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Poznawcze i wartościujące znaczenie muzycznych uniwersaliów1

Jest wystarczająco trudne, by ucho wytrenowane w dziewiętnastym wieku mogło dopasować 
się do różnych trybów używanych w piętnastym i szesnastym wieku. Jednak niemożliwym 
wydaje się dopasować je do innego systemu. Szczęśliwie nie jest to w najmniejszym stopniu 
potrzebne. System europejski, jakkolwiek wymogi praktyki uniemożliwiają mu bycie absolutnie 
prawdziwym, jest bliższy prawdzie niż jakikolwiek inny…2 – John Pike Hullah.

Wiele zmieniło się od czasów, gdy podobne poglądy były rozpowszechnione 
w świecie zachodnim. Technologia nagrywania spowodowała, że jesteśmy 
świadomi fascynującej różnorodności muzyki na świecie. Lecz świadomość 
ta sprawiła, że wiele osób wyznaje równie sceptyczny co Hullah pogląd w kwestii 
tego, czy muzyka mogłaby umożliwić porozumienie między członkami różnych 
kultur3. Pomimo popularności tego, co jest reklamowane jako „muzyka świata”, 
wielu mieszkańców Zachodu czuje się nieswojo w kontakcie z muzyką spoza 
ich kręgu. Czy istnieje nadzieja na odczuwanie więcej niż tylko powierzchownej 
przyjemności ze słuchania muzyki innych nacji?

Pytanie to jest zbyt szerokie, by na nie odpowiedzieć w jednym artykule. 
Chodź jestem przekonana, że muzyka może zapewnić eksperymentalną bazę 
dla odczucia wspólnoty z ludźmi na całym globie, w tym miejscu ograniczę 
się do zasugerowania jednego powodu do optymizmu. Postaram się wykazać, 
że cechy percepcji muzyki skłaniają do kojarzenia tego, jak działa muzyka z naszą 
własną aktywnością. Muzyka jest dla nas ważna, gdyż potrafimy odnieść ją do 
naszego życia. Istnieje powód, dla którego jesteśmy w stanie tego dokonać: 
powszechnie interpretujemy muzykę jako twór o równie dynamicznym charak-
terze co aktywności, które składają się na nasze życie. Korelacja ta jest uchwytna 
nawet dla słuchaczy bez szczególnej znajomości muzyki, której słuchają. A wo-
bec tego, typowy sposób naszego postrzegania muzyki prowadzi w kierunku 
odczucia jej wspólnego znaczenia dla nas jako ludzi4. Jakkolwiek odwołanie 

1 Fragmenty tego eseju pojawiły się także w: What Remains of Musical Universality?, [w:] Proceedings 
of XVI International Congress of Aesthetics, Rio De Janeiro, July 2004 oraz „This Merry Company: Music 
as Human Nature”, 2009 – tekst nieopublikowany.

2 J. P. Hullah, The History of Modern Music, Parker, Son and Bourn, London 1862, s. 9, cyt. za: 
D. A. Warren, Philosophies of Music History: A Study of General Histories of Music, 1660‑1960, Dover, 
New York 1962, s. 124‑125.

3 Por. P. Kivy, Sound Sentiment: An Essay on the Musical Emotions, Temple University Press, Philadel‑
phia 1989, s. 94; R. Scruton, The Aesthetics of Music, Oxford University Press, Oxford 1997, s. 239 i 266.

4 Używam zwrotu „znaczenie dla nas” w sensie zaproponowanym w: C. Koopman, S. Davies, Musical 
Meaning in a Broader Perspective, [w:] „Journal of Aesthetics and Art Criticism”, (2011), s. 261‑274. 
Znaczeniem dla nas jest doniosłość muzyki przyjęta przez grupę osób.
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do „aktywnego” charakteru muzyki innych kultur jest dalece niewystarczające 
dla pełnego jej zrozumienia, stanowi jednak zapowiedź odczuwania wspólno-
ty z ludźmi, których aktywność jest ustrukturyzowana w taki sam sposób, jak 
nasza własna.

Uniwersalia Przetwarzania

Zaproponowano kilka uniwersaliów odnoszących się do poznawczego przetwa-
rzania tego, co Lerdhal i Jackendoff nazwali „powierzchnią muzyczną”5. Dane 
L. Harwood nazwał je „uniwersaliami przetwarzania”6. Zawierają one podsta-
wowe rozróżnienia czynione przez nasz narząd słuchu i podstawowe elementy 
struktury muzycznej, które wydają się dostosowane do tego, co jesteśmy w sta-
nie percypować. Wymienię pewną liczbę uniwersaliów przetwarzania, krótko 
je wyjaśniając tam, gdzie zajdzie taka potrzeba, a następnie skomentuję zakres, 
w jakim mogą one ugruntowywać poczucie wspólnego ludzkiego doświadczenia.

1. Odróżniamy sygnały od szumów7. Albert S. Bregman podkreśla, iż per-
cepcyjnie „tony (dźwięki, które składają się z tonów o częstotliwości równej 
wielokrotności liczb całkowitych tonu podstawowego) są często odróżniane 
od szumów”8. Uogólniając: kultury odróżniają odgłosy muzyczne od nie-
muzycznych, choć mogą umieszczać tę granicę w różnych miejscach9.

2. Dźwięki, które są kandydatami do włączenia w zasób ludzkiej muzyki, 
muszą lokować się w przedziale ludzkiej percepcji wysokości tonu, 
która jest najdokładniejsza w przedziale drgań pomiędzy 100-1000 Hz10.

3. Postrzegamy muzyczną informację w „kawałkach”. Innymi słowy, gdy 
percypujemy rozwijający się strumień muzyki, nasz umysł wychwytuje 
go jako sekwencję jednostek lub zdarzeń11.

4. Postrzegamy ton oddalony o oktawę od danego tonu jako ten sam ton. 
Zjawisko to nosi nazwę równoważności oktawy. Innymi słowy: ton i jego 
odpowiednik oddalony o oktawę (tony drgające z częstotliwością w stosunku 
2:1) są traktowane jako „funkcjonalnie ekwiwalentne”12. Nawet trzymie-

5 F. Lerdhal, R. Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, MIT Press, Cambridge Massachusetts 
1983, s. 278; por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, Academic Press, New York 1986, 
s. 238‑239.

6 D. L. Harwood, Universals in Music: A Perspective from Cognitive Psychology, [w:] „Ethnomusicol‑
ogy” 20:3, 1976, s. 524.

7 Ibidem, s. 525. Por. także: M. Herndon, Analysis: The Herding of Scared Cows?, [w:] „Ethnomu‑
sicology” 18:2, 1974, s. 248.

8 A. S. Bregman, Auditory Scene Analysis: Hearing in Complex Environment, [w:] S. McAdams, 
E. Bigand (red.), Thinking in Sound: The Cognitive Psychology of Human Audition, Clarendon Press, 
Oxford 1993, s. 23.

9 Patrz: J. Blacking, Extensions and Limits of Musical Transformations, artykuł zaprezentowany 
w trakcie: Society for Ethnomusicology conference, Toronto 1972, cyt. za: S. Feld, Linguistic Models 
in Ethnomusicology, [w:] „Ethnomusicology” 18, May 1974, s. 207.

10 Por. D. L. Harwood, Universals in Music, op. cit., s. 525.
11 Ibidem.
12 Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 93, 113 i 238. Diana Deutsch 

i Richard C. Boulanger jednakże wskazują, że percepcyjne rozpoznanie równoważności oktawy może być 
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sięczne noworodki akceptują zamianę tonu przez jego odpowiednik bez 
okazywania oznak zaniepokojenia13. Jedną z konsekwencji równoważności 
oktawy jest fakt, iż kobieta i mężczyzna, śpiewający w odległości oktawy 
od siebie, są w większości społeczeństw uznawani za śpiewających razem14.

5. Rozszerzamy oktawy. To oznacza, że interwały nieco większe niż akustycz-
na oktawa są w pewnych zakresach percypowane jako oktawy (zwłaszcza 
w zakresach wysokiej częstotliwości). (W zakresach niskiej częstotliwości 
stosunek tonów akceptowalnych jako oktawa jest nieznacznie mniejszy 
niż 2:1)15.

