentalna nie bywa o niczym istotnym, nie spełnia w ogóle 
kryterium „bycia o czymś” (aboutness criterion). Jeden ze spierających się 
z Kivym filozofów, Stephen Davies, argumentuje jednak, że głębia może zo-
stać ujawniona w inny sposób niż poprzez twierdzenia lub opisy. Porównuje 
muzykę czysto instrumentalną do gry w szachy. Ona także nie jest „o niczym 
poważnym”, a jednak wskazuje na takie sprawności ludzkiego umysłu, jak: 
elastyczność myślenia, zdolność rozwiązywania złożonych problemów, głębo-
kie zrozumienie, analizowanie, przewidywanie. Obserwując wielkie rozgrywki 
i analizując posunięcia wybitnych zawodników widzimy, że szachy pośrednio 
wskazują na owe zdolności posiadane przez graczy19. Podobnym przykładem 
mogłoby być przeprowadzanie matematycznego dowodu lub skomplikowanego 
zabiegu chirurgicznego, podczas którego nie formułuje się żadnych twierdzeń 
i nie wygłasza opisów tego, co jest właśnie wykonywane, ale podąża się za 
wewnętrzną logiką dyktowaną przez wiedzę i intuicję. Wielkość, która ujawnia 
się w grze logicznej, zabiegu chirurgicznym czy w dziele muzycznym, dotyczy 
oczywiście tylko wybranych przypadków takich typów „bezsłownego dyskur-
su”. Nie każdy zabieg ewakuacji krwiaka w mózgu zasługuje na poszukiwanie 
w nim „wielkości” i „głębi”, podobnie jak nie każdy utwór z repertuaru muzyki 
klasycznej zachęca do tego rodzaju refleksji. Subtelne związki, które między 
nimi występują, zasługują jednak na chwilę poważnej refleksji. (Zauważył to 
George Steiner w Dziesięciu możliwych przyczynach smutku myśli, w których 
analizuje przykłady myślowej monomanii, podając przykłady totalnego skupienia 
na grze w szachy czy zabiegu operacyjnym.) Zdaniem podejmujących z Kivym 
polemikę filozofów, o tym, że muzyka może być „głęboka”, decyduje jej abs-
trakcyjna forma, bycie swoistym simulacrum rzeczywistości (David A. White), 
stanowienie „modelu porządku w niepewnym świecie” (Robert A. Sharpe) 

czy wskazywanie przez nią na niektóre aspekty ludzkiej egzystencji, takie jak 
śmierć, przeznaczenie, przemijalność czasu i struktura przepływu emocji (Jerrold 

19 S. Davies, Profundity in instrumental music, „The British Journal of Aesthetics”, vol. 42, October 
2002, No . 4, s . 343 .
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Levinson)20. Ten ostatni wątek pojawia się też w eseju autora bodaj najczęściej 
cytowanej teorii znaczenia muzycznego, Leonarda B. Meyera: „Gdy mówimy 
o wielkości [muzyki] – tłumaczy Meyer – mamy do czynienia z taką jakością 
doświadczenia, która transcenduje wszystko, co syntaktyczne. Stajemy wobec 
innego porządku wartości, w którym samoświadomość i wszelka indywidualizacja 
wypływa z kosmicznej niepewności ciążącej nad ludzką egzystencją: z poczucia 
nieprzystawalności kategorii rozumu wobec kapryśnego i nieprzewidywalnego 
porządku wszechświata, z odczuwania przerażającej izolacji w obojętnej, jeśli 
nie okrutnej naturze, ze świadomości własnej niewystarczalności i niemocy 
wobec potęgi stworzenia. Te podstawowe niepewności – odsłaniane dzięki 
równie podstawowym realnościom muzycznych zdarzeń – nie wynikają przecież 
wyłącznie z podążania za syntaktycznymi relacjami w muzyce. Uświadamiamy je 
sobie dzięki myśleniu asocjacyjnemu. Interakcja między muzycznymi zdarzeniami 
i skojarzeniami z nimi, kształtująca i charakteryzująca doświadczenie muzyczne, 
rodzi w nas głęboki zachwyt nad tajemnicą egzystencji, zachwyt pełen czułości 
i przerażenia”21. Być może Meyerowski przykład „wielkiej” muzyki powinien 
posłużyć jako metafora losu lub ludzkiej egzystencji widzianej synchronicznie, 
w powiększeniu. Do takich metafor uciekają się chętnie muzykolodzy analizu-
jący fenomen formy muzycznej u Franciszka Schuberta. „Muzyka Schuberta 
– pisze dwudziestokilkuletni Adorno – napełnia nasze oczy łzami, nie pytając 
o zgodę duszy: oto jak bezwzględnie i realnie nas porusza. Płaczemy, ponieważ 
jeszcze nie jesteśmy tym, co muzyka nam przepowiada. Płaczemy, zaledwie 
przeczuwając w niewypowiedzianym szczęściu, że ta muzyka w swej istocie 
jest tym, czym sami staniemy się pewnego dnia. Choć nie jesteśmy w stanie 
jej rozszyfrować, ta muzyka stawia nam przed niedowidzącymi oczami sekret 
ostatecznego pojednania”22. 

