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Abstract

Spontaneous creativity in musical composition is omitted in the models of creative 
process. It is due to the difficulties in researching a sudden phenomenon, as well as 
the outdated supernatural explanations of creativity. In the article, the role of volitional 
and spontaneous creativity in composing was depicted from a point of view of a com-
poser. The aim of the current article is to highlight the arguments in favor of including 
spontaneous creativity in the theoretical models of creative process alongside volitional 
creativity, with recognition of their neuronal bases. The arguments for inclusion of spon-
taneous ideas’ appearance are illustrated with accounts of composers of such instances. 
In conclusion, the creative process can be either conscious and planned, or sudden and 
spontaneous. The article cites research in neuropsychology and neurobiology which 
support the premise of viewing spontaneous creativity as a neuroaesthetic phenomenon.

Słowa kluczowe: kreatywność spontaniczna, InMI, neuroestetyka, kreatywność 
muzyczna, epifania muzyczna
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Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Pierwsze zachowane 
instrumenty, co do których zastosowań muzycznych nie ma sporów, są dato-
wane na około 43 000 lat1, ale biorąc pod uwagę fakt, że jedną z najprostszych 
aktywności muzycznych jest śpiew2, początki muzyczności należy umiejscowić 
dużo wcześniej. Według niektórych muzyczność jest wręcz starsza niż Homo 
sapiens3. Nie ulega też wątpliwości, że aktywność muzyczna od samego początku 
musiała wiązać się z kreatywnością. Zakładając, iż pierwsze ekspresje muzycz-
ne człowieka stanowiły zestawienia niewielkiej liczby dźwięków, skuteczność 

1 N. J. Conard, M. Malina & S. C. Münzel, „New Flutes Document the Earliest Musical Tradition 
in Southwestern Germany”, Nature, 460.7256 (2009), 737‑40 <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/
nature08169>.

2 I. Morley, The Prehistory of Music: Human Evolution, Archaeology, and the Origins of Musicality, 
Oxford: Oxford University Press, 2013; N. Bannan, Every Child a Composer: Music Education in an Evo‑
lutionary Perspective, Bern, New York: Peter Lang Publishing, 2019.

3 S. J. Mithen, The Singing Neanderthals: The Origins of Music, Language, Mind, and Body, Harvard 
University Press, 2006.
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upowszechniania się tych zestawień zależała prawdopodobnie od oryginalności. 
W tym celu nieodzowna jest kreatywność muzyczna.

Od starożytności do czasów wykształcenia się psychologii jako dyscypliny 
akademickiej4 próbowano zwykle tłumaczyć zjawiska związane z kreatywnością 
muzyczną oddziaływaniem sił nadnaturalnych5. Moc twórczą przypisywano 
muzom, a także aniołom i innym bytom nadnaturalnym. Już w starożytnym 
Rzymie modlono się do duszka zwanego „geniusz” (zewnętrznego wobec na-
szych procesów psychicznych), który miał zapewnić wenę twórczą6. Moment 
twórczy był również często porównywany z błyskawicą, która symbolicznie 
przeszywa artystę natchnieniem i pozwala automatycznie zapisywać całe utwory 
bez chwili namysłu7.

W dzisiejszych czasach, zgodnie z nowoczesnym postrzeganiem ludzkiej 
psychiki, kreatywność muzyczną (tak jak i inne zjawiska psychiczne) rozpatruje 
się jako funkcję procesów zachodzących w układzie nerwowym. Współcześni 
badacze przybierają ten punkt widzenia i odrzucają ponadnaturalne wytłuma-
czenia kreatywności. Niestety, wraz z odrzuceniem wyjaśnień nadprzyrodzonych, 
zaprzeczają również istnieniu spontanicznej kreatywności en masse8. Sugerujemy, 
iż spontaniczna kreatywność występuje w procesie twórczym kompozytorów, 
na poparcie czego przytoczyć można relacje twórców. Informacje na temat 
spontanicznej kreatywności (takiej, która ma miejsce poza regularnymi sesja-
mi komponowania) można znaleźć na przykład w wypowiedziach twórców 
takich jak: Bob Dylan, Lou Reed, Pete Seeger, Mose Allison9, Ed Sheeran czy 
Chris Martin. Fakt, iż niektórzy kompozytorzy „czekają” na nagły przypływ 
pomysłów twórczych był zauważony już przez prekursora badań nad kreatyw-
nością muzyczną – Juliusa Bahle10. Inni badacze11 również wskazują, iż nagłe 
wewnętrzne słyszenie struktur muzycznych jest ważną częścią procesu kompo-
nowania u niektórych autorów. Biorąc pod uwagę bezsporność neuronalnego 
podłoża spontanicznych wyobrażeń, szczególnie użyteczne w rozpatrywaniu 
kwestii potencjału twórczego są psychologia poznawcza oraz neuroestetyka. 
Te perspektywy badawcze są nieodłącznie związane z dyscyplinami takimi jak 
psychologia twórczości, muzykologia czy études génétiques (studia nad genezą 

4 W. M. Wundt, Grundzüge Der Physiologischen Psychologie [Principles of Physiological Psychology], 
Leipzig: W. Engelman, 1874.

5 C. Walton, Lies and Epiphanies: Composers and Their Inspiration from Wagner to Berg, Boydell 
& Brewer, 2014.

6 https://www.Collinsdictionary.Com/Word‑Lovers‑Blog/New/We‑Take‑a‑Look‑at‑the‑Etymology‑be‑
hind‑the‑Word‑Genius,304,HCB.Html.

7 D. Burkus, The Myths of Creativity: The Truth about How Innovative Companies and People Ge‑
nerate Great Ideas, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2014.

8 G. Bocchi et al., „Eureka! The Myths of Creativity”, World Futures, 70.5‑6 (2014), 276‑308  
<https://doi.org/10.1080/02604027.2014.977073>; M. A. Boden, The Creative Mind: Myths and 
Mechanisms, Routledge, 2004; R. J. Sternberg, L. Jarvin, and E. L. Grigorenko, Explorations in Giftedness, 
Cambridge University Press, 2010.

9 P. Zollo, Songwriters on Songwriting: Revised and Expanded, Cambridge, 2003.
10 J. Bahle, Der Musikalische Schaffensprozess: Psychologie Der Schöpferischen Erlebnis‑Und An‑

triebsformen [The Work Type and the Inspiration Type among Composers], Leipzig: Hirzel, 1936.
11 M. Agnew, „The Auditory Imagery of Great Composers”, Psychological Monographs, 31 (1922), 

279‑87 <https://doi.org/10.1037/h0093171>; R. J. Zatorre, A. R. Halpern, „Mental Concerts: Musical 
Imagery and Auditory Cortex”, 47 (2005), 9‑12 <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2005.06.013>.
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powstania dzieła12). Postulujemy zatem, że to w badaniach neuroestetycznych jest 
miejsce dla uzasadnienia trafności tezy o istnieniu spontanicznych, kognitywnie 
nieświadomych źródeł twórczości muzycznej. Przyjęcie perspektywy neuroes-
tetycznej pozwala na pełne opisanie zjawiska spontanicznej kreatywności jako 
zjawiska poznawczego zachodzącego w mózgu. Pokrewne zjawiska, takie jak 
wgląd, mają znane podstawy neurobiologiczne, co pozwala na wnioskowanie 
o mechanizmach fizjologicznych i anatomicznych spontanicznej kreatywności. 
Muzyka ze względu na charakter fizyczny (fala akustyczna) medium pozwala-
jącego na doświadczanie struktury muzycznej i słuchowo-psychiczną ontologię 
sprawia, że wyobrażenia muzyczne doświadczane podczas aktów spontanicznej 
kreatywności mogą posłużyć jako gotowy element do użycia w kompozycji, 
w procesie tym podlegając ocenie estetycznej.

Obecnie, zwłaszcza w badaniach z zakresu psychologii kreatywności, widoczny 
jest trend, by w modelach procesu twórczego podkreślać rolę takich aspektów 
aktywności twórczej jak: praca, wysiłek, świadomy wybór13. W takim podejściu 
proces twórczy jest porównywany do rozwiązywania prostych problemów, 
a twórczość artystyczna sprowadzana zostaje do świadomego procesu decy-
zyjnego14. W ten sposób modele redukujące kreatywność do serii świadomych 
decyzji nie uwzględniają spontanicznej kreatywności, mimo iż może ona być 
istotną częścią procesu twórczego15.