6. Organizujemy sygnały muzyczne w ramach konturu melodycznego16. 
Innymi słowy uchwytujemy i zapamiętujemy sekwencję muzyczną jako 
posiadającą określony kształt. Harwood opisuje kontur jako „potężny per-
cepcyjny mechanizm «fragmentacji», cechujący pamięć melodii”17. Wrażli-
wość na kontur wydaje się rozpoczynać na wczesnym etapie życia. Chang 
i Trehub (1977a) przeprowadzili eksperymenty z udziałem 5-miesięcznych 
niemowląt. Odkryli, że tętno (które przyspiesza, kiedy niemowlęta są za-
niepokojone) zwalniało w chwili, gdy kontur melodii zmieniał się na taki, 
do którego były przyzwyczajone18.

7. Zachodzi rozszczepienie melodyczne. Oznacza to, że pojedyncza linia 
melodyczna następujących po sobie dźwięków jest często słyszana jako 
dwie linie: wysoka i niska, w momencie, gdy dźwięki zmieniają się naprze-
miennie w zakresie relatywnie dużych odstępów19.

8. Uznajemy dźwięk o częstotliwości odbiegającej od wzorca stroju 
za najbliższą wysokość dźwięku w skali, pod warunkiem, że  jest 

wzmacniane lub wspomagane przez czynniki kontekstualne. Por. D. Deutsch, R. C. Boulanger, Octave 
Equivalence and the Immediate Recall of Pitch Sequences, [w:] „Music Perception” 2 (1984), s. 40‑51.

13 L. Demany, F. Armand, The Perceptual Reality of Tone Chroma in Early Infancy, [w:] „Journal 
of the Acoustical Society of America” 76 (1984), s. 57‑66.

14 Dowling i Harwood zauważają pewne wyjątki od tej generalizacji, patrz: W. J. Dowling, D. L. Har‑
wood, Music Cognition, op. cit., s. 93 oraz 238. Ogólnie skale są tworzone na bazie równoważności 
oktawy, z rozmiarami różnic tonalnych skorelowanymi z różnicami częstotliwości drgań.

15 Por. W. D. Ward, Subjective Musical Pitch, [w:] „Journal of the Acoustic Society of America” 26 
(1954), s. 369‑380; M. Hood, Slendro and Pelog Redefined, [w:] „Selected Reports in Ethnomusicol‑
ogy” 1 (1966), Institute of Ethnomusicology, UCLA, s. 36‑48; E. M. Burns, W. D. Ward, Intervals, Scales 
and Tuning, [w:] D. Deutsch (red.), The Psychology of Music, Academic Press, New York 1982, s. 263, 
i E. M. Burns, Octave Adjustment by Non‑Western Musicans, [w:] „Journal of the Acoustic Society 
of America” 56 (1974), Supplement: S25‑26A.

16 Por. W. J. Dowling, Scale and Contour: Two Components of a Theory of Memory for Melodies, 
[w:] „Psychological Review” 85 (1978), s. 342‑354; W. L. Idson, D. W. Massaro, A Bidimensionakl Model 
of Pitch in the Recognition of Melodies, [w:] „Perception and Psychophysics” 24 (1978), s. 551‑565; oraz 
H. J. Kallman, D. W. Massaro, Tone Chroma Is Functional in Melody Recognition, [w:] „Perception and 
Psychophysics” 26 (1979), s. 32‑36. Patrz także: W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., 
s. 239. Przykłady ważności konturu poza światem zachodnim, por. D. L. Harwood, Universals in Music, 
op. cit., s. 527; J. Becker, The anatomy of a Mode, [w:] „Ethnomusicology” 13 (1969), s. 267‑279; 
E. C. Carterette, R. A. Kendall, Comparative Music Perception and Cognition, [w:] D. Deutsch (red.), 
The Psychology of Music, wyd. 2, s. 725‑791; oraz E. M. Burns, Octave Adjusment by Non‑Western 
Musicans, op. cit., S25‑26A.

17 D. L. Harwood, Universals in Music, op. cit., s. 527. Patrz także: W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music 
Cognition, op. cit., s. 238 oraz E. M. Burns, Octave Adjusment by Non‑Western Musicans, op. cit., S25.

18 H.‑W. Chang, S. E. Trehub, Auditory Processing of Relational information by Young Infants, 
[w:] „Journal of Experimental Child Psychology” 24 (1977), s. 324‑331.

19 Por. A. S. Bregman, Auditory Scene Analysis, op. cit., s. 21.
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on wystarczająco bliski. Można określić to jako zjawisko bliskości wyso-
kości dźwięków. Innym sposobem wyrażenia tego punktu widzenia jest 
uznanie, iż percypujemy wysokości dźwięków kategorialnie, to znaczy, 
że słyszymy wysokości dźwięków jako odpowiadające stopniom skali, nawet 
gdy są nieco wyższe lub niższe (chociaż po przekroczeniu pewnego zakresu 
zauważamy, że są one nieczyste)20.

9. Łatwiej zapamiętujemy interwały i sekwencje dźwięków o częstotliwo-
ściach pozostających do siebie w stosunkach o niskim współczynniku 
całkowitym (względne konsonanse) niż te, których stosunek częstotliwości 
ma wysoki współczynnik całkowity (względne dysonanse). W związku z tym 
w muzyce zwykle dominują interwały o stosunkach z niskim współczynni-
kiem całkowitym21. Eksperymentalne badania potwierdzają, iż – niezależnie 
od kultury – słuchacze uważają kwartę i kwintę za bardziej konsonansową 
niż tryton22, który cechuje się stosunkiem częstotliwości 45:3223.

10. Czasowe wzorce są ważniejsze niż konkretne rytmiczne wskazówki 
przy przetwarzaniu i zapamiętywaniu sekwencji muzycznych24. Inaczej 
mówiąc, zwracamy większą uwagę na ogólne wzorce czasowe niż na wy-
czucie rytmu indywidualnych zdarzeń muzycznych.

11. Jako podstawy używamy skali o odróżnialnych wysokościach dźwięków, 
zazwyczaj z nierównymi odstępami pomiędzy stopniami25. Uniwersale 
to należy dookreślić, jako że w niektórych społeczeństwach stosuje się śpiew, 
który opiera się tylko na jednym dźwięku, dopuszczając tylko jedną inną 
wysokość tonu; niektóre kultury używają glissanda i portamenta w znacz-
nych ilościach lub stosują instrumenty o nieustalonym stroju26. Jednakże 

20 Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 239 oraz J. A. Sloboda, Umysł 
muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, przeł. A. Białkowski, E. Klimas‑Kuchtowa, A. Urbań, Akade‑
mia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa 2002, s. 28 i 30. Sloboda 
podkreśla, że muzycy dostarczają więcej dowodów na kategoryczną percepcję wysokości tonów niż 
nie‑muzycy. W poszukiwaniu eksperymentalnego dowodu na fakt, iż kategoryczna percepcja odpowiada 
interwałom skali używanej w danej kulturze por. M. Perlman, C. L. Krumhansl, An Experimental Study 
of Internal Standards in Javanese and Western Music, [w:] „Music Perception”, 14/1996, s. 96‑116.

21 S. Trehub, Human Processing Predispositions and Musical Universals, [w:] N. L. Wallin, B. Merker, 
S. Brown (red.), The Origins of Music, MIT Press, Cambridge Massachusetts 2000, s. 431.

22 Por. M. J. Tramo i in., Neurobiology of Harmony Perception, [w:] I. Peretz, R. J. Zatorre, The Cogni‑
tive Neuroscience of Music, Oxford University Press, New York 2003, s. 132.

23 S. Trehub, Human Processing Predispositions and Musical Universals, op. cit., s. 431. Ważne 
jest jednak, by rozpoznawać fakt, iż to, co się uważa za dysonans (w sensie wymagania przesunięcia 
w kierunku bardziej harmonicznego interwału), jest względne historycznie i kulturowo. Oktawy i kwinty 
mogą być konsonansami w uniwersalnym sensie, ale w kwestii pozostałych elementów panuje daleko 
posunięta niezgoda.

