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Abstract:

The aim of our article is an attempt at an interdisciplinary approach to the problem of 
“musical thinking”, about which the philosophy of music and aesthetics willingly speak, 
suggesting its difference from verbal thinking. Following the trail set by one of the most 
prominent representatives of the philosophy of music, Jerrold Levinson, we shall focus 
here mainly on purely instrumental music as one that perfectly realizes the ideal of 
wordless thought. We will consider whether, in the light of modern neurobiology, we 
are able to maintain the belief that musical thinking exemplifies the extremely complex 
brain activity engaging the whole brain.
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Na gruncie filozofii muzyki, estetyki czy muzykologii niejednokrotnie można spo-
tkać próby wykazania wyjątkowości myślenia muzycznego. Także poeci i eseiści 
dostrzegają odmienność muzyki na tle innych sztuk. Najczęściej przywoływanym 
materiałem dowodowym (uzasadniającym tezy na temat bezsłownej myśli 
muzycznej) są utwory muzyki klasycznej zachodniego kręgu kulturowego z re-
pertuaru niemimetycznej, abstrakcyjnej muzyki czysto instrumentalnej. Utwory 
takie jak fugi Bacha, symfonie Brahmsa czy kwartety smyczkowe Beethovena 
wymagają – nie tylko od wykonawców, lecz także od słuchacza – uruchomie-
nia niewerbalnego trybu myślenia. Wspomina się o podobieństwach między 
muzyką a matematyką, myśleniem przestrzennym czy muzyką i światem nie-
wyrażalnych emocji. Dla przykładu, niedawno zmarły, wybitny filozof literatury 
George Steiner, proponuje, by usunąć muzykę z przyjętego spisu dziedzin sztuk 
i stwarza nową, wyprowadzoną z Platońskiego Timajosa triadę: to muzyka, 
mistyka i matematyka1.

Pomimo niejasności tkwiących w tego rodzaju wywodach, można w nich za-
uważyć zasadniczą zgodę co do tego, że muzyka nie musi mieć wiele wspólnego 

1 G. Steiner, Gramatyki tworzenia, przeł. J. Łoziński, Zysk i Spółka, Poznań 2004, s. 53.
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z myśleniem werbalnym. Uwaga ta dotyczy zresztą nie tylko doświadczeń słu-
chaczy kontemplujących dźwięki, ale przede wszystkim wykonawców, którzy 
interpretując muzykę czysto instrumentalną, trwają w myśli bezsłownej. 

Proponujemy, by preludium do naszych rozważań o myśleniu muzycznym 
były trzy wypowiedzi wybitnych myślicieli, reprezentujących najwyższy poziom 
erudycji i radykalnie odmienne metodologie. Pozwalamy sobie na zestawienie 
tych różnych światów ze sobą, aby ukazać wspólne dla cytowanych autorów 
dążenie do uchwycenia wyjątkowości muzyki. 

Preludium

Kathleen Marie Higgins, której tekst w przekładzie na język polski prezentujemy 
w niniejszym numerze, w znakomitej książce The Music between Us zauważa:

Wielu językoznawców i filozofów traktuje język jako jedyny model myślenia. Jestem przekonana, 
że rola muzyki w ludzkim życiu bywa zaciemniona przez dominację językowego modelu myślenia2.

Niewątpliwie ciekawym momentem rozważań tej filozofki jest rada kierowa-
na w stronę filozofów umysłu, aby zainteresowali się głębiej niewerbalnym 
modusem myślenia uruchamianym przez muzykę, tak w doświadczeniu wyko-
nawców, jak i słuchaczy. Co ważne i wyjątkowe dla zazwyczaj zorientowanych 
zachodniocentrycznie filozofów i estetyków anglosaskich, Higgins wypomina 
im, że niesłusznie dyskryminują muzykę pochodzącą z innych zakątków świata3. 
Autorka The Music between Us namawia też czytelników do porzucenia stereo-
typowego porównania muzyki do języka na rzecz porównania języka do muzyki. 
To odwrócenie porządku nie wiąże się zasadniczo z rozważaniami na temat 
semantycznej lub asemantycznej natury muzyki. Każe nam natomiast podążać 
ścieżką ewolucji ku początkom mowy, które wypływają z muzyki (warto tu przy-
wołać hipotezę muzojęzyka, która zdaje się być bliska Higgins)4. Krótko mówiąc, 
w wypadku Higgins dochodzi do udanego mariażu neurobiologii ewolucyjnej 
z humanistyczną wizją muzyki jako stanu, w którym zanurzony był człowiek 
zanim stał się istotą językową. Przy okazji trzeba zapowiedzieć, że traktowanie 
muzyki jako stadium przedjęzykowego w ewolucyjnym rozwoju odżyje implicite 
w trzecim z naszych preludiowych cytatów, u Pascala Quignarda, który w wielu 
swoich książkach sławi stan przedjęzykowej niewinności.

Jednak zanim wsłuchamy się w wypowiedź Quignarda, oddamy głos muzy-
kologowi, Karolowi Bergerowi.

2 K. M. Higgins, The Music between Us: Is Music a Universal Language?, University of Chicago Press, 
Chicago‑London 2012, s. 79.

3 Ibidem, rozdziały: „Cross‑Cultural Understanding”, s. 55‑77, „Other People’s Music”, s. 1‑16 czy 
„Beyond Ethnocentrism”, s. 169‑181.

4 Rekonstrukcję tego tropu u innych autorów znaleźć można między innymi w tekście P. Przyby‑
sza i P. Podlipniaka, „Sztuka, mózg, muzyka: perspektywy neuroestetyki”, w: Neuroestetyka muzyki, 
red. P. Podlipniak, P. Przybysz i in., PTPN, seria „Laboratorium Myśli Muzycznej 2”, Poznań 2013, s. 11‑33.
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Jego refleksja nie dotyczy odmiennego, bo niewerbalnego modusu myślenia, 
ale zaniechania myślenia w ogóle. Muzyka jest dla Bergera okazją do „zawie-
szenia myślenia”:

Muszę odczuć muzykę, zanim będę w stanie o niej myśleć, a zawsze mogę całkowicie z my-
ślenia zrezygnować5.

Dalszy tok rozumowania Bergera zdaje się zmierzać w kierunku wykazania 
odmienności doświadczenia muzyki na tle innych sztuk, odmienności skądinąd 
dyskusyjnej. 

W wypadku muzyki, twierdzi muzykolog, przeżycie poprzedza rozpoznanie. 

W malarstwie przedstawiającym (tak figuratywnym, jak i abstrakcyjnym) jest odwrotnie – roz-
poznanie warunkuje przeżycie, zarówno jeśli chodzi o wpływ świata przedstawionego, jak 
i kompozycji6.

Dalej Berger tłumaczy, że ci spośród nas, dla „których poznanie jest najważ-
niejszą spośród czynności umysłu, przypiszą większą rangę mediom wizualnym, 
podczas gdy ci, według których uczucia i inne niepoznawcze czynności umysłu 
są bliższe człowieczeństwu, przyznają uprzywilejowaną pozycję muzyce”7. 

Sprawa jest chyba dużo bardziej złożona niż chciałby tego Berger. Znamy 
przecież miłośników muzyki, którzy kontemplują jej intelektualną zawartość 
i dużo bardziej od walorów ekspresyjnych ekscytuje ich zarówno formalna zło-
żoność, jak i matematyczna precyzja kompozycji (choćby takich jak Kunst der 
Fuge Bacha, o muzyce współczesnej nie wspominając). Intuicja Bergera zdaje 
się raczej podpowiadać, że doświadczanie muzyki nie wymaga w pierwszej 
kolejności ani myślenia analitycznego, ani próby werbalizacji tego doświadcze-
nia. Nie można przy tym jednak insynuować, że zdaniem Bergera przyjemność 
doświadczania muzyki jest „bezmyślna” (choć nieżyczliwy czytelnik mógłby tak 
właśnie jego wywód zinterpretować).