Przyjęcie perspektywy neuroestetycznej pozwala na pełne opisanie zjawiska 
spontanicznej kreatywności jako zjawiska poznawczego zachodzącego w mózgu. 
Pokrewne zjawiska, takie jak wgląd, mają znane podstawy neurobiologiczne, 
co pozwala na wnioskowanie o mechanizmach fizjologicznych i anatomicznych 
spontanicznej kreatywności.

Muzyka jest informatywna jako przedmiot kreatywności ludzkiej ze względu 
na swój charakter fizyczny (fala akustyczna) i relację ze zjawiskami wyobrażenio-
wymi związanymi ze słuchem – struktury muzyczne „usłyszane” w wyobraźni 

12 N. Donin, „Quand l’étude Génétique Est Contemporaine Du Processus de Création: Nouveaux 
Objets, Nouveaux Problèmes”, Genesis. Manuscrits‑Recherche‑Invention, 31 (2010), 13‑36.

13 M. A. Runco, Creativity: Theories and Themes: Research, Development, and Practice, Elsevier, 
2014; R. K. Sawyer, Explaining Creativity. The Science of Human Innovation, Oxford University Press, 
2006; T. M. Amabile, Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity, Boulder, CO: 
Westview Press, 1996; J. Elster, Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Precommitment, and Con‑
straints, Cambridge University Press, 2000; J. P. Guilford, „Creative Abilities in the Arts”, Psychological 
Review, 64.2 (1957), 110‑18; C. Martindale, „Personality, Situation, and Creativity”, w: Handbook of 
Creativity, ed. by E. P. Torrance and others, London: Plenum Press, 1989, pp. 211‑32; E. Nęcka, Psycho‑
logia Twórczości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005; J. Pressing, „Improvisation: 
Methods and Models”, w: Generative Processes in Music: The Psychology of Performance, Improvisation, 
and Composition, ed. by J. Sloboda, New York: Oxford, 1988, pp. 129‑78; R. J. Sternberg, T. I. Lubart, 

„An Investment Theory of Creativity and Its Development”, Human Development, 34.1 (1991), 1‑31  
<https://doi.org/10.1159/000277029>.

14 A. Kozbelt, R. A. Beghetto, M. A. Runco, „Theories of Creativity”, w: The Cambridge Handbook 
of Creativity, ed. by J. C. Kaufman, R. J. Sternberg, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 
pp. 20‑47; G. Mazzola, J. Park, F. Thalmann, Musical Creativity: Strategies and Tools in Composition and 
Improvisation, Berlin: Springer, 2011.

15 N. E. Copeland, „InMI and Its Potential Originality‑Musical Creativity in Composers’ Minds”, In‑
terdisciplinary Studies in Musicology, 19 (2019), s. 41‑52; N. E. Copeland, „Spontaneous Creativity: An 
Overview of Theories Crucial to Musical Idea Generation”, Roczniki Psychologiczne, 22.4 (2019), s. 325‑36.
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mogą posłużyć jako gotowy element do użycia w kompozycji, w procesie tym 
podlegając ocenie estetycznej.

1. Spontaniczna kreatywność muzyczna

Zjawisko spontanicznej kreatywności muzycznej może być rozpatrywane na róż-
nych poziomach szczegółowości. Dyscypliny, które posługują się własnymi 
metodami w celu wyjaśniania tego zjawiska, a zarazem wzajemnie się uzupeł-
niają to: 1) filozofia muzyki, 2) muzykologia, 3) psychologia (a w szczególności 
psychologia twórczości, psychologia muzyki i neuropsychologia), 4) kognitywi-
styka oraz 5) neuroestetyka.

Spontaniczną myśl definiuje się jako stan psychiczny lub serię stanów psy-
chicznych, które pojawiają się w sposób niezaplanowany przy braku ograniczeń 
jeśli chodzi o treść tego stanu i swobodne przechodzenie z jednego stanu 
psychicznego do drugiego16. Spontaniczna kreatywność w muzyce przybiera 
formę epizodów, które można nazwać epifaniami muzycznymi. Można je określić 
jako psychiczne epizody pojawiania się nagłych i nieoczekiwanych pomysłów 
muzycznych. Kompozytor nie planuje komponować w danej chwili ani nie myśli 
o pracy twórczej. W momencie pojawienia się, pomysł jest traktowany przez 
kompozytora jako możliwy do użycia w utworze. Doświadczenie w kompono-
waniu jest kluczowe do właściwego wykorzystania kreatywnych pomysłów17. 
Struktury muzyczne ujawniające się w trakcie epifanii obejmują różne elementy 
muzyczne, a epizody epifanii mogą mieć różny czas trwania. Przetwarzanie in-
formacji w układzie nerwowym zdominowane jest przez procesy nieświadome, 
a epifania muzyczna jest momentem, w którym nieuświadomione innowacyjne 
pomysły przedostają się do świadomości twórcy.

Duża część literatury z zakresu psychologii twórczości poświęcona jest zjawi-
sku wybitnej kreatywności artystycznej (ang. eminent creativity). Zainteresowanie 
psychologów twórczości wzbudzają takie kwestie jak: cechy osobowości twórców, 
cechy twórczego wytworu świadczące o jego nowatorstwie i wartości18, cechy 
działania twórczego19, edukacja artystyczna20, związek czynników dziedzicz-
nych i środowiskowych z występowaniem wybitnej kreatywności21, przebieg 
procesu twórczego22. Psychologia twórczości przyjmuje perspektywy takie jak 

16 K. Christoff et al., „Mind‑Wandering as Spontaneous Thought: A Dynamic Framework”, Nature 
Reviews Neuroscience, 17.11 (2016), s. 718‑31 <https://doi.org/10.1038/nrn.2016.113>.

17 T. M. Thrash et al., „Inspiration and the Creative Process”, w: Creativity and Mental Illness, ed. 
by J. C. Kaufman, Cambridge: Cambridge University Press, 2014, pp. 343‑62 <https://doi.org/10.1017/
CBO9781139128902.022>.

18 R. L. Mooney, „A Conceptual Model for Integrating Four Approaches to the Identification of 
Creative Talent”, w: Scientific Creativity: Its Recognition and Development, ed. by F. Taylor, C. W. Barron, 
New York: John Wiley & Sons, 1963, pp. 331‑40.

19 E. Nęcka, op. cit.
20 R. A. R. MacDonald, D. Miell, „Creativity and Music Education: The Impact of Social Variables”, 

International Journal of Music Education, os‑36.1 (2000), 58‑68 <https://doi.org/10.1177/02557614
0003600107>.

21 Eminent Creativity, Everyday Creativity, and Health, ed. by R. Runco, M. A. Richards, London: 
Greenwood Publishing Group, 1997.

22 T. M. Amabile, op. cit.
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np. podejście psychodynamiczne, postaciowe (Gestalt) czy behawiorystyczne23. 
W obrębie badań nad twórczością rozwija się również dyscyplina z pogranicza 
kulturoznawstwa i psychologii twórczości – études génétiques stosująca metody 
obserwacji i dokumentacji procesu twórczego.

W modelach fazowych procesu twórczego dominuje ujęcie tego procesu 
jako rozwiązywania problemu (ang. problem‑solving). W tym podejściu proces 
decyzyjny nie jest analizowany jako ciąg stanów umysłu (z perspektywy psycho-
logii poznawczej), jednak wyróżniane są zwykle umowne etapy powstawania 
dzieła. Badacze przyjmujący tę perspektywę proponują modele procesu twór-
czego, które nie mają na celu wyjaśniania procesów poznawczych zachodzących 
w jego trakcie, zwykle skupiając się jedynie na aktywnościach możliwych do 
zauważenia przez zewnętrznego obserwatora. Wyjątkiem wśród tego typu ak-
tywności jest faza iluminacji, która odnosi się do momentu nagłego pojawienia 
się pomysłu w umyśle twórcy po okresie inkubacji (fazie, w której twórca nie 
myślał o komponowaniu). Faza ta była wyszczególniana już w najwcześniej-
szych ujęciach teoretycznych24, co pokazuje, iż zainteresowanie procesami 
psychicznymi, w tym także nieświadomymi składającymi się na akt twórczy, 
występowało na długo zanim procesy te mogły być analizowane za pomocą 
badań neuroobrazowych. Wskazuje to również, że już na początku XX w. teo-
retycy badań nad twórczością zauważali istotną rolę nagłych, spontanicznych 
pomysłów w procesie kompozycji25.