24 Ibidem, s. 431.
25 Burns i Dixon zauważają, że skale dyskretnych wysokości tonów są „zasadniczo uniwersalne”, 

jedyny wyjątek stanowi kilka prymitywnych stylów, w których brakuje dyskretnych związków pomiędzy 
wysokościami tonów. E. M. Burns, W. D. Ward, Intervals, Scales and Tuning, op. cit., s. 243. Por. także: 
W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 90‑91 oraz 238.

26 Dowling i Harwood przytaczają hawajską pieśń oli, choć często drugi ton pozostaje w odróżnialnej 
relacji do pierwszego. Por. ibidem, s. 90‑91 oraz C. Sachs, The Wellsprings of Music, Martinus Nijhoff, 
Haga 1962, s. 59‑72. Nicholas Cook także przytacza jako kontrprzykłady japońską muzykę shakuhachi 
oraz muzykę sanjo, „które oscylują wokół hipotetycznych wysokości tonów, pod względem których 
muzyka jest uporządkowana”, jak również muzykę pozbawioną dyskretnych wysokości tonów, w rodza‑
ju „afrykańskiej muzyki perkusyjnej”. N. Cook, Music, Imagination and Culture, Oxford University Press, 
Oxford 1990, s. 10. Inne przykłady zawierają typy muzyki, w których przejścia dokonywane są bardziej 
w stylu glissando niż przez przeskakiwanie pomiędzy dźwiękami. Według Bruno Nettla, Samarytanie 
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zazwyczaj te schematy spotykane są tylko w pewnych rodzajach muzyki danej 
kultury. Ogromna większość muzyki świata jest oparta na skalach o stałych 
odstępach. Psycholożka Isabelle Pertez uważa „kodowanie wysokości tonu 
na muzycznych skalach” za jeden z dwóch punktów ugruntowujących, czyli 
używanych przez mózg do przetwarzania muzyki27. Użycie skal o wyraźnych 
odstępach wydaje się przynajmniej quasi-uniwersalne. Należy zauważyć 
jednak, że uniwersale to nie oznacza, że będziemy się automatycznie czuć 
komfortowo ze skalami używanymi w muzyce spoza naszej kultury. Na-
bierając doświadczenia w muzyce, wykształcamy wzorce tego, jak muzyka 
powinna brzmieć, włączając w to wzorce konstrukcji i stroju skali. Muzyka 
oparta o słabo rozpoznawalną skalę lub strój zazwyczaj okazuje się bardzo 
dezorientująca28.

Trzy inne uniwersalia określają dalej ramy skal używanych w muzyce.

12. Skale są zazwyczaj ograniczone do pięciu lub siedmiu tonów29. Jest 
to zgodne z zasadą Georga A. Millera, która głosi, iż nasza pamięć krót-
kotrwała może sobie poradzić z „7 plus lub minus 2” jednostkami infor-
macji30. Niektórzy psychologowie sugerowali, iż  liczba obiektów w skali 
jest tak ograniczona i tak precyzyjna właśnie z powodu tego ogranicze-
nia pamięci31. John McDermott i Marc Hauser wskazują jednak, że może 
to być również konsekwencja „sensorycznego lub obliczeniowego błędu 

z okolic Tel Avivu i Nablus wykształcili formę grupowego śpiewu, która zawiera „nieodróżnialne wysokości 
tonów i tylko bardzo ogólnikowo określone związki pomiędzy głosami”. B. Nettl, An Ethnomusicologist 
Contemplates Musical Universals, [w:] N. L. Wallin, B. Merker, S. Brown (red.), The Origins of Music, 
op. cit., s. 471. Stephen Davis także podkreśla, że w pewnej muzyce australijskich Aborygenów „glis‑
sanda i portameneta są tak wiodące, iż uznanie, że struktura dźwięku zawiera dyskretne dźwięki lub 
interwały jest mylące”. S. Davies, Musical Works and Performances: A Philosophical Exploration, Oxford 
University Press, New York 2001, s. 49.

27 Drugi stanowi „przypisanie regularnego taktu do nadchodzących wydarzeń”. I. Peretz, Brain Spe‑
cialization for Music: New Evidence from Congenital Amusia, [w:] I. Peretz, R. Zatorre (red.), The Cognitive 
Neuroscience of Music, op. cit., s. 201.

28 Por. np.: S. Davies, Musical Meaning and Expression, Cornell University Press, Ithaca 1994, s. 245. 
Alternatywnie możemy zniekształcić to, czego słuchamy tak, by pasowało do naszego wzorca tonalności. 
Y. R. Chao, który był zarówno lingwistą, jak i muzykiem, opisał taki przypadek z własnego doświadczenia. 

Pisarz pewnego razu usłyszał utwór muzyczny i zinterpretował go, jakby był wykonany tutaj w skali 
durowej, a tam w molowej, nuty zaś to do, re, mi, etc., może nieco „nietrafione”, następnie dowiedział 
się, ku swojemu zaskoczeniu, że utwór był wykonany w skali o siedmiu równych odstępach w oktawie. 
Złudzenie pozostało nawet, gdy mu o tym powiedziano. Wmusił swoje własne interwały do nowej skali.

Y. R. Chao, The Non‑uniqueness of Phonemic Solutions of Phonetic Systems, [w:] „Bulletin of the In‑
stitute of History and Phonology, Academia Sinica” 4/4 (1934), s. 363‑97, przypis 33. Przedrukowane 
w: M. Joos (red.), „Readings and Linguistics, I: The Development of Descriptive Linguistics in America” 
1925‑1956, University of Chicago Press, Chicago 1966, s. 51 (przygotowany dla Commitee on Language 
Programs of the American Council of Learned Societes).

29 Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music and Cognition, op. cit., s. 93 i 238.
30 Por. G. A. Miller, The Magical Number Seven Plus or Minus Two: Some Limitations on Our Capacity 

for Processing Information, [w:] „Psychological Review” 63 (1956), s. 81‑97.
31 Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music and Cognition, op. cit., s. 91. E. M. Burns, W. D. Ward 

(Intervals, Scales and Tuning, op. cit., s. 246) przekonują, że to twierdzenie na temat pamięci jest prze‑
sadzone, kompetentni muzycy potrafią zazwyczaj rozpoznać dwanaście interwałów skali chromatycznej. 
Liczba ta przekracza magiczną liczbę ustaloną przez Millera. Tym niemniej Burns i Ward uważają, iż ist‑
nieje praktyczny limit obiektów w skali muzycznej i sugerują, że owa dwunastka w skali chromatycznej 
może stanowić górny limit.
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polegającego na przybliżaniu interwałów do stosunków o niskim współ-
czynniku całkowitym”32.

13. Wysokości tonów są ułożone hierarchicznie wewnątrz skali33. Innymi 
słowy, skale zawierają zarówno najbardziej stabilną wysokość tonu, zwaną 
w muzyce zachodniej „toniką”, jak i inne, mniej stabilne, wszystkie w róż-
nym stopniu34.

14. Czas trwania dźwięków jest zwykle nierówny. Znaczna część rytmicznego 
zaciekawienia muzyką bierze się z faktu, że podstawowy puls muzyczny jest 
podtrzymywany lub zagęszczany przez dźwięki o różnym czasie trwania.

15. Rytm jest bardziej podstawowy niż wysokość dźwięku, gdy chodzi 
o ocenę podobieństwa wzorców muzycznych35. Mamy tendencję do nor-
malizacji rytmu36. Muzykolog Fred Lerdhal i lingwista Ray Jackendoff wska-
zują, że, przykładowo, słuchacz „zazwyczaj… traktuje… lokalne odstępstwa 
od metrycznego wzorca tak, jak gdyby one nie istniały: określona ilość 
metrycznej niedokładności jest tolerowana na rzecz podkreślenia wzorców 
grupujących lub gestualnych”37. A zatem zwykliśmy słyszeć interwały, które 
są mniej regularne, jako do pewnego stopnia regularne i poszukujemy re-
gularnego rytmu. Mamy też tendencję do słyszenia odległości czasowych 
jako dwukrotnie krótszych lub dłuższych od odległości je poprzedzających38. 
Zgodnie z tym, co głosi psycholog John A. Sloboda, dzieje się tak dlatego, 
że kategoryzujemy rytm, dysponując „ograniczonym zbiorem kategorii 
dla opisania czasu trwania wartości rytmicznych”. Ponadto, gdy ustalimy 
określony czas trwania konkretnego dźwięku, „pozostałe symbole naby-
wają określonej długości, która w danym standardzie wynosi dokładnie jej 
dwukrotność, lub połowę”. Zatem nasza proporcjonalna notacja muzyczna 
odzwierciedla naszą kategorialną percepcję czasu39.