Najmniej akademicka i zarazem najbardziej lapidarna jest zapowiedziana już 
wcześniej trzecia refleksja. Jej autorem jest francuski eseista i tłumacz języków 
antycznych, Pascal Quignard: „Gdzie myśl się lęka, muzyka myśli”8. 

Czytelnik pewnie bez większego trudu zidentyfikuje ten rejestr językowy jako 
pokrewny innym francuskim myślicielom, nieodległym od poetyki Quignarda, 
zwłaszcza zaś – Mauricowi Blanchotowi, którego obecność w naszym numerze 
zawdzięczamy tekstowi na temat neuroliteratury autorstwa Catherine Malabou. 
Na marginesie można zauważyć, jak zadziwiające (i dysonujące) w tekście Ma-
labou jest połączenie myślowo wykwintnej i wyrafinowanej stylistycznie prozy 
Blanchota czy Foucaulta z popularyzatorskim, kierowanym do masowego od-
biorcy tonem książek Antonio Damasio. Można podejrzewać, że eksponowany 
przez Quignarda w większości jego książek motyw „myśli przedrefleksyjnej”, jaką 

5 K. Berger, Potęga smaku. Teoria sztuki, przeł. A. Tenczyńska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, 
s. 81.

6 Ibidem, s. 87.
7 Ibidem, s. 88.
8 P. Quignard, Boutės, Galilée, Paris 2008, s. 19.



84

Anna Chęćka, Piotr Zieliński

jest muzyka, doskonale wpisałby się w akcentowany przez Malabou związek 
neurobiologii i filozoficznej eseistyki francuskiej. 

Nam zależy jednak na tym, by zauważyć specyficzną wrażliwość Quignarda 
na to, że istnieje jakiś rodzaj trwania w czasie wypełniony zdarzeniami dźwięko-
wymi, który „myśli tam, gdzie myśl się lęka”. Dotykamy tutaj zagadnień znanych 
polskiemu czytelnikowi choćby z książki Zasłuchany mózg Levitina, w której 
pojawia się wątek pamięci emocji, odblokowywanej przez muzykę w umysłach 
osób straumatyzowanych czy też cierpiących na choroby neurodegeneracyjne. 
Muzyka pozwala przypomnieć sobie fakty pozornie już zapomniane9. Staje się 
bodźcem do refleksji nad sprawami przebrzmiałymi, pozwala zrozumieć trudne 
zdarzenia z przeszłości i nadać im nowe znaczenia. Poetycka myśl Quignarda 
akcentuje ogromny potencjał muzyki i wiąże się – jak zawsze u tego autora – 
z powrotem do stanu pierwotnej łączności dziecka z matką, łączności, która 
zakładała bezpieczeństwo oparte na zaufaniu rytmowi bicia serca matki czy 
melodyce jej głosu10. I w tym także sensie, muzyka (nie tylko artystyczna, lecz 
także szeroko rozumiana, biologiczna symfonia dźwięków, która łączy nas ze 
światem przyrody) wykracza poza to, co racjonalne, możliwe do przeanalizo-
wania czy zwerbalizowania. 

Każda z wyżej przytoczonych myśli o muzyce i myśleniu nadaje się jako 
motto dla osobnego eseju. Potraktowane łącznie, wskazują na kilka możliwych 
perspektyw, które rzadko spotykają się w ramach jednej propozycji teoretycznej. 

Ciekawy wyjątek stanowi na tym tle esej Jerrolda Levinsona, Musical Thinking, 
który wykazuje aspiracje do całościowego ujęcia problemu11. W innym eseju 
Levinsona, Popular Song as Moral Microcosm pada uwaga dotycząca muzyki 
i pracy mózgu, która – jak się okaże – powiela rozpowszechnione przekonania 
na temat topografii mózgu i obszarów odpowiedzialnych za przetwarzanie 
bodźców muzycznych i werbalnych12. 

Jak te poglądy „współpracują” z doniesieniami współczesnej neurobiologii 
i neurobiologii ewolucyjnej? 

Nie zamierzamy oczywiście domagać się od humanistycznie zorientowanych 
filozofów sztuki, takich jak Jerrold Levinson, rozeznania w publikacjach z za-
kresu neuroestetyki. Sądzimy jednak, że dialog między spekulacją filozoficzną 
a badaniami empirycznymi byłby dla wszystkich zainteresowanych niezwykle 
pożyteczny.

Przejdźmy do prezentacji kilku tez Levinsona z jego eseju Musical Thin-
king, by w dalszej części tekstu zająć się myśleniem muzycznym z perspekty-
wy neurobiologii.

9 D. J. Levitin, Zasłuchany mózg, przeł. M. Szymonik, Wyd. UJ, Kraków 2016, s. 250. Podobnych 
przykładów dostarcza słynna książka Oliviera Sachsa, Muzykofilia, przeł. J. Łoziński, Zysk i S‑ka, Poznań 
2009. Z pozycji nieznanych polskiemu czytelnikowi można wymienić pracę R. Jourdaina, Music, The Brain 
and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination, Harper Collins, New York 2008. Są to jednak prace 
popularnonaukowe, a nie akademickie lektury z zakresu neurobiologii.

10 P. Quignard, La haine de la musique, Gallimard, Paris 1997, idem, Wszystkie poranki świata, 
przeł. K. Szeżyńska‑Maćkowiak, Prószyński i S‑ka, Warszawa 2002.

11 J. Levinson, Musical Thinking, „Midwest Studies in Philosophy”, XXVII (2003), s. 59‑68.
12 J. Levinson, Popular Song as Moral Microcosm. Life Lessons from Jazz Standards, w: Musical 

Concerns: Essays in Philosophy of Music, Oxford 2015, Kindle Edition.
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Czym jest myślenie muzyczne? Propozycja Jerrolda Levinsona

Zanim przyjrzymy się sposobom pojmowania muzycznego myślenia przez 
Levinsona, powinniśmy zaznaczyć, że znalazł on przekonującego patrona dla 
swoich rozważań. Od początku do końca tekstu, Levinson przywołuje rozma-
ite wypowiedzi Ludwiga Wittgensteina, które wyczytuje nie tylko z Dociekań 
filozoficznych, lecz także z Brązowego i Niebieskiego Zeszytu. Wszystkie są 
świadectwem dostrzegania przez wielkiego filozofa w muzyce szczególnego 
rodzaju siły intelektualnej. Podążając za intuicjami Wittgensteina, Levinson 
serwuje czytelnikowi dwie istotne wstępne uwagi. 

1. Zapewne zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu melomanów słyszy uchem 
umysłu rozmaite utwory. Załóżmy więc, że ktoś teraz słyszy w swojej głowie 
początek Koncertu skrzypcowego Mendelssohna. Jakie pytanie mu zada-
my? Czy właściwsze byłoby pytanie: „Czym teraz myślisz?”. A może raczej 

„O czym teraz myślisz?”. 
Według Levinsona, pytany odrzekłby, zgodnie ze stanem faktycznym, 

„myślę Koncertem skrzypcowym Mendelssohna”. Taka odpowiedź nie po-
winna budzić zdziwienia. Natomiast odpowiedź: „myślę o Koncercie Men-
delssohna” nie oddawałaby sprawiedliwości temu, co pytany przeżywał, 
trwając w myśli bezsłownej, jaką jest odtwarzana w jego głowie muzyka. 
On nie myślał „o czymś”, lecz myślał „właśnie tym czymś” (różnica pomię-
dzy I was thinking of Mendelssohn’s Violin Concerto oraz I was thinking 
Mendelssohn’s Violon Concerto)13.