Istotnym pojęciem psychologicznym odnoszącym się do spontanicznej 
generacji pomysłów jest wgląd. Określa on moment nagłego pojawienia się 
rozwiązania postawionego problemu. Wgląd jest terminem, który odnosi się do 
rozwiązywania codziennych problemów. Z przytoczonych we wstępie przykładów 
wynika, iż nie każdy nagły pomysł musi być odpowiedzią na zadane pytania. 
Ponadto, pomysł muzyczny może mieć formę gotowego fragmentu muzycznego, 
możliwego do użycia w utworze26, co także wykracza poza definicję wglądu. 
Dlatego też wgląd nie jest wystarczającym terminem na określenie wszelkich 
nagłych pomysłów, które mają miejsce w procesie twórczym.

Z perspektywy psychologii poznawczej dla wyjaśnienia zjawiska kreatywno-
ści muzycznej kluczowe jest zrozumienie procesów mentalnych prowadzących 
do kreatywności muzycznej i rozpoznanie zdolności poznawczych, które po-
zwalają na tworzenie muzyki. Aby można było to osiągnąć, wykorzystuje się 
eksperymenty psychologiczne27, stosuje wywiady psychologiczne28 i badania 

23 E. Nęcka, op. cit.
24 H. Poincaré, L’invention Mathématique, Paris: Institut général psychologique, 1908; G. Wallas, 

The Art of Thought, London: Jonathan Cape, 1926.
25 J. Bahle, op. cit.; E. Benham, „The Creative Activity. Introspective Experiments in Musical Compo‑

sition”, British Journal of Psychology, 20.1 (1929), s. 59‑65 <https://doi.org/10.1111/j.2044‑8295.1929.
tb00540.x>.

26 N. E. Copeland, „InMI and Its Potential Originality‑Musical Creativity in Composers’ Minds”; 
N. E. Copeland, „Spontaneous Creativity: An Overview of Theories Crucial to Musical Idea Generation”.

27 I. E. Hyman et al., „Going Gaga: Investigating, Creating, and Manipulating the Song Stuck in My 
Head”, Applied Cognitive Psychology, 27.2 (2013), s. 204‑15.

28 G. A. Floridou, Investigating the Relationship Between Involuntary Musical Imagery and Other 
Forms of Spontaneous Cognition, Goldsmiths, University of London, 2015; V. J. Williamson, S. R. Jilka, 

„Experiencing Earworms: An Interview Study of Involuntary Musical Imagery”, Psychology of Music, 42.5 
(2014), s. 653‑70 <https://doi.org/10.1177/0305735613483848>.
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ankietowe29 przeprowadzane w paradygmacie kognitywnym, pozwalającym 
na wnioskowanie o procesach poznawczych w trakcie komponowania. Bada-
nie wyobraźni muzycznej jako istotnego narzędzia w procesie kompozycji30 
jest jednym z kierunków psychologii kreatywności. Wyobraźnię muzyczną 
definiuje się jako introspekcyjne doświadczenie słuchowe (w umyśle) przy 
braku obiektywnego bodźca muzycznego w środowisku31. Dzieli się ona na: 
1) spontaniczną i mimowolną wyobraźnię muzyczną (ang. Involuntary Musical 
Imagery, w skrócie InMI32) oraz 2) wolicjonalną wyobraźnię muzyczną (ang. 
Voluntary Musical Imagery, w skrócie VMI33). Oba typy wyobraźni pełnią istotną 
rolę w procesie twórczym.

InMI może być zarówno odtwórcze, zwane „earworm” (wyobrażenie mu-
zyczne składające się ze znanego utworu34) lub może być oparte na oryginalnej 
melodii35. Takie twórcze InMI (ang. creative InMI) lub innymi słowy epifania 
muzyczna może być wykorzystana przez kompozytorów jako gotowy mate-
riał muzyczny do użycia w utworze36 (por. Lancashire, 2017; Jakubowski et 

29 A. R. Halpern, J. C. Bartlett, „The Persistence of Musical Memories: A Descriptive Study of Ear‑
worms”, Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 28.4 (2011), s. 425‑31 <https://doi.org/10.1525/
mp.2011.28.4.425>; M. Wammes, I. Barušs, „Characteristics of Spontaneous Musical Imagery”, Journal 
of Consciousness Studies, 16.1 (2009), s. 37‑61.

30 M. Agnew, op. cit.; F. Bailes, „The Prevalence and Nature of Imagined Music in the Eve‑
ryday Lives of Music Students”, Psychology of Music, 35.4 (2007), s.  555‑570 <https://doi.
org/10.1177/0305735607077834>; H. Cowell, „The Process of Musical Creation”, The American 
Journal of Psychology, 37.2 (1926), 233‑36 <https://doi.org/10.2307/1413690>; G. A. Floridou et al., 

„The Involuntary Musical Imagery Scale (IMIS)”, Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, 25.1 (2015), 
s. 28‑36 <https://doi.org/10.1037/pmu0000067>; R. Lancashire, „An Experience‑Sampling Study to 
Investigate the Role of Familiarity in Involuntary Musical Imagery Induction”, w: Proceedings of the 10th 
International Conference of Students of Systematic Musicology (SysMus17), September 13‑15, ed. by 
P. M. C. Harrison, London, UK, 2017; R. Mountain, „Composers and Imagery: Myths and Realities”, 
w: Musical Imagery, ed. by R. I. Godøy, H. Jørgensen, New York: Routledge, 2001, pp. 271‑88; J. Retra, 
An Investigation into the Musical Imagery of Contemporary Composers, University of Sheffield, 1999; 
R. J. Zatorre, A. R. Halpern, op. cit.

31 K. N. Cotter, A. P. Christensen, P. J. Silvia, „Understanding Inner Music: A Dimensional Approach 
to Musical Imagery”, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 13.4 (2019), s. 489‑503 <https://
doi.org/10.1037/aca0000195>.

32 L. A. Liikkanen, „Music in Everymind: Commonality of Involuntary Musical Imagery”, w: Proceed‑
ings of the 10th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC 10), Sapporo, 
Japan, 2008, pp. 408‑12.

33 R. J. Zatorre, A. R. Halpern, op. cit.
34 T. I. Williams, „The Classification of Involuntary Musical Imagery: The Case for Earworms”, Psy‑
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35 M. Agnew, op. cit.; F. Bailes, L. Bishop, „Musical Imagery in the Creative Process”, w: The Act of 
Musical Composition: Studies in the Creative Process, ed. by D. Collins, Routledge, 2012, pp. 77‑102; 
F. Bailes, „The Use of Experience‑Sampling Methods to Monitor Musical Imagery in Everyday Life”, Musicae 
Scientiae, 10.2 (2006), 173‑90 <https://doi.org/10.1177/102986490601000202>; F. Bailes, „The Preva‑
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the Musical Image: Case Studies of Expert Musicians”, w: Sounds in Translation: Intersections of Music, 
Technology and Society, ed. by A. Noble, A. Chan, Canberra: ANU E‑Press, 2009, pp. 41‑59; F. Bailes, 

„Music in Mind? An Experience Sampling Study of What and When, towards an Understanding of Why”, 
Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, 25.1 (2015), 58‑68 <https://doi.org/10.1037/pmu0000078>; 
R. E. Beaty et al., „Music to the Inner Ears: Exploring Individual Differences in Musical Imagery”, Con‑
sciousness and Cognition, 22.4 (2013), 1163‑73 <https://doi.org/10.1016/j.concog.2013.07.006>; 
K. Covington, „The Mind’s Ear: I Hear Music and No One Is Performing”, College Music Symposium, 45 
(2005), 25‑41; H. Cowell, op. cit.; R. Mountain, op. cit.