32 J. McDermott, M. Hauser, The Origins of Music: Innateness, Uniqueness, and Evolution, [w:] „Music 
Perception” 23 (2005), s. 33.

33 Patrz: W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music and Cognition, op. cit., s. 238. Patrz także: R. Francès, 
The Perception of Music, na angielski przełożył W. J. Dowling, Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale 
New Jersey 1958/1988, s. 34‑35.

34 W niektórych jednak przypadkach ta hierarchiczna waga jest względna. Monique Brandily 
wskazuje, że wśród ludu Teda z Czadu „status każdego stopnia w hierarchii nie jest stały poprzez każdy 
utwór… Wręcz przeciwnie, status stopnia w skali zmienia się zgodnie z jego pozycją w jednym lub 
więcej segmentów, składających się na całość”. M. Brandily, Songs to Birds among the Teda of Chad, 
[w:] „Ethnomusicology” 26/3 (September 1982), s. 383. McDermott i Hauser podkreślają, iż ta hierar‑
chiczna organizacja wysokości tonów opiera się na nierównym odstępie stopni wewnątrz skali. Patrz: 
J. McDermott, M. Hauser, The Origins of Music, op. cit., s. 33.

35 Patrz: C. B. Monahan, E. C. Carterette, Pitch and Duration as Determinants of Musical Space, 
[w:] „Music Perception” 1 (1985), s. 1‑32. Znacznie odmienne wzorce rytmiczne towarzyszące temu 
samemu wzorcowi tonalnemu także wpłynęły na badanych tak, że ocenili oni wzorce tonalne jako różne 
nawet, gdy były one identyczne. Patrz również: S. McAdams, D. Matzkin, The Roots of Musical Variation 
in Perceptual Similarity and Invariance, [w:] A. Peretz, R. Zatorre (red.), The Cognitive Neuroscience 
of Music, op. cit., s. 90‑91.

36 Por. F. Lerdhal, R. Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, op. cit., s. 70.
37 Por. S. McAdams, D. Matzkin, The Roots of Musical Variation in Perceptual Similarity and Invari‑

ance, op. cit., s. 90.
38 C. Drake, D. Bertrand, The Quest for Universals in Temporal Processing, [w:] A. Peretz, R. Zatorre, 

(red.), The Cognitive Neuroscience of Music, op. cit., s. 25‑28. Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music 
Cognition, op. cit., s. 186‑187 i 239, oraz J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 33‑35.

39 J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 30‑34.
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16. Utrzymywanie tempa wydaje się proporcjonalne i opiera się na sto-
sunkach o niskim współczynniku całkowitym40. Oznacza to, iż fragmenty 
wewnątrz wykonań muzycznych prezentują tempa, które odnoszą się 
do siebie w prostych proporcjach (np. 1:1, 2:1 i 3:1). Reguła ta ma zasto-
sowanie, gdy wykonanie jest przerywane okresami odpoczynku. David 
Epstein, muzykolog i dyrygent, odkrył, że regułę tę daje się zaobserwować 
w muzyce różnych kultur, tak dla muzyki zachodniej, jak i niezachodniej. 
Uważa on, że proporcjonalne utrzymywanie tempa dostarcza estetycznego 
ograniczenia nakładanego na wykonania muzyczne, preferując tylko jedno 
kryterium estetycznego sukcesu41.

Dodatkowo do uniwersaliów, z których większość jest specyficzna dla muzyki, 
możemy dołożyć inne, które dotyczą ludzkiego poznawania w ogóle. Muzy-
kolog Leonard B. Meyer utrzymuje, iż zasady psychologii Gestalt powinny być 
zawarte w każdym wykazie uniwersaliów obecnych w przetwarzaniu muzyki.

…Uniwersalia centralne dla teorii muzyki to nie te, które pochodzą z fizyki czy estetyki, lecz 
te z ludzkiej psychologii – zasady w rodzaju następujących: bliskość pomiędzy bodźcami zwykle 
tworzy związki, dyzjunkcja skutkuje rozdzieleniem; procesy uporządkowane zakładają kontynuację 
do punktu relatywnej stabilności; powrót do wzorców uprzednio prezentowanych wzmacnia 
zamknięcie; oraz, z powodu wymagań pamięci, muzyka zazwyczaj jest znacząco redundantna 
i często hierarchicznie ustrukturyzowana42.

Przez określenie „hierarchicznie ustrukturyzowana” Meyer rozumie to, że muzyka 
zawiera wzorce ułożone w warstwy, z „wyższymi” bardziej ogólnymi wzorcami, 
które zawierają te z niższych warstw. (Na przykład takt zawiera pojedyncze 
nuty; frazy zawierają takty, fragmenty zawierają frazy, etc.)

Wszystkie tendencje, które wymienia Meyer, są zasadami psychologii Gestalt, 
która zajmuje się sposobami, w jakie grupujemy razem percepcje w obiekty 
i spójne kształty43. Pierwsza z zasad Meyera (dysjunkcja pobudzenia skutkuje 
rozdzieleniem) jest oczywista w melodycznym rozszczepieniu. To muzyczne 
uogólnienie jest specyficzną aplikacją „zasady bliskości” Gestalt, która głosi, 

40 Por. D. Epstein, Tempo Relations in Music: A Universal?, [w:] I. Rentschler, B. Harzberg, D. Epstein, 
Beauty and the Brain: Biological Aspects of Aesthetics, Basel: Birkhauser, 1988, s. 91‑116. Dowling 
and Harwood podkreślają, że wiele dowodów wspiera ideę „słabo odczuwalnego naturalnego tempa”, 
1.3‑1.7 psychologicznych zdarzeń na sekundę, lub zdarzeń odległych od 0,6 do 0,75 sekundy od sie‑
bie. Zauważają jednak, iż to naturalne tempo różni się w zależności od osoby, kontekstów i zadań. 
Por. W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 181‑182. Por. także: M. Clynes, Sentics: 
The Touch of Emotion, Souvenir Press, London 1977, s. 88‑90.

41 D. Epstein, Tempo Relations in Music: A Universal?, op. cit., s. 91‑116. Patrz zwłaszcza 112. 
Regularność ta sugeruje, że Leibniz wpadł na coś poważnego, gdy napisał, że muzyka to „nieświado‑
me ćwiczenie arytmetyczne, w którym dusza nie wie, że liczy”. G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa, 
przeł. S. Cichowicz, Warszawa 1969, s. 293, za: A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, t. 1, 
przeł. J. Garewicz, PWN, Warszawa 2009, s. 396.

42 L. B. Meyer, A Pride of Prejudices; or Delight in Diversity, [w:]  idem, The Spheres of Music: 
A Gathering of Essays, University of Chicago Press, Chicago 2000, s. 276.

43 Por. także: S. Trehub, Human Processing Predispositions and Musical Universals, op. cit., s. 431 
i 435; oraz J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 185‑200. Generatywna teoria muzyki tonalnej 
Lerdhala i Jackendoffa także jest oparta na przesłankach teorii Gestalt, patrz: A Generative Theory of Tonal 
Music, op. cit., s. 40‑43 i 302‑307.
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że obiekty bliskie siebie są percypowane jako grupa44. Druga z zasad Meyera jest 
aplikacją podstawowego prawa psychologii Gestalt, prawa „dobrej kontynu-
acji” lub prägnanz, którą definiuje się następująco: „Kształt lub układ w swym 
początkowym sposobie działania dążyć będzie w niezmiennych warunkach 
do kontynuacji”45. Trzecia zasada Meyera to przypadek gestaltowskiej „zasady 
domknięcia”, która stwierdza, że fizycznie niekompletne obiekty będą percep-
cyjnie dokańczane. (Mamy na przykład tendencję do widzenia niedomkniętych 
okręgów jako okręgi w pełni zamknięte). Poniżej powrócę jeszcze do czwar-
tego warunku.