2. Można sensownie wypowiedzieć się o jakimś utworze, że „wyraża on 
głębię myśli”, że „jest wyrafinowaną myślą”, podczas gdy nie wypowiemy 
się podobnie o tym, jak gra w koszykówkę Michael Jordan ani o sposobie 
gotowania przez francuskiego mistrza kulinarnego, nawet jeśli gra Jordana 
jest czystą wirtuozerią, a kuchnia les frères Troisgros jest sztuką kulinarną 
najwyższych lotów. Jest więc w nazywaniu muzyki ‘myślą’ coś tak naturalne-
go i oczywistego, że właściwie możemy darować sobie dalsze wyjaśnienia14. 
(Tu można by zaoferować Levinsonowi przykłady, które w jakiś sposób 
osłabiają jego argumentację i samą wyjątkowość muzyki – można przecież 
mówić o niewerbalnej myśli mistrza szachowego, matematyka pochylonego 
nad równaniem, snajpera przed oddaniem strzału lub chirurga skupionego 
na trudnym zabiegu. Te wszystkie przykłady „monomanii”, jak nazywa taki 
rodzaj skupienia na zadaniu George Steiner, są pewnym rodzajem myślenia).

Dalsza część wywodu Levinsona wymaga od nas nieco głębszego przeanalizo-
wania kilku znaków szczególnych muzyki czysto instrumentalnej. Filozof podaje 
przy tym przykłady utworów, które – jak przywołany wcześniej Koncert skrzyp-
cowy Mendelssohna – stanowią dla niego przekonujący materiał dowodowy.

Autor wyróżnia:

13 J. Levinson, Musical Thinking, s. 61.
14 Ibidem, s. 60.



86

Anna Chęćka, Piotr Zieliński

1. myślenie muzyczne wcielone w strukturę (embodied musical thinking), 
o którym orzekamy wszędzie tam, gdzie struktury dźwiękowe zdają się do 
czegoś zmierzać, choć nie da się zidentyfikować obiektywnego celu tego 
zmierzania; Levinson ma tutaj na myśli także inne przejawy „refleksyjnych 
aktów”, takie jak pytanie o coś, konkludowanie, poszukiwanie (thoughtful 
acts, such as questioning, concluding, searching, and the like)15. 

2. implikowane myślenie muzyczne (implied musical thinking), o którym 
orzekamy, gdy śledząc tekst muzyczny lub słuchając utworu, dostrzegamy 
działania kompozytora, ujawnione w postaci zastosowania np. jakieś techniki 
kompozytorskiej lub środka (powiedzmy, kontrapunkt w ramach utworu 
homofonicznego jako element kontrastu), który w jasny sposób prowadzi 
do jakiegoś celu (np. rozwój formy muzycznej)16.

3. właściwe myślenie muzyczne (inherent musical thinking), z którym mamy 
do czynienia, gdy sama muzyka, poprzez następstwo akordów, motywów, 
fraz rozwija utwór postrzegany jako koherentna, logiczna całość17.

Warto poczynić kilka uwag do tych trzech typów myślenia. Wydaje się, zwłaszcza 
gdy przeanalizujemy przykłady muzyczne podane przez Levinsona, że wcielone 
w strukturę myślenie muzyczne (1) może stanowić pole do nadużyć dla osób 
przekonanych o semantycznej naturze muzyki czysto instrumentalnej. „Zmie-
rzanie dokądś”, naśladowanie wcielonych działań czy gestów ilustruje Levinson 
pierwszymi dwoma taktami fortepianowej Sonaty d‑moll op. 31 nr 2 Beethove-
na, zauważając, że jest to właśnie gest otwarcia, po którym oczekujemy jakiejś 
odpowiedzi, reakcji, słowem, ciągu dalszego pewnej dramaturgii. Od tego 
stwierdzenia dzieli nas już tylko krok do słyszenia w czysto instrumentalnej 
muzyce pytań i odpowiedzi czy naśladowania przez poszczególne linie melo-
dyczne rozmowy (np. cztery osoby dyskutują ze sobą w kwartecie smyczkowym). 
Zaznaczmy, że podobną wykładnię muzyki czysto instrumentalnej wypada nie 
tylko tolerować, lecz także rozumieć jej uzasadniony historycznie kontekst. 
Wystarczy przywołać tutaj wybitną pracę Out of Time. Music and the Making 
of Modernity Juliana Johnsona, w której dwa rozdziały, Like a Language oraz 
Le Corps Sonore eksplorują właśnie taką tradycję odczytywania muzycznych 
znaczeń18. 

Trudno też ignorować fakt, że w praktyce pedagogicznej nauczyciele muzy-
ki w podobny – ucieleśniony lub udramatyzowany – sposób tłumaczą swoim 
uczniom dźwiękowe zdarzenia obecne w utworach. Aby się o tym przekonać, 
wystarczy obejrzeć dostępne w Internecie lekcje mistrzowskie, w czasie których 
wybitni wirtuozi „ożywiają” abstrakcyjne, muzyczne struktury, przypisując 
im dramaturgię: chcenia, działania, pytania i odpowiedzi. Obserwacji tej nie 
sposób zignorować, ale nie oznacza ona w gruncie rzeczy, by wyobrażanie 
sobie muzycznych napięć i odprężenia, dążeń do punktów kulminacyjnych 

15 Ibidem, s. 63.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 64.
18 J. Johnson, Out of Time. Music and the Making of Modernity, Oxford University Press 2015, 

s. 236‑313.
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i opadania napięcia w kategoriach ludzkich działań czy namiętności na etapie 
rozpoznawania ekspresyjnej warstwy utworu i przygotowania interpretacji, było 
jakimkolwiek nadużyciem. Nie znaczy to przecież, że muzyk – grając w czasie 
recitalu początek Sonaty d‑moll Beethovena – miałby sobie mówić w myślach: 

„otwieram teraz drzwi, zawieszam na chwilę wszelkie działanie”.
Nawet jeśli nauczyciel podpowiedział mu taki scenariusz na lekcji, zrobił to 

w celu pobudzenia wyobraźni, ukazania napięcia w dźwiękach. 
Takich wątpliwości nie budzi kolejny (2) typ myślenia muzycznego. To po pro-

stu ślad myślenia kompozytora odciśnięty w materiale muzycznym, który kom-
pozytor rozwija czy przetwarza. Nie miejsce to ani czas na rozwijanie dyskusji 
z Levinsonem; można jednak zaznaczyć, że w wypadku tego typu myślenia (2) 
aż prosiłoby się o wspomnienie o idiomie stylistycznym, stanowiącym znak 
szczególny danego genialnego umysłu. To interesujące wyzwanie, można by-
łoby bowiem dzięki (2) typowi „myślenia implikowanego” wykazać, co sprawia, 
że zawsze odróżnimy Bacha od Mozarta i Schuberta od Chopina. Niewątpliwą 
zasługą Levinsona jest uwrażliwienie nas na to, jak wyjątkowo i niepowtarzalnie 

„myśli” w swojej muzyce dany twórca.
Ostatniej propozycji (3) najbliżej jest do ujęcia stricte formalistycznego. Nie 

musimy tutaj tropić ucieleśnionych gestów czy dźwiękowego naśladownictwa 
mowy. „Właściwe myślenie muzyczne” polega na tym, że dysonans rozwiązuje 
się na konsonans, że po dominancie następuje rozwiązanie ścisłe lub zwod-
nicze, krótko mówiąc, że po jednym muzycznym zdarzeniu następuje kolejne 