W młodzieńczym eseju Adorna ku temu wyznaniu prowadzi poprawny 
muzykologiczny wywód. Autor tłumaczy tam czytelnikowi, że symultaniczne 
doświadczanie końca i początku jest możliwe w dużych formach instrumental-
nych Schuberta dzięki szczególnym strategiom walki z przemijaniem. W prze-
ciwieństwie do Beethovena, forma sonatowa u Schuberta nie rozwija się na 
sposób teleologiczny i dialektyczny. Ma ona raczej strukturę fragmentarycznego, 
krystalicznego potpourri. Słuchacz delektuje się jego oglądaniem dzięki powta-
rzalności rozbłysków muzycznej prawdy. Muzyka nie rozwija się linearnie, ale 
pejzażowo: nie dąży ku wytyczonemu celowi, ale nieustannie wstrzymuje bieg 
czasu realnego. Motorem rozwoju tej pejzażowej formy – w której każdy punkt 
sprawia wrażenie jednakowo oddalonego od centrum – są nagłe modulacje. One 
zapewniają efekt zmiany oświetlenia tonacyjnego i nastroju. Dzięki tej grze świa-
teł słuchacz kontempluje niezmierzony horyzont trwania z niesłabnącą uwagą. 

20 Por. D. A. White, Toward a theory of profundity in music, „Journal of Aesthetics and Art Criticism”, 
vol. 50, 1992, s. 33; R. A. Sharpe, Review of Kivy’s „Music alone”, „The British Journal of Aesthetics”, 
vol. 31, 1991, s. 276-277; J. Levinson, Musical profundity misplaced, „Journal of Aesthetics and Art 
Criticism”, vol. 50, 1992, s. 59.

21 L. B. Meyer, Some Remarks On Value and Greatness in Music, [w:] tegoż, Music, the Arts and 
Ideas: Patterns and Predictions in 20th Century Culture, Chicago 1967, s. 38-39.

22 Th. W. Adorno, Schubert (1928), przeł. J. Dunsby, B. Perrey, „19th Century Music”, vol. 29, no. 
1, 2005, s . 14 .
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Adorno nazywa tę ahistoryczną konstrukcję pejzażem śmierci, a otwierający się 
przed słuchaczem bezkres przypomina mu bramy wieczności. 

Domknijmy teraz wątek głębi muzyki, cytując filozofa stale obecnego w re-
fleksji Profesora Dziemidoka. Roman Ingarden w artykule Zagadnienie systemu 
jakości estetycznie doniosłych wymienia „głębię” jako „materialny moment 
estetycznie wartościowy”, a ściślej – „intelektualny” moment estetycznie war-
tościowy, nadbudowany na podłożu estetycznie obojętnego szkieletu dzieła 
sztuki. Wśród momentów „intelektualnych” Ingarden wymienia takie przy-
mioty dzieła, jak: „dowcipny”, „pomysłowy”, „bystry”, „wnikliwy”, „ciekawy”, 
„pełen humoru” i właśnie „głęboki”. Z kolei wśród „formalnych momentów 
wartościowych” na długiej i sporządzonej przez Ingardena w czterech językach 
liście pojawiają się jakości takie, jak: „przejrzystość”, „pełnia wyrazu”, a wśród 
odmian „doborowości” dzieła – między innymi – „wyrafinowany”, „wyszuka-
ny”. Ingarden podkreśla: „jakości wymienione w spisie są albo same dla siebie 
wartościowe, albo też stają się wartościowe, występując w pewnym doborze 
innych jakości”23. To stwierdzenie potwierdza tylko intuicję, zgodnie z którą 
„głębia” może zrodzić się tam, gdzie współwystępują ze sobą zarówno jakości 
natury emocjonalnej, intelektualnej, jak i formalne walory dzieła. W wypadku 
kreacji muzyka wykonawcy w grę wchodziłaby tutaj wyrazistość emocji, pre-
cyzja i kunsztowność wykonania, świeżość inwencji, logika muzycznej narracji. 
Poszukajmy więc odpowiedzi w doświadczeniu muzyki.