Psycholog E. Glenn Schellenberg dostarcza eksperymentalnego poparcia dla 
twierdzenia, iż zasady Gestalt są uniwersalne. Czyni to badaniami, w których 
porównuje melodyczne oczekiwania słuchaczy amerykańskich i chińskich, uży-
wając chińskich i brytyjskich melodii. Dwie zasady Gestalt miały zastosowanie 
u wszystkich badanych, niezależnie od narodowości. Były to: oczekiwanie, 
że melodie będą skomponowane z małych interwałów („bliskość wysokości 
dźwięku”) i oczekiwanie, że po skoku w jednym kierunku nastąpi ruch w prze-
ciwnym kierunku („odwrócenie wysokości dźwięku”)46.

Muzyczna percepcja i aktywność słuchowa w muzyce

Niektóre uniwersalne procesy percepcyjne, które rozważaliśmy, są szczególnie 
ważne ze względu na świadomości dzielenia wspólnego świata z innymi isto-
tami ludzkimi. W olbrzymiej większości przypadków muzyka naśladuje ludzką 
aktywność i kieruje uwagę na rozwijającą się czasowość, obie cechy charak-
teryzujące doświadczanie, które dzielimy z wszystkimi ludźmi. Oba aspekty, 
które rozpoznajemy w muzyce – to, że przypomina naszą aktywność i nasze 
doświadczanie jako istot czasowych – zależy od sposobu, w jaki postrzegamy 

44 W kwestii dyskusji tego i innych zasad Gestalt w związku z muzyką patrz: S. D. Lipscomb, Cogni‑
tive Organization of Musical Sound, [w:] D. A. Hodges (red.), Handbook of Music Psychology, wyd. 2, 
IMR Press, San Antonio 1996, s. 145‑150.

45 Por. L. B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce, przeł. A. Buchner, K. Berger, Biblioteka Res Facta, 
PWM 1974, s. 119. Zarówno Meyer, jak i Lerdhal z Jackendoffem przytaczają oryginalne sformułowanie 
Prägnaz autorstwa Koffki: „Psychologiczna organizacja zawsze będzie tak «dobra» jak pozwalają na to 
aktualne warunki. W definicji tej termin «dobry» pozostaje niezdefiniowany. Obejmuje takie własności, 
jak regularność, symetryczność, prostota i inne…”. K. Koffka, Principles of Gestalt Psychology, Harcourt, 
Brace, Werld, New York 1935, s. 110. Por. L. B. Meyer, Emotion and Meaning in Music, op. cit., s. 86.

46 E. G. Schellenberg, Expectancy in Melody: Tests of the Implication‑realization Model, [w:] „Cog‑
nition” 58 (1996), s. 75‑125. Diana Deutsch zasugerowała, że zazwyczaj błędnie pamiętamy losowe 
opuszczenia, co znów może sugerować, że rozpowszechnione strukturalne tendencje w muzyce 
są konsekwencją ograniczającego wpływu ograniczeń pamięci. Por. D. Deutsch, Facilitation by Repeti‑
tion in Recognition Memory for Tonal Pitch, [w:] „Memory and Cognition” 3 (1975), s. 263‑266 oraz 
D. Deutsch, Delayed Pitch Comparisons and the Principle of Proximity, [w:] „Perception and Psychophysics” 
23 (1978), s. 227‑230. David Huron podkreśla, iż w pewnych okolicznościach nasze percepcyjne tenden‑
cje naruszają to, czego spodziewalibyśmy się według teorii Gestalt, rozcinając powszechną skłonność 
do słyszenia każdej z dwu przecinających się linii wznoszących i opadających tonów jako „odbijających” 
z powrotem w kierunku, z którego nadeszły, zamiast słyszeć je jako podążające w tym samym kierunku. 
Patrz: D. Huron, Tone and Voice; A Derrivation of the Rules of Voice‑Leading from Perceptual Principles, 
[w:] „Music Perception” 19 (2001), s. 24.
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muzykę. W tej części rozważę to, jak percepcja muzyczna sugeruje duże podo-
bieństwo między muzyką a ludzkim działaniem.

Bez wątpienia już sam fakt, że poruszamy się przy tworzeniu muzyki skłania 
nas do kojarzenia muzyki z ludzką aktywnością. Jednak łączymy także muzykę 
z naszą niemuzyczną aktywnością i będę argumentować w tej części, iż to nie-
które z procesów percepcyjnych, rozważanych powyżej, są szczególnie istotne 
dla tego skojarzenia. Po pierwsze, łatwo kojarzymy względne konsonanse 
i dysonanse ze skłonnościami do spoczynku i ruchu. Dysonanse i konsonan-
se są często definiowane w terminach relatywnej skłonności do ruchu bądź 
zatrzymania, niestabilności lub stabilności47. Spodziewamy się, że dysonujące 
interwały ustąpią miejsca bardziej konsonującym48.

Co więcej, zwykliśmy doświadczać wzorców dysonansów i konsonansów nie 
tylko jako mających różne tendencje w kwestii ruchu, lecz także jako odzwier-
ciedlające wzorce napięcia i rozluźnienia. Odczuwamy napięcie i rozluźnienie 
w odpowiedzi na stopień napięcia pomiędzy interwałami i mamy zwyczaj 
obiektywizować napięcie i rozluźnienie jako cechy muzyki49. Odpowiednio 
łatwo wyczuwamy podobieństwo pomiędzy zachowaniem muzyki i własnej 
aktywności, jak zauważamy nawracające napięcia i następujące po nich rozluź-
nienia tych napięć w muzyce. Przypomina to nasze wzorce wysiłku i relaksacji. 
Przykładowo po momentach wysiłku (na przykład przy podnoszeniu ciężaru) 
następują chwile rozluźnienia. Sytuacja taka może być przejściowa (jak kiedy 
niesiemy ciężar, odstawiamy go, podnosimy ponownie, etc.) lub relatywnie 
trwała (jak wtedy, gdy ostatecznie opuszczamy siłownię).

Po drugie, obok sekwencji konsonansów i dysonansów, jednym z najbardziej 
podstawowych sposobów, w jaki ludzie organizują to, co słyszą, w muzykę jest 
melodyczny kontur, który jest także jednym ze środków, za pomocą których 
muzyka sugeruje względne napięcie i rozluźnienie. Wyczuwamy, że linia melo-
dyczna odzwierciedla mniejszy lub większy wysiłek, ze względu na zmiany rela-
tywnej wysokości dźwięków. To, że śpiewanie wyższych dźwięków we własnym 
zakresie wokalnym jest trudniejsze niż śpiewanie w niższych tonach może być 
czynnikiem korelującym wyższe dźwięki z większym wysiłkiem. Fakt, iż Zachód, 
i pewna liczba innych kultur, używa dla określenia wysokości dźwięku wprost 
przestrzennych metafor, wspiera również tendencję do widzenia muzyki jako 
odzwierciedlającej naszą związaną z wysiłkiem aktywność; mówimy na przykład 
o „sięganiu” po „wyższe nuty”.