– w ramach czysto muzycznych praw. Muzyk, który gra, powiedzmy, ostatnią 
fortepianową Sonatę B‑dur Schuberta może przez ponad czterdzieści minut 
trwania tego czteroczęściowego dzieła tkwić w myśli bezsłownej, pozwalając 
strukturom dźwiękowym płynąć w zaprojektowany przez Schuberta sposób 
i doznawać tej myśli bez nazywania zdarzeń, lecz jedynie oddając sprawiedli-
wość napięciom i odprężeniom, które w osobliwy, geniuszowi Schuberta tylko 
właściwy sposób tworzą głęboko przejmującą formę muzyczną. Zauważmy, 
że te ostatnie zdania opisują nie tylko (3) „właściwy typ myślenia”, lecz także 
zawierają odniesienia do typu (1) i (2). Zabieg taki był celowy. W muzyce niezwy-
kle trudno byłoby te trzy typy myślenia od siebie oddzielić. Trudno oczekiwać, 
by (1) nie zawierało w sobie (3) i (2). O tym, że – poza wyjętymi z kontekstu 
strukturami dźwiękowymi – nie da się klarownie rozdzielić tych trzech typów 
myślenia autor typologii jednak nie wspomina. 

Levinson zauważa, że mamy tendencję do przypisywania muzyce cech języka 
i pewnego antropomorfizowania jej. Dąży jednak do wykazania, że muzyka nie 
musi działać jak język, nie musi funkcjonować jak konieczna do przełożenia 
na słowa narracja ani nawet jak mowa cielesnych gestów: bywa bliska stanowi 
czystej kontemplacji. Muzyk instrumentalista w praktyce rozumie to tak: im 
mniej myślisz, tym lepiej grasz. Na myślenie (analizę budowy utworu i detali 
takich, jak to, w jaki sposób położyć palec na klawiaturze) jest czas podczas 
wstępnych etapów pracy nad utworem. Na scenie należy po prostu pozwolić 
muzyce płynąć. 
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Jest to intrygująca kwestia dotycząca automatyzmów i zachowań moto-
rycznych związanych z wirtuozerią, do której niebawem powrócimy w części 
neurobiologicznej. 

Na zakończenie prezentacji przemyśleń Levinsona trzeba jeszcze odnieść się 
do jego uwag dotyczących tych różnic w muzycznym myśleniu, które wynikają 
z tego, kto myśli: słuchacz, wykonawca, improwizator czy może kompozytor. 
Tylko słuchacz, zdaniem filozofa, podąża za muzyką. Podążanie za muzyką 
(following music) tym różni się od słuchania pobieżnego czy niedokładnego, 
że „jest formą myślenia uniemożliwiającą jednoczesne myślenie o czymś in-
nym, w tym samym czasie. Muzyczny proces absorbuje i efektywnie wypełnia 
umysł tego, kto mu się oddaje”19. Inna forma myślenia to – charakterystyczne 
dla misji kompozytora – determinowanie muzyki (determining). Jak się domy-
ślamy, dalej wymienione będzie intepretowanie jej (interpreting) – typowe dla 
wykonawcy podążającego za zapisem nutowym. Nieco zaskakująco w tym 
wyliczeniu wypada generowanie muzyki (generating), które Levinson przypi-
suje improwizatorowi20. Nie jest tajemnicą, że najbliższa sercu i wykształceniu 
muzycznemu Levinsona jest właśnie improwizacja jazzowa, o czym wspomina 
on wielokrotnie przy rozmaitych okazjach, zwłaszcza zaś podczas wystąpień 
na międzynarodowych kongresach. Filozof świadomie wyróżnia improwizację 

– jako najbliższą własnemu doświadczeniu. I być może z tego samego powo-
du uważa generowanie muzyki za ten typ muzykowania, który powinno się 
szczególnie starannie przebadać. Nieco zaskakująco jednak brzmi następujący, 
zaproponowany przez Levinsona podział tych aktywności.

Podążanie za muzyką klasyfikuje jako receptywne (receptive), pozostałe zaś 
trzy typy aktywności nazywa produktywnymi (productive)21. 

To oczywiście spore uproszczenie. Filozof zdaje się zapominać, że podążanie 
za muzyką jest podstawowym warunkiem każdej twórczej aktywności muzycznej. 
Nie ma zatem determinowania bez posłusznego podążania za wewnętrzną logiką 
muzyczną, a już na pewno nie ma interpretowania bez podążania za zapisem 
kompozytorskim. Wydaje się też, że improwizacja jako generowanie muzyki 
wypełnia się tylko w ramach dialektyki wolności i konieczności. Żadna udana 
improwizacja nie jest totalną wolnością. A skoro tak, to nie da się oddzielić 
od siebie tego, co tak beztrosko podzielił Levinson na działania produktywne 
i receptywne.

Nieco niekonsekwentnie w świetle tego radykalnego podziału brzmi nato-
miast sugestia, jakoby należało postrzegać myślenie muzyczne jako ścieranie 
się siły wewnętrznej (własnej wolności) i zewnętrznej (konieczności narzucanej 
przez materiał muzyczny). Muzyka sama nas prowadzi, nawet, gdy jesteśmy 
improwizatorami – powiada Levinson, chociaż zarazem zauważa, że to sam im-
prowizator na żywo generuje dźwięki. Każe nam jednak posłuchać improwizacji 
Stana Getza z filmu The Girl from Ipanema z 1963 roku i zauważa, że nie da się 
rozsądzić, czy improwizator podąża za wewnętrzną muzyczną koniecznością, 
czy ulega spontanicznej wolności. 

19 J. Levinson, Musical Thinking, s. 66.
20 Ibidem.
21 Ibidem.
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W tym miejscu powraca więź Levinsona z Wittgensteinem:

Muzyka (…) a szczególnie muzyka improwizowana, staje się jednym z najlepszych przykładów 
fuzji tego, co wewnętrzne i zewnętrzne w życiu mentalnym, tej fuzji, którą w bólach usiłował 
uchwycić Wittgenstein, która (…) zaprasza nas do przekroczenia opozycji pomiędzy wewnętrznym 
i zewnętrznym, ku transcendencji, być może stanowiącej ostateczny cel Wittgensteinowskiej 
filozofii umysłu22.

Wypada ponownie zauważyć, że ta fuzja, którą dostrzega Levinson jedynie 
w jazzowej muzyce improwizowanej, dotyczy każdej interpretacji muzycznej. 
Doświadcza jej każdy, kto godzi wewnętrzną wolność interpretatora z koniecz-
nością wynikającą z muzycznych prawideł.

W kolejnej, ściśle neurobiologicznej części naszych rozważań, wyróżnimy 
kilka problemów zrodzonych na gruncie dotychczasowych spekulacji i następnie 
spróbujemy zaproponować ich rozwiązania, możliwe na gruncie neurobiolo-
gii ewolucyjnej.

Neurobiologia, neuroanatomia i neurofizjologia wobec problemu myślenia 
muzycznego 

Nasz artykuł jest wynikiem współpracy dwóch osób. Jedno z nas zajmuje się 
neurobiologią zarówno w praktyce medycznej, jak i naukowej. Nie trzeba przy-
pominać, że neurobiologią można zajmować się nie tylko będąc psychologiem 
czy kognitywistą, lecz także, w najbardziej praktycznym sensie, wykonując pracę 
neurochirurga czy radiologa. Pracy z chorymi na oddziale towarzyszyć może 
praca naukowa. Poznawanie tego, jak funkcjonuje układ nerwowy odbywa się 
dzisiaj także przy udziale zaawansowanych badań neurofizjologicznych. W tym 
miejscu nie nawiązujemy wyłącznie do pomiaru aktywności układu nerwowego 
podczas wykonywania zadań poznawczo-estetycznych, o czym czytamy w więk-
szości publikacji z dziedziny neuroestetyki. Mamy tutaj na myśli neurofizjologię 
traktowaną jako narzędzie w procesie leczenia chorób układu nerwowego. Jest 
to zarazem narzędzie poznania jego tajemnic. 