36 M. Agnew, op. cit.; F. Bailes, Musical Imagery: Hearing and Imagining Music, University of Shef‑
field, 2002; F. Bailes, „The Use of Experience‑Sampling Methods to Monitor Musical Imagery in Everyday 
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al., 2017). Wśród kompozytorów występują różnice indywidualne dotyczące 
występowania twórczego InMI, późniejsze użycie InMI zależy również od trybu 
pracy obranego przez danego kompozytora37. Dokładność zapisu fragmentu 
muzycznego słyszanego „wewnętrznie” jest zmienna w poszczególnych epi-
faniach muzycznych38.

Poza badaniami nakierowanymi ściśle na aspekty twórcze aktywności mu-
zycznej, w niektórych wypadkach wiedzę o kreatywności muzycznej możemy 
zaczerpnąć pośrednio z badań o pokrewnej tematyce. Jako przykład mogą po-
służyć tu m.in. badania nad mentalną „wizualizacją” występu muzycznego (ang. 
mental practice39), ale także badania nad kreatywnością w domenach innych 
niż muzyczna, np. nad wglądem40; inspiracją41; kreatywnością przez małe „k” 
(ang. little‑c creativity), czyli prostą kreatywnością w codziennych zadaniach42. 
Są one istotne dla lepszego zrozumienia komponowania w wyobraźni.

Z kolei badania nad wolicjonalną wyobraźnią muzyczną (VMI) są punktem 
wyjścia do wnioskowania o cechach InMI43. Inne zjawiska, które mają wspólne 
cechy ze spontaniczną kreatywnością, to te związane z myślą niezależną od 
bodźca (ang. stimulus‑independent thought44): śnienie na jawie (ang. daydre-
aming45), błądzenie myślami (ang. mind wandering46).

2. Kreatywność wolicjonalna a spontaniczna z perspektywy twórców

Kreatywność muzyczna może przyjmować formę zarówno aktów intencjonalnego, 
świadomego komponowania, jak i doświadczania spontanicznych wyobrażeń 

Life”; F. Bailes, „The Prevalence and Nature of Imagined Music in the Everyday Lives of Music Students”; 
F. Bailes, „Translating the Musical Image: Case Studies of Expert Musicians”; F. Bailes, L. Bishop, op. cit.; 
R. E. Beaty et al., op. cit.; E. Benham, op. cit.; S. Brown, „The Perpetual Music Track: The Phenomenon of 
Constant Musical Imagery”, Journal of Consciousness Studies, 13.6 (2006), s. 25‑44; K. Covington, op. cit.; 
H. Cowell, op. cit.; G. A. Floridou, op. cit.; T. Lipson, „The Meanings and Functions of Tunes That Come 
into One’s Head”, Psychoanalytic Quarterly, 75.3 (2006), s. 859‑78; R. Mountain, op. cit.; M. L. Nass, 

„On Hearing and Inspiration in the Composition of Music”, The Psychoanalytic Quarterly, 44.3 (1975), 
s. 431‑49; M. L. Nass, „The Development of Creative Imagination in Composers”, International Review of 
Psycho‑Analysis, 11 (1984), s. 481‑91; M. Wammes, I. Barušs, op. cit.; V. J. Williamson, S. R. Jilka, op. cit.

37 M. Agnew, op. cit.; J. Bahle, op. cit.
38 S. Brown, op. cit.; N. E. Copeland, „InMI and Its Potential Originality‑Musical Creativity in Com‑

posers’ Minds”; G. A. Floridou, op. cit.
39 E. Huovinen, K. Tuuri, „Pleasant Musical Imagery: Eliciting Cherished Music in the Second Person”, 

Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 36.3 (2019), s. 314‑30; R. Lancashire, op. cit.
40 J. Dorfman, V. A. Shames, J. F. Kihlstrom, „Intuition, Incubation, and Insight: Implicit Cognition 

in Problem Solving”, w:  Implicit Cognition, ed. by G. Underwood, New York: Oxford University Press, 
1996, pp. 257‑96.

41 T. M. Thrash et al., op. cit.
42 J. C. Kaufman, R. A. Beghetto, „Beyond Big and Little: The Four c Model of Creativity”, Review 

of General Psychology, 13.1 (2009), s. 1‑12 <https://doi.org/10.1037/a0013688>.
43 R. J. Zatorre, A. R. Halpern, op. cit.
44 M. F. Mason et al., „Wandering Minds: The Default Network and Stimulus‑Independent Thought”, 

Science (Mason, Malia F.: Martinos Center for Biomedical Imaging, MGH, Charlestown, MA, US, 02129, 
malia@nmr.mgh.harvard.edu: American Assn for the Advancement of Science, 2007), 393‑95 <https://
doi.org/10.1126/science.1131295>.

45 K. Christoff et al., op. cit.
46 B. Baird et al., „Inspired by Distraction: Mind Wandering Facilitates Creative Incubation”, Psycho‑

logical Science, 23.10 (2012), 1117‑22 <https://doi.org/10.1177/0956797612446024>.
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muzycznych. W pierwszym wypadku komponowanie przybiera zwykle formę 
sesji (indywidualnych lub grupowych – w niniejszym artykule skupimy się 
jednak na twórczości indywidualnej) – czasu wyznaczonego na pracę. Sesje 
mogą odbywać się przy instrumencie lub z wykorzystaniem innych narzędzi 
komputerowych (np. z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania 
dedykowanego do komponowania), z wykorzystaniem urządzenia nagrywają-
cego i innych narzędzi służących do rejestracji muzyki, jak też bez stosowania 
wsparcia zewnętrznego, posługując się wyłącznie wewnętrzną wyobraźnią 
muzyczną. Sposób organizacji takich sesji kompozytorskich jest kwestią silnie 
indywidualną47. W trakcie świadomego komponowania zachodzą procesy takie, 
jak w wypadku innych codziennych zadań, jednakże kompozytor ocenia swoje 
pomysły (rozwiązania) pod kątem ich przydatności w procesie komponowania, 
czyli ich walorów artystycznych i estetycznych. Do zobrazowania kreatywności 
wolicjonalnej można zatem użyć modeli rozwiązywania problemów, nie są 
one jednak w pełni funkcjonalne przy opisie kreatywności spontanicznej, gdyż 
w tym wypadku nie występuje świadome ukierunkowanie procesu twórcze-
go. Zamiast tego mamy tu do czynienia z procesami, które odbywają się bez 
udziału świadomości.

W wypadku kreatywności spontanicznej, kompozytor nie wykonuje żadnych 
czynności związanych z tworzeniem muzyki, a mimo to kreatywne pomysły 
muzyczne ujawniają się w jego doświadczeniu psychicznym. Ta nagła struktura 
muzyczna może być przez kompozytora zakwalifikowana jako część istniejącej 
kompozycji lub stanowić pierwszy pomysł na kompozycję (ang. germinal idea48). 
Kompozytorzy znajdują taką nagłą inspirację na spacerach (m.in. Tchaikovsky, 
Beethoven, Mahler49) lub w trakcie innych powtarzalnych, mało angażujących 
czynności. Takie epizody mają też często miejsce przed snem (Pete Seeger, Mose 
Allison) lub po wybudzeniu (Mose Allison), jak również we śnie (np. Dave Bru-
ebeck lub Steven Brown50).

Sposoby komponowania – wolicjonalny i spontaniczny – są często zinte-
growane w procesie twórczym i są względem siebie komplementarne: nagłe 
epifanie muzyczne są wykorzystywane w sposób świadomy podczas sesji.