3.

Wkroczmy na ścieżkę spotkania z żywym doświadczeniem muzycznym dość 
niespodziewanie, bo dzięki refleksji surowego analityka, który tym razem nie 
pyta wprost o głębię ani o prawdę muzyczną, lecz o autentyczność w ramach 
praktyki wykonawczej. Wspomnę krótko, że Peter Kivy proponuje zasadniczo 
cztery rozumienia autentyczności:

1. wierność wykonawczym intencjom kompozytora; 2. wierność praktyce 
wykonawczej czasów kompozytora; 3. wierność brzmieniu wykonań z czasów 
kompozytora; 4. oryginalność wykonawcy, czyli własny, niezapożyczony sposób 
gry/śpiewu24.

Filozof nie proponuje czytelnikowi żadnych jednoznacznych rozwiązań, 
a o wierności (szczerości, prawdziwości w każdym z wymienionych przez niego, 
czterech przypadków) decyduje coś, co nazywa on dość enigmatycznie efektem 
przekonującym estetycznie. Cóż jednak zrobić z sytuacją, gdy dla jednych ów 
efekt jest przekonujący, a dla innych nie? Czy ostatecznie powinien decydować 
czynnik statystyczny? A może istnieje jakiś estetyczny „punkt wrzenia”, który po-
zwala niedowiarkom uwierzyć i w nagłym olśnieniu dostrzec muzyczną prawdę?

23 R. Ingarden, Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych, [w:] tegoż, Studia z estetyki, 
t. 3, Warszawa 1970, s. 289-293.

24 P. Kivy, Authenticities. Philosophical Reflections on Musical Performance, Cornell University Press, 
Ithaca and London 1997, s. 6-7.
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Taki przypadek opisywany jest w błyskotliwej książce Étienne’a Bariliera, 
Chiński fortepian. Książka relacjonuje „pojedynek wokół pewnego recitalu”, 
a jego uczestnikami jest dwóch wybitnych krytyków muzycznych. Mamy tam 
do czynienia ze sporem o prawdę muzycznego przekazu, dramatyzmu zaś 
dodają mu sugestie czy pomówienia dotyczące fałszywości i udawania, które 
miałyby sprawiać, że publiczność zamienia się w naiwną ofiarę manipulacji ar-
tystki-oszustki. Czytelnik sądzi, że ma do czynienia z fikcyjną chińską pianistką 
Mei Jin, która dla jednego z krytyków jest największą współczesną artystką, 
a dla drugiego – „sprytną pchełką”, która jedynie udaje, że rozumie największe 
arcydzieła klasycznej muzyki Zachodu. Okazuje się jednak, że anglojęzycznemu 
wydaniu książki towarzyszyło głośne medialnie wyznanie współczesnej mistrzyni 
fortepianu, Yuji Wang, która ujawniła, że to ona była prawdziwą inspiracją dla 
Étienne’a Bariliera. Współczesna artystka Yuja Wang jest jedną z setek tysięcy 
grających „wyczynowo” chińskich pianistów, lecz właśnie jej udało się prze-
ścignąć legendarnego Lang Langa, stać się twarzą firmy Steinway i gwiazdą 
koncertującą na całej kuli ziemskiej z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami. Jej 
recitale od kilku lat gromadzą tłumy słuchaczy niezmiennie zadziwionych tym, 
jak istota tak krucha i piękna może grać tak nadludzko sprawnie, bez najmniej-
szego śladu zmęczenia, wydobywając z instrumentu zarówno najsubtelniejsze 
piano, jak i męskie, potężnie brzmiące forte. Poetycka w Schubercie, namiętna 
w Rachmaninowie, drapieżna w Bartoku. Piękne suknie, szpilki, figura modelki 
i wdzięk – to tylko niektóre znaki szczególne prawdziwej Mei Jin, czyli Yuji Wang.