Dzięki coraz bogatszym technologicznie możliwościom nie tylko samego ob-
razowania pracy mózgu in vivo, lecz także monitorowania jego fizjologicznych 
czynności, realne jest głębsze poznanie ludzkiego układu nerwowego i troska 
o dobrostan chorego poddawanego zabiegom chirurgicznym. Zaawansowane 
monitorowanie neurofizjologiczne jest obecnie niezwykle cennym narzędziem 
mapowania pracy mózgu. Pozwala ono chirurgowi nie tylko precyzyjnie leczyć 
chorobę, lecz także nie naruszać ważnych dla chorego funkcji wyższych. Mo-
nitorowanie neurofizjologiczne uczy współczesnego chirurga pokory wobec 
anatomii układu nerwowego. Pozwala zrozumieć, że atlas anatomiczny i nie-
wątpliwie podstawowa w pracy lekarza znajomość neuroanatomii są niewy-
starczające. W przeciwieństwie do innych narządów, w mózgu ważniejsza jest 
jego czynność, a nie struktura. 

22 Ibidem, s. 67.
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Wspominamy o tym, ponieważ praktyczna perspektywa śródoperacyjnych 
badań neurofizjologicznych jest nieobecna w piśmiennictwie naukowym z dzie-
dziny neuroestetyki. Monitorowanie neurofizjologiczne podczas zabiegu chi-
rurgicznego służy także temu, by zauważyć, jak bardzo poszczególne osoby 
różnią się od siebie. Dba o zachowanie tożsamości jedynej, niepowtarzalnej 
osoby, a tożsamość ta wykracza poza motoryczną sprawność, pamięć, zdolność 
mówienia czy słyszenia. 

Casus muzycznego myślenia traktujemy jako przykład niezwykle złożonej 
i wyrafinowanej funkcji mózgu, której poznawanie u poszczególnych pacjentów 
pozwala na poszerzenie ogólnej wiedzy o człowieku. Medycyna i humanistyka 
spotykają się tutaj, dostrzegając wspólny obszar zainteresowań.

Jak wiemy, neuroestetyka próbuje, między innymi, opisywać to, co fundamen-
talne z humanistycznego punktu widzenia: doświadczanie piękna i jego two-
rzenie. Trudno w wypadku tak ulotnych kwestii o jednoznaczne zlokalizowanie 
obszarów mózgu odpowiedzialnych za bycie artystą czy osobą nieprzeciętnie 
wrażliwą na odbiór wartości estetycznych. 

Mózg wrażliwy na piękno jest niezwykłym wyzwaniem dla humanistycznie 
zorientowanej medycyny. Jednym z takich wyzwań jest złożone, niejednoznaczne 
i – co wiemy już na pewno – angażujące wiele anatomicznie zróżnicowanych 
lokalizacji w mózgu – myślenie muzyczne. 

Próbę zbliżenia się do odpowiedzi na pytanie, czym dla neurobiologa jest 
myślenie muzyczne, zacznijmy od uwagi, która pojawia się w artykule cytowa-
nego w pierwszej części artykułu filozofa. Jako miłośnik jazzu (i praktykujący 
jazzman), Jerrold Levinson próbuje wykazać szczególne oddziaływanie wy-
branych standardów jazzowych na moralne postawy i wybory człowieka. Nie 
będziemy wnikać w szczegóły jego wywodu, bo interesuje nas właściwie tylko 
jedna uwaga, pojawiająca się w przypisie:

Być może specyficzna satysfakcja płynąca ze słuchania piosenki zakorzeniona jest w zaanga-
żowaniu obu półkul mózgowych, zaangażowanych w rozumienie tego, czego się słucha, przy 
założeniu, że prawa półkula odpowiada za przetwarzania muzyki, zaś lewa półkula odpowiada 
za przetwarzanie informacji werbalnej23.

Potraktujmy tę uwagę jako punkt wyjścia dla odpowiedzi na następujące, pro-
ste pytania: 

a/ Czy Levinson ma rację, odwołując się do modułowego modelu mózgu oraz 
do podziału na prawą i lewą półkulę w odniesieniu do przetwarzania informacji 
muzycznych i werbalnych?

b/ Czy w nawiązaniu do cytowanej wcześniej pracy Levinsona, Musical Thin-
king, możemy utrzymywać, że istnieje specyficzna aktywność mózgu zwana 
właśnie myśleniem muzycznym?

Aby odpowiedzieć na te pytania, musimy poczynić kilka uwag wstępnych. 
Muzyka istnieje w czasie. Jeśli ma być przedmiotem naszego doświadczenia, 

musi wypełnić się w czasie, musi „zabierać czas” słuchaczowi, który jej słucha 
i wykonawcy, który ją interpretuje. Nie jest ona statyczna jak obraz wizualny. 

23 Por. J. Levinson, Popular Song…, w p. 14, loc. 2869.
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Niezależnie od tego, jak ją postrzegają zwolennicy perspektywy narratologicz-
nej, muzyka nie jest też opowieścią, którą możemy w dowolnym momencie 
przerwać, by po jakimś czasie bez kłopotu wrócić do lektury. Od tych prostych 
stwierdzeń można zacząć poszukiwania podstaw biologicznych myślenia mu-
zycznego i jego odrębności od innego rodzaju funkcji wyższych naszego mózgu. 
Należałoby doprecyzować, czym dla neurobiologa jest myślenie muzyczne 
i zapytać chociażby, czy należy je utożsamiać z percepcją muzyki. Czy trakto-
wanie określenia „myślenie muzyczne” i „percepcja” zamiennie nie prowadzi 
do pomieszania pojęć? 

Należy odnotować, że zagadnienie percepcji muzyki doczekało się licznych 
opracowań na gruncie psychologii poznawczej24. Przytoczmy ogólną definicję 
percepcji, aby następnie nieco bardziej szczegółowo, odnieść się do samej muzyki:

Percepcja, czyli spostrzeganie, jest podstawowym ogniwem procesów poznawczych człowieka 
(obok myślenia, pamięci, mowy, uczenia się), dzięki którym uzyskuje on orientację w otoczeniu, 
poznaje je i może w nim skutecznie działać. Charakterystyczną cechą procesów percepcyjnych 
jest obecność bodźców zewnętrznych, które oddziałują na nas za pośrednictwem receptorów, 
czyli narządów zmysłów25.

Jak uściśla Anna Jordan-Szymańska, w wypadku percepcji muzyki mówimy o jej 
wymiarze podmiotowym (słuchacz) oraz przedmiotowym (bodźce dźwiękowe, 
materiał muzyczny). W pierwszym wypadku możemy brać pod uwagę osobnicze 
uwarunkowania psychosensoryczne, poznawcze, emocjonalno-motywacyjne, co 
wiąże się między innymi z poruszeniem kwestii uzdolnień muzycznych danego 
człowieka. Kiedy zaś zajmujemy się wymiarem przedmiotowym, interesuje nas 
percepcja materiału muzycznego (dźwięki, interwały, skale), percepcja konfigura-
cji dźwiękowych, struktur czasowych, wysokościowych, zjawisk harmonicznych. 
Nieuniknione jest wreszcie postawienie pytania o relację pomiędzy percepcją 
a rozumieniem muzyki26. (Zaznaczmy przy tym, że problematyka „myślenia 
muzycznego” – czy „myślenia muzyką” – ściśle łączy się z „rozumieniem mu-
zyki”. Ważne jest jednak, by uświadomić sobie, że „myślenie muzyką” i  jej 

„rozumienie” może zachodzić nawet wówczas, gdy do podmiotu nie docierają 
żadne bodźce zewnętrzne.)