W wypowiedziach kompozytorów muzycznych znajdujemy odniesienia do 
kreatywności spontanicznej. Songwriter Ed Sheeran przyznał, że „Piosenki 
to dziwne byty. Przychodzą i odchodzą. Nigdy nie dają ci ostrzeżenia”51. Lou 
Reed mówił z kolei o swoim „permanentnym radiu” w głowie, w którym mógł 
słuchać nowych utworów, które potem wcielał do swoich kompozycji52. Pete 
Seeger natomiast nie planuje sesji twórczych. Jak sam mówi: „gdy przyjdzie 
mi do głowy niezła linijka, [notuję ją i] chowam do kieszeni i jeśli będę miał 

47 J. Bahle, op. cit.
48 E. Benham, op. cit.
49 M. Currey, Daily Rituals: How Artists Work, New York: Alfred A. Knopf, 2013.
50 S. Brown, op. cit.
51 ‘https://www.Icmp.Ac.Uk/Blog/Where‑Worlds‑Biggest‑Musicians‑Find‑Inspiration’. „Songs are 

weird things. They just come and go. They never give you any warning”.
52 P. Zollo, op. cit.
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czas, być może dokończę [utwór]”53. Przyznaje również, że drzemanie sprzyja 
u niego tworzeniu się kreatywnych pomysłów, a także najwięcej pojawia się 
ich wcześnie rano lub późno w nocy. Zauważa też, iż „niektórzy ludzie mogą to 
włączyć. Mogą powiedzieć «Mózgu, nawijaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie»”54.

Inny songwriter, Mose Allison, mówił: „mogę wpaść na pomysły na utwór 
w dowolnym miejscu i czasie i od razu zaczynam nad nimi pracować”55. Dave 
Brubeck również przyznał, iż może komponować wszędzie, podając przykład 
lotniska. Pomysły pojawiały się u niego wtedy, gdy wcale nie zamierzał tworzyć 
i nie był w trakcie sesji komponowania: „nagle to pojawia się w twoim umyśle 
i możesz nawet nie być przy pianinie i nie pomyślałbyś nawet, że próbujesz 
coś komponować. Prowadzisz samochód czy coś w tym stylu i bum, nagle to 
masz”56. Zdarzało mu się usłyszeć najpierw melodię albo progresję akordów czy 
wzorzec rytmiczny. Niektóre struktury muzyczne ujawniały się u niego w czasie 
snu. Mówił również o ulotności pomysłów ze snów: „Czasem mi się to przyśni. 
I mam wtedy na tyle rozsądku, by wyskoczyć z łóżka i zapisać to, inaczej nie 
zapamiętam tego. To świetnie, gdy to się przydarza”57.

3. Czego dotyczy kreatywność muzyczna

Przedstawione przykłady aktywności twórczej wśród kompozytorów wskazują, 
że kreatywność muzyczna jest zdolnością do tworzenia takich zmian struktury 
muzycznej, które określić można mianem nowatorskich i które można uznać 
za wartościowe. Nowatorstwo odnosi się tutaj do specyficznych dla muzyki 
cech informacji kulturowej (np. następstw interwałów muzycznych) i dotyczy 
zakresu modyfikacji tej informacji w czasie. Pojęcie wartości natomiast wiąże 
się ze stopniem społecznej akceptacji innowacji. Ponieważ nie każdą zmianę 
o charakterze nowatorskim określić można jako wartościową, dla zrozumienia 
zjawiska kreatywności muzycznej konieczne wydaje się ustalenie takich warun-
ków nowatorstwa muzycznej informacji kulturowej, które prowadzą do akcep-
tacji społecznej wspomnianych zmian. Muzyka w tradycji zachodniej rozumiana 
jest często bardzo szeroko jako sztuka, której tworzywem jest dźwięk. Takie 
rozumienie muzyki skłania do przekonania, że każde dźwięki mogą kodować 
kulturową informację muzyczną, o ile tylko dana społeczność chce traktować 
te dźwięki jako muzykę. Innymi słowy, o muzyczności informacji kulturowej 
miałaby decydować wyłącznie arbitralna umowa społeczna. Pogląd taki, choć 
atrakcyjny z punktu widzenia wolności twórczej artysty, budzi jednak wiele 
wątpliwości. Rozwiązaniem tych problemów może być przyjęcie perspektywy 

53 P. Zollo. „If I get one good line, I’ll put it down in my little pocket and if I get time I might com‑
plete [the song]”, s. 12.

54 P. Zollo. „Now some people can turn this on. They can just say, «Brain, ramble on. Let me see 
what happens»”, s. 11.

55 P. Zollo. „I can come up with ideas for a song any time, any place, and start working on them”, s. 41.
56 P. Zollo. „All of a sudden it’s there in your mind and you might not be at the piano and you 

might not even have thought you were trying to compose. You’re driving a car or something and pow, 
it’s there”, s. 58.

57 P. Zollo. „Sometimes I’ll dream it. And I have sense enough to jump right out of bed and jot it 
down, or I’d never remember it. That’s great when that happens”, s. 58.
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ponadkulturowej, w której muzyczność człowieka traktuje się jako jego ce-
chę gatunkową.

Wielu badaczy definiuje ludzką muzyczność jako zbiór zdolności umożli-
wiających aktywność muzyczną58. Wśród zdolności tych znajdują się też takie, 
które wydają się mieć charakter specyficznie muzyczny, czyli wykorzystywane są 
wyłącznie podczas aktywności muzycznej człowieka. Są one jednocześnie specy-
ficzne dla naszego gatunku podobnie jak zdolności umożliwiające posługiwanie 
się językiem naturalnym. Dzięki nim ekspresja muzyczna człowieka przybiera 
zwykle postać sekwencji dźwięków organizowanych według specyficznych dla 
danej kultury muzycznej reguł generatywnych. W tym aspekcie muzyka stano-
wi, podobnie jak język naturalny, system komunikacyjny spełniający warunki 
tzw. Systemu Humboldta, czyli systemu operującego na ograniczonej liczbie 
dyskretnych jednostek zestawianych w sekwencje według określonych reguł59. 
System taki umożliwia tworzenie niemal nieograniczonej liczby możliwych 
sekwencji przy ograniczonej liczbie ich elementów składowych60. W wypadku 
mowy dyskretnymi jednostkami są fonemy, a w wypadku muzyki wysokości 
muzyczne dźwięków o określonych wartościach rytmicznych61. Z tej perspektywy 
jednostki te stanowią zasadniczy rodzaj informacji muzycznej, a ich zestawianie 
należy do podstawowych operacji umysłowych, prowadzących do twórczości 
muzycznej. Oczywiście zakres udziału tych jednostek w konstytuowaniu zjawisk 
muzycznych, jak i stopień złożoności operowania nimi w muzyce różnych kultur, 
ale też epok historycznych jednej kultury, może być różny. O ile na przykład 
organizacja wysokości dźwięku zdaje się odgrywać kluczową rolę w większości 
kultur muzycznych świata, istnieją takie rodzaje muzyki, a nawet i całe kultury 
muzyczne, w których jej rola nie wydaje się najistotniejsza, jak np. w inuickich 
kulturach muzycznych62. Nie ulega jednak wątpliwości, że dyskretne kategorie 
wysokościowe i metrorytmiczne należą do powszechnych i specyficznych cech 
ludzkiej muzyczności, a wiele ze zjawisk charakterystycznych dla tych kate-
gorii, takich jak dyskretne interwały muzyczne czy puls muzyczny, uznawane 
są za muzyczne uniwersalia63. Za jeden z głównych obszarów kreatywności 
muzycznej uznać należy zatem operowanie na wspomnianych tu jednostkach 
wysokości muzycznej, organizowanych w wartości rytmiczne w odniesieniu 
do pulsu muzycznego. Oczywiście, kreatywność muzyczna może wiązać się 

58 W. T. Fitch, „Four Principles of Bio‑Musicology”, Philosophical Transactions of the Royal Society of 
London B: Biological Sciences, 370.1664 (2015), 20140091 <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0091>.

59 B. Merker, „Music: The Missing Humboldt System”, Musicae Scientiae, 6 (2002), s. 3‑21 <https://
doi.org/10.1177/102986490200600101>.

60 R. Jackendoff, „Parallels and Nonpararelles between Language and Music”, Music Perception, 
26.3 (2008), 195‑204; F. Lerdahl, R. Jackendoff, A Generative Theory of Tonal Music, Cambridge, Lon‑
don: The MIT Press, 1983.