Zmodyfikujmy nieco propozycję Petera Kivy’ego, aby skonstruować kryteria 
oceny wrażliwej na fenomen współczesnej wirtuozki fortepianu, Yuji Wang. 
Proponuję, by punkty (1) i (4) pozostawić bez zmian, a zmodyfikować nieco 
punkty (2) i (3). W przypadku Yuji Wang nie mamy do czynienia z fenomenem 
wykonawstwa historycznego. Zmienione brzmienie propozycji Kivy’ego dotyczy-
łoby zatem: (2’) wierności współczesnej praktyce wykonawczej (nie zaś „praktyce 
wykonawczej czasów kompozytora”) i (3’) wierności współczesnemu brzmieniu 
wykonań (nie zaś „wierności brzmieniu czasów kompozytora”). Prawdziwa Yuja 
Wang z pewnością wierna jest intencjom kompozytorskim zapisanym w nutach. 
Podobnie jak jej fikcyjne wcielenie, Mei Jin, sprawia, że „tym, co nas nagle dosię-
ga i do głębi przejmuje nie są nuty Scarlattiego: to jego obecność wśród nas”. 
Gdy gra Scarlattiego, „nie stara się eksponować pianistycznego talentu, suge-
rować, że rozdarła zasłonę świątyni”. A jednak pod jej palcami „melancholijna 
fuga niespodziewanie staje się przejmująca”25. Trudno znaleźć innego pianistę, 
który potrafiłby nadać tak współczesny blask (dzięki mocy własnego talentu) 
cudzemu dziełu (tutaj wystarczy przywołać grane przez prawdziwą Yuję Wang 
na bis wariacje na temat Marsza tureckiego czy brawurowo zinterpretowany 
Lot trzmiela). Trudno znaleźć pianistę lepiej „zrastającego się z fortepianem” 
i wykorzystującego wszystkie jego współczesne akustyczne możliwości. Trudno 
o pianistę klasycznego z takim wdziękiem lawirującego pomiędzy rolą wirtuoza 
i gwiazdy pop-kultury (gra na bis własne improwizacje, w wywiadach cytuje 

25 É. Barilier, Chiński fortepian. Pojedynek wokół pewnego recitalu, przeł. J. Giszczak, Noir sur 
Blanc, Warszawa 2017, s. 10.
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Coco Chanel w powiązaniu z Gustawem Mahlerem). Dlaczego więc w książce 
Chiński fortepian drugi krytyk widzi w Mei Jin pannę, która w gąszczu modulacji 
Sonaty Chopina porusza się „jak po supermarkecie w pierwszym dniu wyprzeda-
ży”26? Tym, co utrudnia owemu krytykowi docenienie pianistki jest jej wizualne 
piękno. Mei Jin nigdy nie wygląda na zmęczoną i nie traci nad sobą kontroli. 
Nigdy nie trąca przypadkowych klawiszy. Dlatego też ów krytyk jej nie wierzy, 
a zachwyconemu grą Chinki koledze sugeruje, że po prostu się w niej zakochał. 

„Prawda” Yuji Wang jest trudna do zniesienia dla słuchaczy przyzwyczajonych 
do powagi sali koncertowej i do muzycznego piękna okupionego łzami, potem 
i cierpieniem. Być może powinno się jej słuchać zza kotary? Z całą pewnością 
byłoby prościej, gdyby występowała w nieco bardziej ascetycznych strojach, 
lepiej wpisujących się w tradycyjny rytuał koncertów klasycznych (czarna, długa 
suknia). Wówczas jednak nie byłoby szansy zmierzenia się z tą niewygodną 
prawdą sprawiającą, że sale koncertowe pękają dzisiaj w szwach, a oglądalność 
Yuji na serwisie YouTube jest podobna do tej, jaką osiągają największe gwiazdy 
muzyki pop. W realnym życiu koncertowym Yuja Wang wygrywa, bo tłumy ludzi 
wierzą jej sztuce i chcą na żywo przekonać się, jak brzmi jej „prawda”. Niewielu 
słuchaczy zapewne zdaje sobie sprawę z tego, że droga do tej dzisiejszej lek-
kości i wdzięku wiodła per aspera ad astra. W wieku lat czterech trzeba było 
ćwiczyć po sześć godzin dziennie, a w wieku lat dziesięciu – już osiem godzin. 
Dzięki temu dłonie i mózg Mei Jin/Yuji Wang są nieco bardziej „nieludzkie” od 
rąk dzieci spędzających przy fortepianie godzinę dziennie. 