Po trzecie, w każdego rodzaju muzyce nasze poczucie rytmu stanowi istot-
ną podstawę i, co podkreślałam, mamy tendencje do interpretowania rytmu 
w terminach ruchowych. To również skłania nas do uważania muzyki za równie 
aktywną w ten sam sposób, w jaki my jesteśmy. Napięcia i rozluźnienia, za-
liczane do kluczowych cech dynamicznych rozważanych powyżej w związku 
z sugestią aktywności muzyki, są zorganizowane sekwencyjnie w czasie, a mimo 
to postrzegane jako połączone. To również wspiera nasze poczucie czasowej 

47 Por. R. Francès, The Perception of Music, op. cit., s. 78.
48 W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 86.
49 Zob. K. L. Walton, Projectivism, Empathy and Musical Tension, [w:] „Philosophical Topics” 26 (1999), 

s. 407‑440, zwłaszcza strony 410‑416.
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rozciągłości w postrzeganiu muzyki. Tendencje rozkładu, które Viktor Zucker-
kandl opisuje w terminach przyciągania pomiędzy dźwiękami, skutkują w naszym 
doświadczaniu muzyki projektująco na przyszłość. Pojawiające się napięcia 
zazwyczaj rozwiązują się w sposób, który uważamy za przyjemny i relatywnie 
bardziej relaksujący. Zuckerkandl zauważa: „…nie moglibyśmy słyszeć melodii 
jako ruchu, gdybyśmy nie słyszeli jej jako ciągłej”50.

Po czwarte, niektóre z cech muzycznej percepcji, które rozważaliśmy, wspie-
rają analogię, którą można zaobserwować pomiędzy przestrzenną wysokością 
dźwięków a przestrzenią naszej aktywności. To, że dokonujemy takiej analogii, 
sugerowane jest już przez sam fakt, że mówimy o wysokościach dźwięków 
w kategoriach przestrzennych51. Mamy także wrażenie podczas słuchania, 
że muzyka wypełnia przestrzeń, tę samą przestrzeń, w której działamy52. Zwy-
kliśmy kojarzyć miejsce w przestrzeni z dźwiękiem, ponieważ lokalizujemy 
źródło dźwięku po określonej stronie w przestrzeni. Na drugim końcu analogii 
pomiędzy przestrzenią dźwięków a przestrzenią naszej działalności: uważamy, 
że muzyka „porusza się” i to porusza w określonych kierunkach.

Użycie schematu uwzględniającego odróżnialne od siebie wysokości dźwię-
ków ułatwia wyczucie położenia i ruchu w przestrzeni muzycznej. Poprzez 
podzielenie continuum możliwych wysokości dźwięku na oddzielne interwały, 
system muzyczny zapewnia rozpoznanie ruchu wzdłuż continuum. Wyróżnione 
tony danej skali stanowią do pewnego stopnia drogowskazy dla zmian melodii 
z jednej częstotliwości drgań na inną53. Ponieważ continuum jest podzielone 
na odróżnialne „stopnie”, jesteśmy w stanie rozpoznać progresywne „wstępo-
wanie” melodii poprzez wzorzec oddzielnych częstotliwości54.

Nierównomierność, zarówno odstępów wewnątrz ogromnej większości 
ludzkich skal, jak i czasowych długości tonów, jest cenna dla naszej zdolności 
do lokalizowania nas samych wewnątrz rozwijającej się muzyki, jak również 

50 V. Zuckerkandl, Sound and Symbol: Music and the External World, na angielski przełożył W. R. Trask, 
„Bollingen Series” 44, Princeton University Press, Princeton 1956, s. 118. Etnomuzykologiczne ujęcia 
sugerują, iż tendencje do uczestniczenia w kontynuacji muzyki trwającej w czasie nie jest ograniczone 
do zachodnich słuchaczy. Cykliczne tala, podstawowe rytmiczne wzorce używane w klasycznej muzyce 
indyjskiej, często stają się percepcyjnie zanurzone w skomplikowanej teksturze krzyżowych rytmów 
pomiędzy instrumentami, często dalej oddzielanych. Praktyka członków widowni, utrzymujących 
podstawowe tala za pomocą gestów dłoni, umożliwia magiczny moment, kiedy to tala znów zostają 
zaintonowane, pojawiając się dokładnie zgodnie z cyklem utrzymywanym przez gesty. Gesty powodują 
także, że kontynuacja wzorca tala staje się trwającą aktywnością fizyczną. Skutkiem tego słuchacze 
podtrzymują kontynuację fundamentalnego rytmu przez swoje wzorce gestów.

51 Co ciekawe niektóre społeczności odwracają kierunek korelacji, pośród nich są Grecy, Żydzi 
i Arabowie. Patrz: C. Sachs, The Rise of Music in the Ancient World, East and West, op. cit., s. 69‑70. 
Zarówno Sachs, jak i Francès spekulują, iż korelacja ta mogła powstać z obserwacji, iż długie struny, 
np. struny, które rozciągają się „wyżej”, produkują tony, które nazwalibyśmy „niższymi”. Por. R. Francès, 
The Perception of Music, op. cit., s. 279.

52 Por. V. Zuckerkandl, Sound and Symbol, op. cit., s. 276.
53 Należy zauważyć, że muzyka bez rozróżnialnych linii melodycznych nie istnieje. Przykładem może 

być niedawna muzyka, w której zmiana nie zachodzi poprzez ruch melodyczny, ale poprzez zmianę 
faktury z przypadkowych tonów trzymanych przez długi czas, po którym następuje kolejna taka sama 
faktura. Przykładem takiej muzyki może być G. Ligetii, Lux Aeterna (1966), czwarty utwór na ścieżce 
dźwiękowej MGM: 2001. A Space Odyssey I, wydanej przez CBS Records w 1990 roku, CD AK45439. 
Lux Aeterna wykonuje Stuttgart Schola Cantorum pod batutą Clytusa Gottwalda.

54 Ten argument został podany przez H. L. F. van Helmholtza, On the Sensation of Tone, transl. 
A. J. Ellis, Dover, New York 1877/1954, s. 250 ff.
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ułatwiają one modelowanie muzyki w specjalnych terminach. Możemy przy-
równać wysokość tonu i spektra rytmiczne do dwóch osi siatki rozciągającej 
się w nieskończoność w obydwu kierunkach, tak często jak przedstawiane jest 
kontinuum przestrzenne. Jest to siatka rozciągająca się nieskończenie w trzech 
kierunkach. Jeśli tonalne i rytmiczne przyrosty były absolutnie równe w odpo-
wiadających im sferach, ich rozmieszczenie względem siebie w muzyce nie 
byłoby bardziej charakterystyczne niż pola na szachownicy. Sloboda porównuje 
funkcje skal i rytmów w tym zakresie: „…skala i rytm pełnią tę samą istotną 
funkcję – funkcję dzielenia kontinuum wysokości i czasu na oddzielne i możliwe 
do ponownego rozpoznania miejsca, na tle których mogą rozwijać się wszystkie 
podstawowe czynności dialektyczne (napięcie-odprężenie, ruch-odpoczynek)”55.

Jak podkreśla Leonard B. Meyer, nierównomierny odstęp pomiędzy interwa-
łami jest także środkiem do tworzenia muzycznej syntaksy, dostarczając wra-
żenia struktury w dziele muzycznym. „Funkcjonalna dyferencjacja”, konieczny 
wymóg dla syntaktycznego uporządkowania, „stanowi uniwersale obowiązujące 
we wszelkich obszarach bycia”. Forsuje on tezę, iż „z tego powodu w muzyce 
niemal wszystkich kultur powtarzalności wysokości tonów i czasów ich trwania 
są niejednolite”56.

Po piąte, nierównomierne odstępy, które przedyskutowaliśmy, umożliwiają 
nam także koordynację aktywności wewnątrz muzyki i w związku z muzyką. 
Jest to bodaj najoczywistsza podstawa dla odnoszenia muzyki do naszego 
zachowania. Sloboda podkreśla zarówno wartość nierównych odstępów, jak 
i czasu trwania dźwięków dla interpersonalnej aktywności, którą oddaje muzyka.

Te stałe punkty odniesienia dostarczają wskazówek dla synchronizacji. Tak więc muzycy mogą 
dzięki nim organizować swoje zachowanie w relacji do tego, co czynią inni (…) Bez punktów 
odniesienia ludzie nie mogliby wprowadzać niezbędnych, przewidywalnych i planowanych 
korekt, koordynując swe działania z innymi, i czyniąc tym samym zachowanie muzyczne 
ustrukturyzowanym, społecznym zjawiskiem, a więc takim, jakim ono jest na całym świecie57.

Nierównomierne odstępy pomiędzy interwałami, pod względem wysokości 
tonów oraz czasu ich trwania, w ten sposób ułatwiają koordynację aktywności, 
która jest częścią muzycznego zachowania, zarówno podczas wykonywania 
muzyki, jak i reagowania na nią.