61 L. Bielawski, „Muzyka Jako System Fonologiczny”, Res Facta, 3 (1968), s. 166‑171.
62 A. Nikolsky et al., „The Overlooked Tradition of «Personal Music» and Its Place in the Evolution 

of Music”, Frontiers in Psychology, 10 (2020), 3051 <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03051>.
63 S. Brown, J. Jordania, „Universals in the World’s Musics”, Psychology of Music, 41.2 (2011), 

s. 229‑48 <https://doi.org/10.1177/0305735611425896>; B. Nettl, „An Ethnomusicologist Contemplates 
Universals in Musical Sound and Musical Culture”, w: The Origins of Music, ed. by N. L. Wallin, B. Merker, 
S. Brown, Cambridge, London: The MIT Press, 2000, pp. 463‑72; P. E. Savage et al., „Statistical Universals 
Reveal the Structures and Functions of Human Music”, Proceedings of the National Academy of Sciences 
of the United States of America, 112.29 (2015), 8987‑92 <https://doi.org/10.1073/pnas.1414495112>.
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z nowatorstwem w sposobie operowania innymi elementami muzyki, takimi 
jak barwa czy dynamika. Ponieważ jednak elementy te nie należą do zjawisk 
specyficznych wyłącznie dla muzyki, można podejrzewać, że nowatorstwo 
w tym względzie wymagać będzie wykorzystania mechanizmów poznawczych 
niespecyficznych dla muzyki. Kreatywność muzyczna dotyczyć będzie zatem 
w głównej mierze zdolności do tworzenia i modyfikowania nowych sekwencji 
wysokości dźwięku i ich trwania, która należy – zdaniem Davida Bashwinera – do 
kluczowych umiejętności, wokół których ogniskuje się kreatywność muzyczna64.

Innym zagadnieniem jest to, czy kreatywność muzyczna jest jednorodną 
zdolnością poznawczą czy można raczej wyróżnić różne jej rodzaje. Marcus du 
Sautoy65 odwołuje się w swojej wizji kreatywności do zaproponowanych przez 
Margaret Boden66 trzech rodzajów kreatywności, a mianowicie: kreatywności 
eksploracyjnej, kombinacyjnej i transformacyjnej (por. du Sautoy, 2020, s. 15-19). 
O ile w odniesieniu do muzyki ta pierwsza wiąże się z innowacyjnością w obrębie 
systemu zastanego w danej kulturze muzycznej czy stylu muzycznym, o tyle no-
watorstwo będące efektem zastosowania dwóch pozostałych rodzajów kreatyw-
ności wynika bądź z wykorzystania lub połączenia reguł charakterystycznych dla 
innego stylu muzycznego czy kultury muzycznej, bądź z wytworzenia całkowicie 
nowych reguł organizacyjnych. Wskazane wcześniej przykłady spontanicznej 
kreatywności u kompozytorów i songwriterów reprezentują ten pierwszy rodzaj 
kreatywności, dotyczą bowiem spontanicznych, oryginalnych i mimowolnych 
wyobrażeń melodycznych, które mieszczą się w obrębie języka muzycznego 
danego twórcy. Nie jest wykluczone wszak, że przejawy kreatywności drugie-
go, a nawet i trzeciego rodzaju mogą przybierać także postać nowatorskich, 
mimowolnych i spontanicznych wyobrażeń – epifanii muzycznych, kwestia ta 
pozostaje jednak otwarta.

Odrębnym problemem jest natomiast pytanie o przyczyny i sposób, w jaki 
dochodzi do powstawania takich epizodów kreatywności muzycznej w umyśle 
człowieka. Jednym z warunków koniecznych wystąpienia spontanicznej kreatyw-
ności muzycznej, przynajmniej pierwszego rodzaju, wydaje się pewien poziom 
wiedzy utajonej o danym stylu muzycznym. Pod pojęciem wiedzy utajonej 
kryje się tu zasób informacji przechowywanej w tak zwanej muzycznej pamięci 
schematycznej pod postacią reprezentacji schematycznych, umożliwiających 
przewidywania muzyczne67. Wiedza ta nabywana jest w sposób całkowicie nie-
uświadomiony za pomocą ‘uczenia się statystycznego’68 i stanowi rodzaj zbioru 

64 D. M. Bashwiner, „The Neuroscience of Musical Creativity”, w: The Cambridge Handbook of 
the Neuroscience of Creativity, ed. by R. E. Jung, O. Vartanian, New York, NY, US: Cambridge University 
Press, 2018, pp. 495‑516 <https://doi.org/10.1017/9781316556238.029>.

65 M. du Sautoy, Kod Kreatywności: Sztuka i Innowacje w Epoce Sztucznej Inteligencji, przeł. T. Cha‑
wziuk, Kraków: Copernicus Center Press, 2020.

66 M. A. Boden, op. cit.
67 J. J. Bharucha, „Music Cognition and Perceptual Facilitation: A Connectionist Framework”, Music 

Perception, 5.1 (1987), 1‑30 <https://doi.org/10.2307/40285384>; W. J. Dowling, D. L. Harwood, Music 
Cognition, Orlando, San Diego: Academic Press, 1986.

68 B. Tillmann, J. J. Bharucha, E. Bigand, „Implicit Learning of Tonality: A Self‑Organizing Appro‑
ach”, Psychological Review, 107.4 (2000), 885‑913 <https://doi.org/10.1037/0033‑295X.107.4.885>; 
T. Opacic, C. Stevens, B. Tillmann, „Unspoken Knowledge: Implicit Learning of Structured Human Dance 
Movement”, Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35.6 (2009), 1570‑77 
<https://doi.org/10.1037/a0017244>.
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prawdopodobieństw wystąpienia konkretnych dźwięków69. Aby doszło do tego 
rodzaju uczenia się stylu muzycznego, nie trzeba posiadać żadnej wiedzy facho-
wej czy też innej konceptualnej, jedynym warunkiem jest tutaj bierna ekspozycja 
na muzykę. Im większa jest ta ekspozycja, czyli im więcej utworów muzycznych 
w danym stylu wysłuchamy, tym bardziej precyzyjne są nasze reprezentacje 
schematyczne. Posiadanie jednak nawet najbardziej precyzyjnych reprezentacji 
schematycznych nie jest warunkiem wystarczającym wystąpienia jakiejkolwiek 
kreatywności muzycznej, a zatem także tej spontanicznej. O ile bowiem epizody 
mimowolnych i spontanicznych wyobrażeń muzycznych (InMI) są zjawiskami 
dość powszechnymi w populacji zachodniej70, o tyle tylko część z nich przybiera 
postać oryginalnych melodii. Niewątpliwie jednak doświadczenie muzyczne 
czy wcześniejsza aktywność muzyczna wśród osób doświadczających InMI jest 
powszechna, co sugeruje, że czynniki te odgrywają pewną rolę w powstawa-
niu mimowolnych i spontanicznych wyobrażeń muzycznych71. Także i w tym 
wypadku jednak aktywność muzyczna nie jest czynnikiem wystarczającym do 
wystąpienia spontanicznej, mimowolnej kreatywności muzycznej, nie wszystkie 
bowiem osoby aktywnie uprawiające muzykę – nawet te, charakteryzujące się 
spontaniczną kreatywnością muzyczną, jak np. umiejętnościami improwizacji 

– doświadczają takich epizodów.
Istnieją przesłanki, które wskazują, iż w pewnych sytuacjach prawdopodobień-

stwo pojawienia się InMI (w tym kreatywnego InMI) jest większe. Spontaniczne 
i mimowolne wyobrażenia muzyczne występują częściej w wypadku doświad-
czania stanów psychicznych o niskiej koncentracji uwagi przy nieangażujących 
aktywnościach (ang. low attention states) oraz w przypadku rozproszonej uwagi 
(defocused attention)72. Innowacyjne wyobrażenia muzyczne mają również ten-
dencję do pojawiania się w sytuacjach związanych ze snem: zarówno w czasie 
snu, jak i tuż przed zaśnięciem czy tuż po wybudzeniu73.

Zjawisko wewnętrznego słyszenia muzyki przywodzi na myśl halucynacje słu-
chowe wraz z ich szczególnym rodzajem – halucynacjami muzycznymi. Uważa się, 

69 L. B. Meyer, Emotion and Meaning in Music, Chicago: University of Chicago Press, 1956; 
D. B. Huron, Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation, Cambridge, London: The MIT 
Press, 2006; S. Cheung, V. K. M. Harrison, P. M. C. Meyer et al., „Uncertainty and Surprise Jointly Predict 
Musical Pleasure and Amygdala, Hippocampus, and Auditory Cortex Activity”, Curr. Biol. 29, 29 (2019), 
4084‑4092.e4 <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.09.067>.