Pozostańmy jeszcze przez chwilę w obszarze badań psychologii poznawczej. 
Najczęściej przywoływaną pozycją (w swoich fenomenologicznych rozważaniach 
na temat percepcji muzyki odnosi się do niej nawet Roman Ingarden) jest pocho-
dząca z 1958 roku, obszerna praca R. Francės, La perception musicale, która do 
dzisiaj doczekała się kilku wznowień. Na kilkuset stronach tej książki zagadnienie 

„myślenia muzycznego” jako takiego nie pojawia się właściwie wcale. Wyjątek 
stanowi paragraf poświęcony definicji retoryki muzycznej, w którym czytamy: 

„myśl jest zewnętrzna wobec słów, ona jedynie desygnuje obiekty i zachodzące 

24 Literatura jest tu niezwykle obszerna. Z konieczności przywołujemy tylko wybrane pozycje. 
Por. R. Francės, La perception musicale, Paris, Vrin 2002, J. Sloboda, Umysł muzyczny. Poznawcza psy‑
chologia muzyki, przeł. A. Białkowski i in., UMFC, Warszawa 2002. M. L. Serafine, Music as cognition. 
The development of thought in sound, Columbia University, New York 1988. Por. także kwartalnik 
poświęcony percepcji muzyki, Music Perception, University of California Press.

25 A. Jordan‑Szymańska, Droga do poznania muzyki, UMFC, Warszawa 2014, s. 23‑24.
26 Ibidem, s. 70 i dalsze.
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relacje, podczas gdy myśl muzyczna zawiera się w dźwiękach i zależy od nich 
ściśle”27. Następuje potem rozbudowana analiza muzyki jako rodzaju dyskursu, 
retoryki. Jest to jednak perspektywa przedmiotowa – „myśl” przypisana jest 
muzyce. Perspektywa podmiotowa i bezpośrednie nawiązanie do poznawczych 
kompetencji podmiotu, który słuchając muzyki – myśli, pojawia się przy innej 
okazji, gdzie Francės charakteryzuje „inteligentną percepcję”, lecz nie nazywa 
jej „myśleniem muzycznym”28. To zrozumiałe, autor bowiem opisuje zdolności 
do uchwycenia w danym czasie różnych dźwięków i dostrzeganie relacji między 
dźwiękami. Myślenie muzyczne, któremu poświęcamy naszą uwagę w tym arty-
kule, wykracza poza samą, jakże zróżnicowaną, percepcję bodźców. Intrygujące 
staje się pytanie, w jakiej mierze myślenie muzyczne może abstrahować od tego, 
co jest percepcją bodźców płynących do umysłu ze środowiska zewnętrznego.

Powróćmy do wcześniej przytoczonych rozważań Jerrolda Levinsona. Filo-
zof ten nie cytuje wywiedzionych z psychologii poznawczej definicji percepcji 
muzycznej (czy też, „myślenia muzycznego”), posługuje się nimi intuicyjnie 
i zasadniczo nie prowadzi to do mylenia pojęć. Jednak czytelnik literatury psy-
chologicznej musi w wypadku lektury tekstu Levinsona otworzyć się na odmienny 
paradygmat, a nawet, zgodzić się na pewne uproszczenia. Filozof wyróżnił 
w swoich rozważaniach, jak pamiętamy, podążanie za muzyką (słuchacz), inter-
pretowanie jej (wykonawca), determinowanie jej (kompozytor) i generowanie 
jej (improwizator). Tylko pierwszą aktywność nazwał receptywną a pozostałe 
produktywnymi. Należałoby najpierw zapytać, czy percepcja muzyki byłaby, 
zdaniem Levinsona, tożsama z podążaniem za muzyką. Odpowiedź na to py-
tanie wydaje się twierdząca. To wreszcie sprawia, że przynajmniej w ramach 
spekulacji filozoficznej, należałoby opowiedzieć się za węższym rozumieniem 

„percepcji muzyki” i nieco szerszym rozumieniem „myślenia muzycznego”.
Gdy czytamy zacytowane w pierwszej części naszego tekstu pytania doty-

czące aktywności umysłowej kogoś, kto w swojej głowie odtwarza Koncert 
skrzypcowy Mendelssohna, chciałoby się zapytać, czy istnieje jakaś istotna 
różnica pomiędzy „myśleniem muzyką” a „wyobrażaniem sobie muzyki”. Osoba 
niebędąca znawcą muzyki mogłaby przecież dowodzić, że to zupełnie to samo: 
charakterystyczną cechą „wyobrażania sobie” czy „snucia marzeń” może być 
(choć nie musi) trwanie w myśli bezsłownej czy operowanie samymi obrazami.

Tego podobieństwa między „wyobrażaniem sobie”, „marzeniem” a „trwaniem 
w muzyce” Levinson nie bierze pod uwagę. Dla neurobiologa nie wydaje się 
ono czytelne i wymagałoby analizy. Wydaje się, że to, o czym mówi Levinson 
jako o „myśleniu muzyką” nie jest zwykłym „wyobrażaniem sobie” muzyki, ale 
odtwarzaniem jej za pomocą wewnętrznego „odtwarzacza dźwięków”. Tym 
odtwarzaczem jest nasza pamięć. Należałoby uściślić, że ów przypadek „słucha-
nia muzyki uchem umysłu” w bardzo szczególny sposób dotyczy wykonawcy, 
który w taki sposób może trenować granie „na sucho”, bez użycia instrumentu, 

27 R. Francės, op. cit., s. 153.
28 Ibidem, s. 248. W oryginale francuskim jest to właściwie „percepcja całkowita” (perception totale) 

jednak wydaje się, że anglojęzyczni komentatorzy pracy przyczynili się do rozpowszechnienia określenia 
„percepcja inteligentna”, które pojawia się także w pracach psychologów polskich, por. A. Jordan‑Szy‑
mańska, op. cit., s. 28.
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przed występem. Taki trening niezwykle ułatwia późniejszy występ estradowy. 
Upewnia wirtuoza w tym, że rzeczywiście doskonale pamięta struktury muzycz-
ne i to, w jaki sposób chce je wykonać. Zauważmy też, że pamięć tekstu idzie 
tu w parze z pamięcią pewnych zachowań motorycznych, o czym będziemy 
jeszcze wspominać. 

Zakładamy zatem, że do myślenia muzyką potrzebna jest szeroko rozumiana 
pamięć. Co ciekawe, pamięć (w tym wypadku krótkotrwała) okazuje się ważna 
także dla rozumiejącego i dającego satysfakcję słuchania muzyki, bo warunkuje 
podążanie za strukturami i rozpoznanie tego, co w utworze już było i co jest 
nowe29.

Na tym etapie, biorąc pod uwagę doświadczenia melomanów i muzyków, 
można więc założyć, że pamięć (krótko- i długotrwała) jest niezbędna dla 
podążania za muzyką. Świadomość jest zakotwiczona w obwodach pamięci. 
Pamięć ostatnich sekund i minut, czyli pamięć krótkotrwała, jest kluczowa 
w percepcji fraz muzycznych. Pamięć długotrwała, obwody mózgu w płatach 
skroniowych, przechowuje gotowe do wywołania przez emocje i skojarzenia 
przeżycia i wspomnienia sprzed dawna, nawet z dzieciństwa. Pamięć długotrwała 
jest wyjątkowo mocno splątana z emocjami, które z kolei muzyka przywołuje.