W książce Bariliera fikcyjna Mei Jin także wygrała, bo krytyk-niedowiarek 
w finale opowieści uległ nagle wewnętrznej przemianie. Nie wiemy, czy prze-
myślał argumenty swojego kolegi. Może po prostu „usłyszał” i „uwierzył”? Tak 
czy inaczej, jego konwersja każe przypomnieć sobie o finałowym pytaniu z eseju 
Levinsona: co sprawia, że jesteśmy w stanie uwierzyć sonacie?

4. 

Zbliżając się do podsumowania, pozwolę sobie przywołać wypowiedzi brytyj-
skiego muzykologa, Juliana Johnsona, którego wykład Language, Sense and the 
Muteness of Music zamykał tegoroczną konferencję w ramach spotkań Royal 
Musical Association: Music and Philosophy Study Group27 w Londynie. Johnson, 
autor erudycyjnej książki Out of Time: Music and Making the Modernity twierdzi, 
że aspiracja do wyrażania prawdy kulminuje w czasach, gdy klasyczna muzy-
ka Zachodu starała się stanowić mimesis języka. Jego zdaniem naśladowanie 
języka ma mniej więcej 400-letnią tradycję i dominuje pod koniec XVIII w., po 
którym następuje stopniowe odsuwanie się od dosłownego naśladownictwa 
w kierunku, najpierw, wyrażanych in abstracto uczuć, a potem – złamania za-
sady językowego mimesis w XX wieku28. Dlatego też można dzisiaj traktować 
temat w kwartecie Beethovena jako rodzaj serii pytań i odpowiedzi, można 

26 Tamże, s. 26.
27 Konferencja odbywała się w Londynie w King’s College, 11-12.07.2019.
28 J. Johnson, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford 2015, s. 236-274.
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też analizować przypadki, kiedy muzyka łamie pewne zasady syntaktyczne 
i powiedzmy, budzi w odbiorcy jakiś rodzaj wewnętrznego sprzeciwu wobec 
proponowanej logiki muzycznego wywodu. Zauważmy, że w tym miejscu re-
fleksja Johnsona harmonizuje z przemyśleniami Levinsona, który przybliżał nam 
swoje intuicje na temat „prawdziwości” lub „fałszywości” tematów w sonacie 
Beethovena: one tkwią jeszcze w paradygmacie mimesis językowego. A jak 
wygląda przypadek Sztucznych ogni Debussy’ego, Igraszek wody Ravela czy 
innych przykładów impresjonizmu muzycznego? Czy one nie są narracją, dźwię-
kową opowieścią o fajerwerkach i migotliwości wody? Czy one nie są innym 
rodzajem mimetyzmu, jakże udanego, choć niedosłownego, porównywalnego 
raczej do malarstwa niż do języka? Nie, one są fajerwerkami i wodą – odpowia-
da prowokująco Johnson. Muzyka impresjonizmu jest zdecydowanym krokiem 
ku zerwaniu z rygorem logiki skazanej na nawiązania do języka. Dalsze kroki 
twórców muzyki XX i XXI w. były jeszcze bardziej radykalne. 