Pokrewną zdolności muzyki do sugerowania naszej aktywności jest jej zdol-
ność rytmicznego zabawiania nas. Rozrywkę stanowi synchronizacja czyjegoś 
działania z zewnętrznie wyprodukowanym rytmem, jakim może być metronom 
lub inna osoba. Istoty ludzkie są zdolne do rozmyślnego połączenia rytmu wła-
snych ruchów z pulsacją czegoś na zewnątrz nich58. Ludzie potrafią maszerować 
w szyku lub łączyć swe siły we wspólnych zadaniach dla rozrywki. Z racji, że mu-
zyka może, i często to robi, dostarczać rozrywki wielu osobom naraz, jest ona 
potężnym czynnikiem do synchronizowania naszej aktywności. To dodatkowy 

55 J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 318.
56 L. B. Meyer, A Universe of Universals, op. cit., s. 288. Patrz także: J. McDermott, M. Hauser, 

The Origins of Music, op. cit., s. 33.
57 J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 318.
58 Benzon zauważa, że nasi najbliżsi naczelni krewni nie wydają się w stanie tego dokonać. 

Por. W. L. Benzon, Beethoven’s Anvil: Music in Mind and Culture, Basic Books, New York 2001, s. 27‑28.
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powód, dla którego muzyka przypomina nam naszą aktywność: jeśli jesteśmy 
zaangażowani w jakieś działanie, słuchając muzyki, często przejmujemy jej 
rytm. Piosenki do pracy i do marszu to dwa zjawiska o zasięgu światowym, 
ilustrują wpływ muzyki na dostarczanie rozrywki i synchronizowanie działań 
wielu istot ludzkich. Zdolność muzyki do zabawiania nas zależy od uniwersa-
liów przetwarzania, które rozważaliśmy. Peretz podkreśla: „Interwały pozwalają 
na harmonijne wtopienie się głosu, gdy wybrzmiewają wspólnie, zaś czasowa 
regularność ułatwia synchronizację motoryczną. Te dwie cechy muzyki są wy-
soce wydajne przy prowokowaniu jednoczesnego tańca i śpiewu. Urządzenie 
takie jest właściwe muzyce; z pewnością nie współdzieli go ona z mową…”59. 
Prymat rytmicznego wzorca w naszym odbiorze muzyki ułatwia nam rozrywkę 
przy muzyce.

Takie interpersonalne synchronizacje skutkują silnym poczuciem więzi z innymi 
uczestnikami. Fenomenolog Alfred Schutz opisuje społeczną więź ustanowioną 
pomiędzy wykonawcami i słuchaczami poprzez muzyczną synchronizację ich wie-
lowarstwowego wrażenia czasu. Zaobserwował on kilka wymiarów synchronizacji.

Z jednej strony istnieje wewnętrzny czas, w którym zachodzi strumień zdarzeń muzycznych, 
wymiar, w którym każdy wykonawca odtwarza w politetycznych60 krokach muzyczną myśl 
(być może anonimowego) kompozytora i przez które jest również połączony ze słuchaczem. 
Z drugiej strony wspólne wytwarzanie muzyki jest zdarzeniem w czasie zewnętrznym, zakła-
dając również relację twarzą w twarz, która tworzy wspólnotę przestrzeni i to właśnie ten 
wymiar jednoczy strumienie wewnętrznego czasu i gwarantuje ich synchronizację w postaci 
intensywnej teraźniejszości61.

Tworzenie muzyki i słuchanie jej, poprzez koordynację naszego subiektywnego 
poczucia czasu z tym, czego doświadczają inni, nie tylko tworzy połączenie 
pomiędzy muzyką a naszą aktywnością doświadczania czasu; wytwarza także 
poczucie wspólnoty z innymi ludźmi, którzy doświadczają tego samego czasu 
razem z nami.

Uniwersalne i quasi-uniwersalne cechy naszego percepcyjnego przetwa-
rzania muzyki zachęcają więc nas do porównań między aktywnością muzyki 
a własnym zachowaniem. Już samo to ustanawia międzykulturową podstawę 
do nadawania muzyce znaczenia w ludzkim życiu. Konkretne sposoby, w jakie 
poszczególne kultury artykułują owo znaczenie może się różnić, jednak fakt, 
iż muzyczna percepcja samorzutnie prowadzi słuchaczy do porównań muzyki 
z ich własnym modus operandi jest znaczący. Ta identyfikacja jest podstawą 
do rozpoznania, a nawet doświadczenia, naszego wspólnego charakteru jako 
istot ludzkich.

59 I. Peretz, Listen to the Brain: A Biological Perspective on Musical Emotion, [w:] P. N. Juslin, J. A. Slo‑
boda (red.), Music and Emotion: Theory and Research, Oxford University Press, Oxford 2001, s. 115.

60 „Politetyczne” to techniczny termin fenomenologiczny, który Schutz definiuje jako „krok po kro‑
ku”. Podstawowy pomysł polega na tym, że coś jest osiągane na drodze sekwencji dyskretnych zdarzeń. 
Por. A. Schutz, Making Music Together: A Study in Social Relationship, [w:] J. L. Dolgin, D. S. Kemnitzer, 
D. M. Schneider (red.), Symbolic Anthropology: A Reader in the Study of Symbols and Meanings, Co‑
lumbia University Press, New York 1977, s. 114‑115.

61 Ibidem, s. 118.



19

Poznawcze i wartościujące znaczenie muzycznych uniwersaliów

Strukturalne quasi‑uniwersalia

Muzyczne kultury zdają się zbliżać do siebie w niektórych wyborach ustruktu-
ryzowania utworów muzycznych, w dodatku do uniwersaliów przetwarzania 
percepcji muzyki. Lerdhal i Jackendoff zaproponowali bezpośredni związek 
pomiędzy uniwersaliami przetwarzania opisanymi powyżej a rodzajami mu-
zycznych struktur, jakie konstruują społeczeństwa.

…muzyczne idiomy będą miały tendencje do pojawiania się wzdłuż linii, które umożliwiają 
słuchaczom użycie swoich umiejętności do organizowania sygnałów muzycznych. Wynika stąd, 
iż istnieje jakiś rodzaj organizacji, który jest szczególnie „naturalny” (czyli preferowany przez 
muzyczne możliwości poznawcze), powinniśmy spodziewać się, że taki rodzaj organizacji będzie 
rozpowszechniony wśród muzycznych idiomów.

Dodają oni istotną cechę: „Z drugiej strony nie spodziewamy się, aby idiomy wy-
korzystywały wszystkie aspekty muzycznego poznania w tym samym stopniu”62.

Czwarta z zasad, które wspominał Meyer we fragmencie uprzednio cyto-
wanym – znaczna redundancja i rozpowszechniona hierarchiczna organizacja 

– dotyczy struktury dzieł muzycznych. Inne regularności mające związek z ustruk-
turyzowaniem pojedynczych utworów są tak powszechne, że można je uważać 
za quasi-uniwersalia, chociaż wiele z nich reprezentuje raczej tendencje niż 
reguły. Inne quasi-uniwersalia tego rodzaju, które zostały zidentyfikowane przez 
etnomuzykologów i psychologów zawierają następujące propozycje:

1. Muzyka tworzona jest w „utworach” lub „wyrażeniach”. Nettl zauważa: 
„Ktoś nie ‚śpiewa’ po prostu, lecz śpiewa coś. Muzyka jest skomponowana 
z artefaktów, choć kultury różnią się znacznie w swoich poglądach na to, 
co składa się na taki artefakt”63. Stephen Davies zauważa: „Nie znam żadnej 
kultury, w której nie ma utworów muzycznych do wykonywania – w formie 
powtarzalnych utworów z tytułami lub identyfikujących je opisów…”64. Z ra-
cji tworzenia jej w „utworach” muzyka przedstawiana jest jako powtarzalna.