70 F. Bailes, „The Prevalence and Nature of Imagined Music in the Everyday Lives of Music Students”; 
L. A. Liikkanen, „Music in Everymind: Commonality of Involuntary Musical Imagery”.

71 L. A. Liikkanen, „New Directions for Understanding Involuntary Musical Imagery”, w: Proceedings 
of the 12th International Conference on Music Perception and the 8th Triennial Conference of the Eu‑
ropean Society for the Cognitive Sciences of Music, Thessaloniki, Greece, 2012.

72 S. Bennett, „Musical Imagery Repetition (MIR)”, Cambridge University, 2002; V. J. Williamson et 
al., „How Do «Earworms» Start? Classifying the Everyday Circumstances of Involuntary Musical Imagery”, 
Psychology of Music, 40.3 (2011), 259‑84 <https://doi.org/10.1177/0305735611418553>.

73 S. Brown, op. cit.; N. König et al., „Music in Dreams and Music in Waking: An Online Study”, 
Psychomusicology: Music, Mind, and Brain, 28.2 (2018), 65; N. König, M. Schredl, „Music in Dreams: 
A Diary Study”, Psychology of Music, 2019, 1‑9 <https://doi.org/10.1177/0305735619854533>; 
K. I. Olbrich, M. Schredl, „Music and Dreams: A Review”, International Journal of Dream Research, 12.2 
(2019), s. 67‑71; V. Uga et al., „Music in Dreams”, Consciousness and Cognition, 15 (2005), s. 351‑57 
<https://doi.org/doi.org/10.1016/j.concog.2005.09.003>; V. J. Williamson et al., op. cit.
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że występują one u 41% osób cierpiących na chorobę obsesyjno-kompulsyjną74 
i u 16% pacjentów ze schizofrenią75. Ponadto mogą one występować również 
u osób, które nie posiadają diagnozy psychiatrycznej76. Co ciekawe, halucynacje 
muzyczne u muzyków mogą być źródłem nowych melodii77.

4. Spontaniczna kreatywność muzyczna z perspektywy neuroestetycznej

W szerokim sensie neuroestetyka to program badawczy mający na celu wy-
jaśnienie doświadczeń estetycznych człowieka, uwzględniając perspektywę 
neuropsychologiczną i neurobiologiczną78. Jednym z głównych pytań dla 
neuroestetyki jest zatem pytanie o to, jak z aktywności neuronalnej człowieka 
wyłania się jego doświadczenie estetyczne i jakimi rządzi się prawami79. Mimo 
że większość rozważań z zakresu neuroestetyki koncentruje się jak dotąd 
na doświadczeniu estetycznym sztuk wizualnych, niektórzy badacze postulują 
wydzielenie w ramach neuroestetyki przedsięwzięcia badawczego zoriento-
wanego na doświadczenie estetyczne muzyki – neuroestetyki muzyki80, która 
wykorzystywać miałaby dotychczasowe osiągnięcia badawcze takich dyscyplin 
jak tradycyjnie rozumiana estetyka muzyki, ale także psychologia muzyki, bio-
muzykologia oraz – coraz bardziej popularne współcześnie – neuropsychologia 
i neurobiologia muzyki czy muzykologia kognitywna. Ponieważ spontaniczna, 
mimowolna kreatywność muzyczna wiąże się bezpośrednio z doświadczeniem 
estetycznym muzyki, perspektywa neuroestetyki muzyki stanowi w sposób oczy-
wisty istotne źródło wiedzy dla wyjaśnienia tego rodzaju kreatywności. Niestety, 
mimowolny i spontaniczny charakter tego zjawiska sprawia, że trudno jest je 
badać w sposób bezpośredni. Tym niemniej wiele badań neuropsychologicznych 
i neurobiologicznych, także tych z wykorzystaniem metod neuroobrazowych 
nad innymi pokrewnymi zjawiskami, takimi jak, z jednej strony, halucynacje 
muzyczne bez składnika kreatywnego, a z drugiej kreatywność muzyczna 
podczas improwizacji, dostarcza ciekawych danych, które mogą rzucić światło 
na neuronalne podłoże mimowolnej, spontanicznej kreatywności muzycznej. 
Jednym z ważkich pytań, na które może pomóc odpowiedzieć perspektywa 

74 S. Hermesh, H. Konas, S. Shiloh et al., „Musical Hallucinations: Prevalence in Psychotic and 
Nonpsychotic Outpatients”, The Journal of Clinical Psychiatry, 65.2 (2004), s. 191‑97.

75 P. R. Saba, M. S. Keshavan, „Musical Hallucinations and Musical Imagery: Prevalence and Phe‑
nomenology in Schizophrenic Inpatients”, Psychopathology, 30.4 (1997), s. 185‑90.

76 R. Mahendran, „The Psychopathology of Musical Hallucinations”, Singapore Med Journal, 48.2 
(2007), e68‑70.

77 J. D. Warren, G. D. Schott, „Musical Hallucinations in a Musician”, Journal of Neurology, 253.8 
(2006), 1097‑99.

78 P. Przybysz, P. Markiewicz, „Neuroestetyka. Przegląd Zagadnień i Kierunków Badań”, w: Na Ścieżkach 
Neuronauk, ed. by P. Francuz, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010, pp. 107‑49; S. Zeki, „Neural Concept 
Formation and Art: Dante, Michelangelo, Wagner”, Journal of Consciousness Studies, 9.3 (2002), s. 53‑76.

79 V. S. Ramachandran, W. Hirstein, „The Science of Art: A Neurological Theory of Aesthetic Experi‑
ence”, Journal of Consciousness Studies, 6.6‑7 (1999), s. 15‑51.

80 E. Brattico, M. Pearce, „The Neuroaesthetics of Music”, Psychology of Aesthetics, Creativity, and 
the Arts, 7.1 (2013), s. 48‑61 <https://doi.org/10.1037/a0031624>; P. Podlipniak, P. Przybysz, „Sztuka, 
Mózg, Muzyka: Perspektywy Neuroestetyki Muzyki”, w: Neuroestetyka Muzyki, ed. by M. Bogucki et al., 
Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2013, pp. 11‑38.
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neuroestetyczna, jest to, na ile kreatywność muzyczna jest zjawiskiem różnym 
od innych rodzajów kreatywności. Pytanie to można odnieść do kwestii rozpo-
znania neuronalnych korelatów kreatywności. W takim wypadku brzmi ono: 
czy w epizodach mimowolnej, spontanicznej kreatywności muzycznej aktywne 
są struktury (bądź sieci) neuronalne, specyficzne wyłącznie dla tego rodzaju 
epizodów czy może główną rolę odgrywa tu jakaś struktura (lub sieć), której 
aktywność obserwuje się dla każdego rodzaju wykonywania zadań kreatywnych. 
Niektórzy badacze upatrują specyfiki kreatywności muzycznej w unikalności 
doświadczeń muzycznych, które są nie tylko słuchowe, lecz także motoryczne, 
nawet u osób z pozoru całkowicie nieruchomych podczas słuchania muzyki81. 
Wielu badaczy sugeruje wręcz, że istota doświadczenia muzyki, ale też związanej 
z nią kreatywności, leży w integracji zdolności słuchowych i motorycznych82. 
Faktycznie, na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań neuroobrazo-
wych osób podczas improwizacji muzycznej można wnioskować, że aktywność 
zarówno struktur mózgowia związanych z przetwarzaniem informacji mo-
torycznej, jak i tych zaangażowanych w przetwarzanie informacji słuchowej 
odgrywa ważną rolę w procesie kreowania muzyki83. Co ważne, wydaje się, 
że rola obszarów motorycznych nie ogranicza się bynajmniej wyłącznie do 
kontroli ruchów podczas aktywności muzycznej, ale może wiązać się z genero-
waniem myślenia kreatywnego84. Niektóre badania wskazują ponadto, że osoby 
kreatywne muzycznie charakteryzują się większymi niż przeciętni ludzie struk-
turami mózgowymi zaangażowanymi w przetwarzanie informacji specyficznie 
muzycznej (zarówno związanej z kontrolą motoryczną, jak i analizą dźwięku), 
emocji oraz obszarami współtworzącymi tzw. sieć aktywności bazowej (Default 
Mode Network)85, której aktywność obserwuje się wówczas, gdy osoba nie 
jest skupiona na informacjach docierających ze zmysłów. Innymi słowy, jest to 
sieć, która prawdopodobnie jest odpowiedzialna za spontaniczne, endogenne 
i niezależne od bodźców z zewnątrz procesy mentalne86. Niewykluczone jest 
jednak, że w proces spontanicznej kreatywności zaangażowane są także inne 