Wróćmy teraz do początkowego cytatu. Michel Leiris widzi w doświadczeniu 
estetycznym szansę uchwycenia i – być może – zrozumienia dramatycznych 
sprzeczności ludzkiego losu. Choć doświadczenie to nie należy do łagodnych, 
wielu autorów mierzących się z próbą jego opisu – jak Adorno, Steiner czy Levin-
son – niezwykle wysoko je ceni, także w wymiarze poznawczym. Polski filozof, 
Władysław Stróżewski, widzi w muzyce, malarstwie i  literaturze (zwłaszcza 
poezji) splecenie prawdy i piękna w postaci dialektycznego spotkania koniecz-
ności i wolności. Współwystępowanie – obok konkretyzacji estetycznej – silne-
go poruszenia i refleksji nad losem, skłania Stróżewskiego do przypisywania 
niektórym dziełom sztuki zdolności do wzbudzania przeżycia o charakterze 
metafizycznym i egzystencjalnym (powieści Dostojewskiego, Conrada, poezja 
Norwida, muzyka Chopina). Mówi też o możliwości dokonania konkretyzacji 
numinotycznej, która wiąże się z doświadczeniem wartości nadestetycznych, 
w tym wartości sacrum29. Gdybyśmy jednak wzięli w nawias ową nostalgię za 
Absolutem i poszukiwania w sztuce transcendencji, to i tak rysują się przed 
nami niezwykle ciekawe zagadnienia na styku spotkania prawdy i piękna. Jed-
nym z nich jest sama rzeczywista obecność piękna i prawdy w dziele, o której 
w kontekście muzyki tak poruszająco pisze George Steiner, gdy domaga się od 
epistemologii, by poważnie zajęła się badaniem fenomenu muzyki30. 

Refleksja nad przeżyciem estetycznym jako „wydarzaniem się” prawdy nie 
może pomijać podmiotowej strony, o której najmniej dotąd powiedziano. Jerrold 
Levinson najwyraźniej przyjął milczące założenie, że ta kwestia jest oczywista. 
Nie precyzuje, że mniej lub bardziej metaforyczne traktowanie muzycznych 
struktur w kategoriach prawdy i fałszu zakłada choćby znane z innej jego pra-
cy podstawowe muzyczne rozumienie (basic musical understanding), a więc 
orientowanie się w podstawowych muzycznych stylach i epokach, zdolność do 
podążania za strukturami dźwiękowymi dzięki posiadaniu minimalnej choćby 

29 W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002, s. 34-46.
30 „Żadna epistemologia, żadna filozofia sztuki nie może aspirować do miana całościowej, jeśli nie 

może nas niczego nauczyć o naturze i znaczeniach muzyki”, G. Steiner, Rzeczywiste obecności, przeł. 
O. Kubińska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997, s. 20-21.
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pamięci muzycznej i muzykalności (wrażliwości na emocjonalne walory muzy-
ki)31. Brak spełnienia tych warunków po stronie podmiotu na ogół uniemożliwia 
podążanie za dźwiękami, skupianie się na nich i czerpanie z nich przyjemno-
ści. Trudno więc spodziewać się, by w takiej sytuacji regułą miało być nagłe 
olśnienie i transcendowanie ku jakościom nadestetycznym. Inną obiektywną 
trudnością po stronie podmiotu może być nabyta lub wrodzona amuzja, czyli 
rodzaj neurologicznego deficytu uniemożliwiającego różnicowanie dźwięków, 
oznaczający też brak wyobrażeń muzycznych. 

Kontynuując i uzupełniając powyższe refleksje, należałoby postawić więcej 
szczegółowych pytań o drugą, czyli przedmiotową stronę przeżycia estetycz-
nego. Mam na myśli zwłaszcza pytania o model idealny, czyli geniusz i  jego 
owoc, arcydzieło, a więc, o wydarzanie się prawdy w przypadku arcydzieła stwo-
rzonego przez geniusza. W kontakcie z dziełem geniusza podmiot najczęściej 
doświadcza wielkości, która go przerasta, choć tym samym może wywoływać 
wyjątkowo silne poruszenie. Ilustracją takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia 
moment olśnienia, którego doświadczał (przedstawiony w filmie Amadeusz 
przez Formana) Antonio Salieri kontemplujący w milczeniu rękopisy arcydzieł 
Mozarta. Prawda muzyki Mozarta – nie zaś samo jej zmysłowe, dźwiękowe 
piękno – była dla Salieriego nie do zniesienia. Bardziej kontrowersyjną ilustracją 
tego samego zjawiska jest fenomen dzisiejszej gwiazdy fortepianu, Yuji Wang. 
Mozarta i Wang łatwiej znieść, jeśli odejmiemy im nieco walorów (z Mozarta 
wystarczyło zrobić, przepraszam za dosadność, pajaca, w czym dopomogło 
kilka sfałszowanych listów) i uczynimy ich „prawdę” łatwiejszą do przełknię-
cia. To wiele mówi o nas samych. I o tym, że nawet tęsknoty za „muzycznym 
wydarzaniem się prawdy” wygodniej jest się po prostu wyrzec.
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