2. Melodie we wszystkich kulturach zazwyczaj są zbudowane na podstawie 
dość małych następujących po sobie interwałów. Naczelny melodyczny 
interwał w melodycznym następstwie zazwyczaj znajduje się w zakresie 
sekundy wielkiej (chociaż dokładny interwał zależy od systemu strojenia); 
w każdym razie jest „zazwyczaj nie większy niż 3-4 półtony”, jak twierdzi 
Merriam65. Meyer sądzi, że „interwały mniejsze niż pół stopnia prawie za-
wsze służą do odmieniania strukturalnych tonów” z powodu ograniczeń 
ludzkiej percepcji. Jakkolwiek mikrotonalne skale są teoretycznie możliwe, 

62 F. Lerdhal, R. Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, op. cit., s. 293.
63 B. Nettl, On the Question of Universals, [w:] „The World of Music” 19 (1977), s. 5.
64 S. Davies, Musical Works and Performances, op. cit., s. 22 i nast.
65 Por. D. L. Harwood, Universals in Music, op. cit., s. 526. Dowling i Harwood podkreślają, iż ten‑

dencja ta odzwierciedla zasadę bliskości Gestalt. Zauważają także, iż w eksperymentach „naruszenia 
zasady bliskości (…) prowadziły do wzorców, za którymi trudno było nadążyć”. Por. W. J. Dowling, 
D. L. Harwood, Music Cognition, op. cit., s. 155‑157.
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Meyer zauważa: „według mojej najlepszej wiedzy żadne skale tego rodzaju 
nigdy nie zostały współdzielonymi kulturowymi wymogami”66.

3. Prawie wszystkie muzyczne kultury wytworzyły centrum tonalne lub 
inny rodzaj mechanizmu określającego cel67. Kultury zazwyczaj tworzą 
muzykę w taki sposób, że słuchacz ma jasne poczucie ostatecznego prze-
znaczenia utworu68. Sloboda, Lerdhal i Jackendoff wspólnie zauważają, 
iż w wielu kulturach burdony ustanawiają podstawową odnośną wysokość 
tonu w utworze muzycznym. Gdy burdony nie występują, pewnym wyso-
kościom tonów przypisuje się ważność w taki sposób, że muzyka często 
powraca do nich lub krąży wokół nich69.

4. Muzyczne wyrażenia mają tendencję do zniżania wysokości tonu 
na koniec70.

5. Wewnętrzna  powtarzalność  jest  typowa wewnątrz muzycznych 
wyrażeń71.

6. Muzyka w każdym społeczeństwie posiada „rytmiczną strukturę, któ-
ra zależy od odróżnienia pomiędzy długościami nut i dynamicznymi 
akcentami”72. W szczególności puls lub metrum czyni rytmiczny wzorzec 
asymetrycznym, stwarzając wrażenie umiejscowienia wewnątrz rytmu73.

7. Jeśli uwzględniać prawie-uniwersalia, można dołączyć niemal uniwersalną 
tendencję do konstruowania rytmu na podstawie wzorców zawiera-
jących dwie lub trzy jednostki74. Chernoff podkreśla, że jest to prawda 
także w odniesieniu do rytmicznie złożonej muzyki afrykańskiej. „Pomimo 
tego, co uważamy, większość afrykańskiej muzyki jest jakąś zwyczajną 
wariacją tempa podwójnego lub potrójnego (jak 4/4 lub 12/8), a nie 7/4 
lub 5/4, które, jak sądzą, słyszało wielu przedstawicieli kultury zachodniej. 
Do muzyki w metrum 7/4 bardzo trudno byłoby tańczyć”75.

66 L. B. Meyer, A Pride of Prejudices; or, Delight in Diversity, op. cit., s. 284 i nast.
67 D. P. McAllester, Some Thoughts on ‘Universals’ in World Music, [w:] „Ethnomusicology” 15:3 

(1971), s. 379; W. L. Benzon, Beethoven’s Anvil, op. cit., s. 140; F. Lerdhal, R. Jackendoff, A Generative 
Theory of Tonal Music, op. cit., s. 295 oraz R. Erickson, A Perceptual Substrate for Tonal Centering?, 
[w:] „Music Perception 2” (1984), s. 1‑5.

68 Jean‑Jacquez Nattiez jednakże uważa to domniemane uniwersale za tak marginalne, iż prawie 
pozbawione znaczenia. Patrz: J.‑J. Nattiez, Under What Conditions Can One Speak of the Universals 
of Music?, [w:] „The World of Music: Intercultural Music Studies” 19: ½ (1997), s. 98.

69 J. A. Sloboda, Umysł muzyczny, op. cit., s. 318, 253. Patrz także: F. Lerdhal, R. Jackendoff, 
A Generative Theory of Tonal Music, op. cit., s. 310 (PL) oraz J. A. Sloboda, P. N. Justlin, Psychological 
Perpective on Music and Emotion, [w:] P. N. Justlin, J. A. Sloboda (red.), Music and Emotions, op. cit., s. 92.
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Poznawcze i wartościujące znaczenie muzycznych uniwersaliów

Niektóre z tych strukturalnych uniwersaliów mają wpływ na muzyczne możliwości 
do odzwierciedlania naszej aktywności. Już sam fakt, iż muzyka zazwyczaj wystę-
puje jako utwory o określonej długości, pozwala nam mieć poczucie spełnienia, 
zazwyczaj połączonego z poczuciem przynajmniej względnego rozluźnienia. 
Melodie zwykle są skonstruowane z małych stopni, a to wzmacnia świadomość 
dokładnych tonów dostępnych w skali w zakresie określonej szerokości prze-
strzeni tonalnej. Przejście do przyległego tonu na skali lub dokładnie o jeden 
dalej jest najbardziej typowym melodycznym zabiegiem; dlatego też stajemy 
się szczególnie świadomi, gdzie są określone stopnie skali. Rytmiczna struktura 
wskazująca regularność upływu czasu zależy od niezrównoważonego czasu 
trwania tonów, które odnosimy do artykułowanej struktury rytmów naszych 
aktywności. Wynalazek centralizującego tonu wzmacnia wrażenie poczucia 
kierunku w muzyce, jak również poczucie relatywnego odprężenia, gdy ten ton 
następuje. Odprężenie jest także niesione przez niemal nieodmienne opadanie 
wysokości tonu na koniec utworu.

Te strukturalne quasi-uniwersalia utworów muzycznych sugerują, iż istnieją 
przynajmniej niektóre elementy nawet bardzo obcej muzyki, które uderzają 
słuchacza jako znane. Tak jak uniwersalia przetwarzania, na których są oparte, 
oferują drogę do wnętrza obcej muzyki, zachęcając do dalszej eksploracji.

Zakończenie

Sugerowałam, że uniwersalia i quasi-uniwersalia zaangażowane w percepcję 
muzyki dostarczają znaczącego wspólnego mianownika dla słuchaczy z różnych 
kultur muzycznych. Same one nie przełamują wszystkich przeszkód do zro-
zumienia bardzo zagranicznej muzyki, ale wskazują na względne stałe, które 
muzyka wykazuje wszędzie. Fakt, iż struktura muzyczna wewnątrz utworów 
jest typowo ukształtowana w znacznym stopniu przez te uniwersalia i quasi-

-uniwersalia muzycznego przetwarzania, oznacza, że słuchacz z innego kręgu 
kulturowego ma pewną wstępną podstawę, która pozwala mu orientować się 
w nieznanej muzyce. Co więcej, fakt, że uniwersalia przetwarzania oferując 
strukturalne ograniczenia muzyki, wystarczająco upodobniają ją do ludzkiej 
aktywności, dostarcza podstawy dla odczucia ludzkiej wspólnoty dzięki muzyce. 
Mamy zatem powód do optymizmu w kwestii tego, czy muzyka uprawnia nas 
do odczuwania ludzkiej wspólnotowości w poprzek kulturalnych granic.

Uniwersytet Teksański, Austin

Przełożył: Marcin Wróbel
Przekład przejrzały: 

Anna Chęćka, Małgorzata A. Szyszkowska76

76 Autorzy przekładu dziękują prof. dr. hab. Piotrowi Podlipniakowi za dodatkową korektę naukową 
oraz pomoc w zakresie oceny i wyboru aktualnie używanej terminologii.