81 P. Janata, S. T. Grafton, „Swinging in the Brain: Shared Neural Substrates for Behaviors Related to 
Sequencing and Music”, Nature Neuroscience, 6.7 (2003), 682‑87 <https://doi.org/10.1038/nn1081>; 
R. I. Godøy, „Motor‑Mimetic Music Cognition”, Leonardo, 36.4 (2003), s. 317‑19; J. L. Chen, V. B. Pen‑
hune, R. J. Zatorre, „Moving on Time: Brain Network for Auditory‑Motor Synchronization Is Modulated 
by Rhythm Complexity and Musical Training”, Journal of Cognitive Neuroscience, 20.2 (2008), s. 226‑39 
<https://doi.org/10.1162/jocn.2008.20018>; R. J. Zatorre, J. L. Chen, V. B. Penhune, „When the Brain 
Plays Music: Auditory‑Motor Interactions in Music Perception and Production”, Nature Reviews Neuro‑
science, 8.7 (2007), s. 547‑58 <https://doi.org/10.1038/nrn2152>; Ch. L. Gordon, P. R. Cobb, R. Bala‑
subramaniam, „Recruitment of the Motor System during Music Listening: An ALE Meta‑Analysis of FMRI 
Data”, PloS One, 13.11 (2018), e0207213‑e0207213 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0207213>.

82 D. M. Bashwiner, op. cit.; Ch. O. Nussbaum, The Musical Representation: Meaning, Ontology, 
and Emotion, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007; D. M. Bashwiner, D. Bacon, „Musical Creativity 
and the Motor System”, Current Opinion in Behavioral Sciences, 27 (2019), s. 146‑53 <https://doi.
org/10.1016/j.cobeha.2018.12.005>.

83 D. M. Bashwiner, op. cit.
84 H. E. Matheson, Y. N. Kenett, „The Role of the Motor System in Generating Creative Thoughts”, 

NeuroImage, Academic Press Inc., 2020, 116697 <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2020.116697>.
85 D. M. Bashwiner et al., „Musical Creativity «Revealed» in Brain Structure: Interplay between 

Motor, Default Mode, and Limbic Networks”, Scientific Reports, 6.1 (2016), No. 20482 <https://doi.
org/10.1038/srep20482>.

86 K. Christoff et al., op. cit.; R. E. Beaty et al., „Default and Executive Network Coupling Supports 
Creative Idea Production”, Scientific Reports, 5.1 (2015), 10964 <https://doi.org/10.1038/srep10964>.
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struktury neuronalne87. Wszystkie te dane sugerują, że kreatywność muzyczna 
wiąże się ze współdziałaniem wielu mechanizmów poznawczych zarówno tych 
związanych bezpośrednio ze specyfiką przetwarzania informacji muzycznej, jak 
i tych pełniących inne funkcje. Pytaniem otwartym pozostaje jednak: aktywność 
których z tych zaobserwowanych podczas wykonywania zadań kreatywnych 
mechanizmów poznawczych odgrywa kluczową rolę w mimowolnej sponta-
nicznej kreatywności muzycznej? Niewątpliwie dalsze badania są istotne dla 
odpowiedzi na to pytanie. Być może w nieodległej przyszłości uda się opracować 
strategie eksperymentalne prowadzące do indukowanej kreatywności muzycznej. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że wskazywana w badaniach neuroobrazowych 
aktywność obszarów mózgowia, specyficznych dla różnych typów przetwa-
rzania informacji (takich jak: kontrola motoryczna, analiza widmowa dźwięku, 
rozpoznawanie muzycznych kategorii wysokości dźwięku), jest funkcjonalnie 
powiązana z doświadczeniami psychicznymi towarzyszącymi tak słuchaniu, jak 
i wyobrażaniu sobie struktury muzycznej. Związek ten jest silnym argumentem 
wspierającym tezę o neuroestetycznym charakterze nie tylko spontanicznej 
kreatywności muzycznej, lecz także muzyki w ogóle.

5. Podsumowanie

Kreatywność jest to innowacyjny sposób organizacji struktur muzycznych takich 
jak struktura tonalna czy metrorytmiczna. Akt twórczy może przebiegać zarów-
no w sposób świadomy i zaplanowany, jak i nagły oraz spontaniczny. W obu 
wypadkach rezultatem jest powstanie nowych struktur muzycznych, jednak 
w różnym stopniu zależy ono od świadomej woli autora i podlega jego kontroli 
poznawczej. Chociaż kreatywność spontaniczna doczekała się mniejszej liczby 
publikacji naukowych, przytoczono argumenty za koniecznością uwzględnienia 
jej w modelach procesu twórczego. Niektórzy twórcy relacjonują nagłe we-
wnętrzne słyszenie oryginalnych utworów. W ich wypowiedziach znajdujemy 
powtarzające się wątki: spontaniczne tworzenie w międzyczasie (np. na lotnisku), 
w trakcie spacerów, we śnie; a także ulotność nagłych pomysłów. Niektórzy 
kompozytorzy mówią o swojej gotowości do zapisu nagłych pomysłów, a także 
o notowaniu w przypadkowych miejscach.

Poza wypowiedziami artystów istotne są również wyniki ze współczesnych 
badań poznawczych i neuroobrazowych nad spontaniczną kreatywnością. 
Spontaniczna kreatywność jest trudna do badania ze względu na swój nagły, 
a także retro- i introspekcyjny charakter. Istnieją jednak adekwatne metody ba-
dawcze: od metod jakościowych (np. wywiady psychologiczne) po eksperymenty 
(np. porównujące kreatywność grupy kontrolnej muzyków z grupą muzyków 
po zażyciu substancji sprzyjającej obniżeniu kontroli poznawczej).

Wiedzę o kreatywności muzycznej możemy zaczerpnąć pośrednio z badań 
nad: mentalną „wizualizacją” wykonania muzycznego codzienną kreatywnością, 
wglądem, inspiracją, wolicjonalną wyobraźnią muzyczną, myślą niezależną od 

87 R. E. Beaty et al., op. cit.
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bodźca, śnieniem na jawie, błądzeniem myślami, psychopatologiami (związa-
nymi z wrażeniami słuchowymi).

Warto podkreślić, iż te modele teoretyczne, które redukują kreatywność do 
serii świadomych decyzji, nie uwzględniają spontanicznej kreatywności, mimo 
iż jest ona istotną częścią procesu twórczego u pewnych twórców. Istnieje 
konieczność wypracowania odpowiednich terminów dotyczących kreatyw-
ności spontanicznej w piśmiennictwie psychologicznym i muzykologicznym. 
Konieczne jest również empiryczne wykazanie zawartych w niniejszym artykule 
stwierdzeń opartych na wypowiedziach artystów i wywnioskowanych z badań 
pokrewnych zjawisk.

Neuroestetyka muzyki nie jest konkurencyjna wobec innych dyscyplin, które 
za cel obrały wyjaśnienie zjawiska twórczości, takich jak psychologia kreatyw-
ności czy psychologia poznawcza. Przeciwnie – podejście neuroestetyczne ma 
potencjał odpowiedzi na pytania stawiane przez inne dyscypliny. W pewnym 
sensie pogłębia ono wiedzę pochodzącą z dyscyplin pokrewnych, np. ilustruje 
przebieg aktywności układu nerwowego w poszczególnych fazach modeli 
procesu twórczego czy wskazuje podstawy anatomiczne kreatywnych proce-
sów poznawczych. Neuroestetyka czerpie zatem z dorobku innych dyscyplin, 
jak i  integruje je, pozwalając na stworzenie pełniejszego obrazu twórczości 
muzycznej człowieka. 
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