Nie ulega wątpliwości, że myślenie muzyczne jest wyjątkowo silnie zależne od 
struktur nerwowych odpowiedzialnych za pamięć krótkotrwałą, przewidywanie 
oraz za zegary biologiczne mózgu30. Podstawowy zegar mózgu leży w prąż-
kowiu, odpowiada za poczucie czasu, rytmy dzienne i miesięczne organizmu. 
Drugi – zegar hipokampa – jest szczególnie wrażliwy na porównanie wzorców 
czasowych, powtarzalność, np. fraz muzycznych, pojedynczych motywów 
i kształt rytmiczny struktur muzycznych.

Zarówno mowa, jak i zdolności muzyczne pojawiają się u człowieka we 
wczesnych fazach rozwoju osobniczego, dlatego można wyciągnąć wniosek, 
że istnieją predefiniowane struktury i obwody neuronalne, które w rosnącym 
mózgu umożliwiają podjęcie tych czynności. 

Myślenie muzyczne, tak jak mowa i wszystkie inne aktywności świadome 
mózgu są możliwe dzięki rozległym sieciom połączeń korowo-podkorowych 
mózgu. W praktyce u chorych z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu znacznie 
częściej obserwuje się zaburzenia mowy (afazję) niż amuzję, jednak częstość 
występowania amuzji nabytej jest niezbadana31.

Można na tej podstawie wyciągnąć wniosek, że przetwarzanie mowy jest 
wyraźniej skoncentrowane w wyspecjalizowanych obszarach mózgu (pola ko-
rowe Wernickego i Broki, pęczek łukowaty) niż przetwarzanie muzyki. 

29 Pisze o tym Jerrold Levinson w swojej książce Music in the Moment, Cornell University Press, 
Ithaca 1997, s. 17 i dalsze. Przypomina o Husserlowskiej analizie czasowości, która zakłada utrzymy‑
wanie w żywej pamięci tego, co właśnie wybrzmiało (retencja) oraz przewidywanie tego, co będzie 
(protencja), s. 17, w przypisie.

30 R. J. Zatorre, V. N. Salimpoor, From perception to pleasure: Music and its neural substrates, Pro‑
ceedings of The National Academy of Sciences of the USA, 2013/110, s. 10430‑10431.

31 M. Carrie, Congenital and acquired amusia as categories of CAPD, 2018, www.hearinghealth‑
matters.org/pathways/2018, [dostęp: 1.09.2020], oraz N. Garcia‑Casares, Model of music cognition and 
amusia, 2013 „Neurologia” (English Ed.) 2013, 28, s. 179‑186.

http://www.hearinghealthmatters.org/pathways/2018
http://www.hearinghealthmatters.org/pathways/2018
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Neurobiologia mowy jest obecnie dobrze poznana, szczególnie często wska-
zuje się na mocniejsze skupienie ośrodków mowy w półkuli niedominującej. 
Tymczasem wydaje się, że wąsko rozumiana „percepcja muzyki” i szerzej trak-
towane „myślenie muzyczne” – według obecnego stanu wiedzy – nie zależą od 
tak wąsko wyspecjalizowanych struktur nerwowych. Dotychczasowe badania 
wskazują na ich rozległe rozproszenie w całym mózgu, bez wyraźnej latera-
lizacji32. W świetle dotychczasowych publikacji uzasadnione jest stwierdzenie, 
że myślenie muzyczne odbywa się całym mózgiem. 

Spróbujmy teraz wrócić do uproszczenia dokonanego przez Levinsona. Pytał 
on o to, czy słuchanie dobrze skomponowanej piosenki z dobrze dopasowanym 
tekstem poetyckim działa na „cały mózg”, skoro za przetwarzanie muzyki i tek-
stu odpowiadają, jak napisał, odpowiednio prawa i lewa półkula. Wskazuje to 
na zupełne lekceważenie wiedzy o sieciach neuronalnych i na duże przywiązanie 
do modułowego modelu mózgu. W celach dydaktycznych często wykorzystywa-
ne jest uproszczone przedstawianie funkcji mózgu jako obszarów ruchowych, 
czuciowych i kojarzeniowych. Kora ruchowa, a właściwie cały ośrodkowy układ 
ruchowy, jest w ostatnich latach coraz wyraźniej przedstawiany w kontekście 
czynności niezwiązanych bezpośrednio z ruchem. Aktywność kory ruchowej jest 
wszechobecna podczas percepcji mowy i innych czynności ruchowych. Schematy 
złożonych aktywności ruchowych oraz schematy ich percepcji są najpewniej 
zlokalizowane i przetwarzane przez te same obwody neuronalne, obejmujące 
układ ruchu-planowania, jego wyobrażenia i wykonania33. Wykonanie ruchu 
złożonego, szczególnie zaś wyuczonego, wiąże się z jego wcześniejszym wy-
obrażeniem lub odtworzeniem w nieuświadomiony sposób. 

Szczególnie ciekawe są wyniki badań neurobiologicznych nad rolą układu 
ruchowego w percepcji muzyki34. Wykazano, że słuchanie muzyki aktywuje nie 
tylko obszary czuciowe mózgu, lecz także pierwszorzędową (podstawową) korę 
ruchową oraz móżdżek.

Baumann i wsp. zaobserwowali, że obszary kory ruchowej zaangażowanej 
w planowanie czynności ruchowych (ang. supplementary motor cortex, SMC) 
są mocniej aktywne podczas słuchania muzyki u wykształconych pianistów niż 
u ludzi, którzy nie są pianistami35. Można z tego wyciągnąć wniosek, że muzycy 
inaczej słuchają muzyki niż ludzie nieumiejący grać. Trzeba przy tej okazji za-
pytać, czy ta aktywność rzeczywiście sprowadza się tylko do słuchania? Mózg 
muzyka wykonawcy pracuje tak, jakby muzyk grał, podczas gdy on „jedynie 
słucha”. Jednak słuchając, zarazem interpretuje, odnosi to, co słyszy do tego, 
jak sam poprowadziłby daną frazę, jak rozwiązałby kulminację etc. Jeżeli do-
bry rzemieślnik obserwuje gorszego podczas pracy, to zdarza się, że „aż go 

32 S. G. Kim i wsp., Brain networks underlying aesthetic appreciation by interaction of the spectra 
and temporal organisations of music, Scientific Reports 2019/9, DOI: 10.1038/s41598‑019‑55781‑9.

33 B. Hommel, Ideomotor action control: On the perceptual grounding of voluntary actions and 
agents, 2013 MIT Press Scholarship Online, DOI: 10.7551/MITPRESS/9780262018555.003.0005.

34 C. I. Gordon, P. R. Cobb, R. Balasubramaniam, Recruitment of the motor system during music 
listening: An ALE meta‑analysis of fMRI data, PLOS One 13 (11): e0207213, www// doi.org/10.1371/
journal.pone.0207213.

35 S. Baumann i wsp., A network for audio motor coordination in skilled pianists and non‑ musicians, 
Brain Research 2007, 1161, s. 65‑78. Pisze o tym obszernie Stefan Koelsch, por. rozdział „Music and 
Action”, w: S. Koelsch, Brain and Music, Willey‑Blackwell, Kindle Edition, loc. 4915.
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świerzbią ręce”, żeby tę czynność wykonywać samemu poprawnie. Uwaga 
ta może dotyczyć, dla przykładu, chirurga obserwującego zabieg, który sam 
wykonuje sprawniej i co więcej, jest przekonany, że sprawność ta przekłada 
się na dobrostan pacjenta. Jest to przykład aktywacji wyszkolonej ruchowej 
kory SMC podczas zwykłej obserwacji czynności wykonywanych przez innego 
człowieka. Tu znowu wypadałoby zwrócić uwagę Levinsonowi na to, że przy-
pisywanie słuchaniu funkcji jedynie receptywnej jest niemałym uproszczeniem, 
przy założeniu, że słuchaczem jest aktywny zawodowo muzyk.

Pójdźmy jeszcze dalej tym tropem. Wirtuoz ma wybitnie mocno wyuczone 
wzorce złożonych ruchów związanych z grą na danym instrumencie powiązane 
biologicznie z korą ruchową SMC. Te ruchowe wzorce są aktywowane nie tylko 
podczas wykonywania utworu, lecz także jego słuchania, a także najpewniej 
podczas wyobrażania sobie muzyki czy myśleniu o utworze (myślenia muzycz-
nego). Stąd – oczywiście jedynie w teorii – improwizacja jest neurobiologicznie 
fuzją „tego, co wewnętrzne i zewnętrzne w życiu mentalnym”, bo jest fuzją 
systemów percepcji, wykonania ruchowego, pamięci i wirtuozowskich wzor-
ców ruchowych. Owe wzorce są cierpliwie ćwiczone (godzinami, miesiącami), 
a następnie wpisane w ściśle zdeterminowany czas wykonania. Wydaje się, 
że – w idealnym modelu – ten czas byłby niezależny od zmiennego samopo-
czucia wirtuoza. Mamy na myśli to, że czas wykonania nie powinien i nie może 
równać się subiektywnemu poczuciu czasu, które się zmienia wtedy, gdy wyko-
nawca odczuwa stres estradowy. Zauważmy, że w profesjonalnym kształceniu 
muzycznym zwraca się uwagę na tego rodzaju kontrolę czasu. Pamięć tego 
zaplanowanego w czasie wykonania dla mózgu jest także sprawdzianem kon-
centracji i uwagi. Można zaryzykować twierdzenie, że dzięki spokojnej kontroli 
czasowego wymiaru wykonania, muzyk się nie myli, bo nie zakłóca wyuczonych 
wcześniej automatyzmów. Ta kwestia bez wątpienia zasługuje na dalsze badania 
empiryczne i stanowi ciekawy interdyscyplinarnie obszar badawczy.

Podsumowanie

Neuroestetyka łączy w sobie wiedzę o mózgu rozumianą nie tylko jako teoria, 
lecz także w najgłębszym sensie, praktyka. Fascynująca jest tutaj humanistyczna 
wizja mózgu wykraczająca poza widzenie w nim narządu służącego do rozma-
itych czynności. Proponujemy, by na samą neuroestetykę spojrzeć z praktycznej 
strony. Wielokrotnie wspomina się o jej multidyscyplinarności. Choć zabrzmi 
to zaskakująco, chcielibyśmy podkreślić jej potencjalną rolę w praktyce chirur-
gicznego leczenia mózgu. 

Do tej pory w neurochirurgii zakładano, że sukcesem leczenia było wyelimino-
wanie choroby przy zachowaniu podstawowych czynności człowieka, takich jak 
widzenie, słyszenie, poruszanie nogami i rękami. Podczas ubiegłorocznej edycji 
kursu Masters of Neurosurgery w Londynie poświęconego operacjom guzów 
mózgu, podkreślano, że pacjent XXI wieku to ktoś dalece bardziej zindywidu-
alizowany niż osoba, która po operacji ma nadal słyszeć, widzieć i poruszać się. 
To także, dla przykładu, artysta muzyk, który decyduje, by pozostałe mu lata 
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życia spędzić przy zachowaniu wyższych funkcji umysłu, takich jak gra na in-
strumencie, czytanie literatury, podziwianie malarstwa. Neurochirurgia, ratując 
życie, ma dzisiaj przed sobą możliwość wyboru, w jaki sposób leczyć chorobę, 
zachowując jak najwięcej ważnych dla chorego funkcji wyższych.

Najprostszą metodą monitorowania funkcji wyższych mózgu jest operowanie 
chorych, którzy są przytomni (ang. awake surgery – co oznacza wybudzenie 
pacjenta ze znieczulenia ogólnego w trakcie operacji). W Internecie można 
odnaleźć filmy pokazujące operacje mózgu u chorych, którzy podczas zabiegu 
grają na instrumentach. Jest to metoda leczenia, która stara się zachować pewną 
funkcję wyższą mózgu podczas usuwania choroby, przy założeniu, że za ra-
dykalne usunięcie choroby pacjent płaci nieakceptowalną cenę pod postacią 
utraty ważnych dla niego funkcji wyższych. Monitorowanie neurofizjologiczne 
powinno uwzględniać jak najwięcej funkcji wyższych, co obecnie stara się 
umożliwić rozwój technologii. 

Myślenie muzyczne jest dobrym tego przykładem. Operując chorego skrzypka, 
monitorujemy nie tylko to, czy jest w stanie nadal grać na skrzypcach przy za-
chowaniu funkcji motorycznych (co pokazują prezentowane w serwisie Youtube 
filmy z operacji muzyków). To dziś za mało. Jesteśmy świadkami technologicz-
nego przełomu w metodach leczenia chorób mózgu i neurofizjologicznego 
monitorowania połączeń mózgowych podczas operacji dowolnych obszarów 
mózgu. Staje się możliwe neurofizjologiczne monitorowanie dowolnych połą-
czeń w mózgu. Rodzi się pytanie, które połączenia, w jednostkowym spojrzeniu 
na daną osobę, są ważne. 

Jaki to ma związek z myśleniem muzycznym, któremu tyle uwagi poświęcił 
Jerrold Levinson? 

Okazuje się ono niezwykle złożone i w sposób kompletny obrazujące istotę 
mózgowej recepcji piękna, co wydaje się najwyższą, możliwą do zdefiniowa-
nia formą pracy mózgu. Świadome praktycznych, ważnych dla neurochirurgii 
implikacji badanie myślenia muzycznego, mogłoby stanowić przeciwwagę dla 
badań zbyt wyspecjalizowanych, skierowanych ku poznaniu poszczególnych 
funkcji poznawczych. Nie jest przesadą stwierdzenie, że myślenie muzyczne, 
które łączy w sobie zagadkę pamięci i doświadczenia czasu, myślenia prze-
strzennego, matematycznego, a także, tendencji umysłu do strukturowania 
dźwięków, dostrzegania ich porządku semantycznego i syntaktycznego, może 
być mierzalnym parametrem ważnym dla oceny wyższych funkcji mózgu.

Myślenie muzyczne mogłoby być, dla przykładu, jednym z wyzwań przyszło-
ści dla neurofizjologicznych pomiarów niewerbalnych funkcji mózgu podczas 
znieczulenia ogólnego. W przeciwieństwie do medialnie rozpowszechnionych 
obrazów operacji z wybudzeniem pacjenta, dzisiaj coraz bardziej realne jest 
monitorowanie – u pacjenta nieprzytomnego – nie tylko podstawowych, lecz 
także wyższych funkcji jego mózgu. 

Powstaje tutaj niezwykle ważne pytanie: czy uda nam się zachować coś 
fundamentalnego z człowieczeństwa, z istoty osoby, która po operacji nie traci 
wrażliwości na piękno i utrzymuje zdolność do doznawania przeżycia estetycz-
nego sensu largo? Nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć tego, czy za naszego 
życia neurochirurgia rozwinie się aż tak bardzo, by monitorując złożone funkcje 
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mózgu, dbać, coraz bardziej indywidualnie, o tożsamość i jednostkową niepo-
wtarzalność każdego chorego. Sądzimy jednak, że filozofia sztuki – pokazując 
złożoność myślenia muzycznego – daje nam lekcję tego, jak powinna rozwijać 
się medycyna przyszłości. 
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