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Być może właśnie z tego powodu Orfeusz jest powszechnie postrzegany
jako uosobienie czegoś prawdziwie ludzkiego, a tragiczny finał jego życia dodatkowo wzmacnia wymowę tego faktu. Apollo natomiast, nieodmiennie kojarzony z porządkiem nadzmysłowym, z bezgłośną muzyką niebiańskich sfer, ze
światłem, życiem, prawdą, wiedzą, oczyszczeniem, pięknem, ale jednocześnie
(jako że był także bogiem gwałtownej śmierci) z bóstwami chtonicznymi oraz
z niszczeniem i mordem55 – pozostaje cudownie nieludzki, a właściwie ponadludzki. Zarazem jednak o wiele bardziej bezpośrednio ukazuje swym myśleniem i działaniem – jakkolwiek tylko w sposób symboliczny – wewnętrzne
rozdarcie tkwiące w samej naturze muzyki i zarazem życia, ich na wskroś
antynomiczny charakter. Obydwie te postacie reprezentują odmienne zapatrywania na istotę muzyki, trudne do pogodzenia nawet w odniesieniu do jej
czysto konceptualnego czy formalnego wymiaru. Orfeusz to człowiek, muzyk
ludzki, mistrz muzycznego rzemiosła, odpowiednika średniowiecznej musica
humana lub musica intrumentalis. W samej sztuce muzycznej wiele mu się
udaje: jest symbolem powodzenia i sławy. Napotyka jednak trudności w urzeczywistnianiu ideałów mieszczących się w porządku życia. Któż jednak w tej
dziedzinie może naprawdę być mistrzem? Apollo pozostaje metafizycznym,
ale zarazem i życiowym hermafrodytą, symbolem panowania nad obydwoma przeciwstawnymi sobie porządkami świata: zmysłowym i inteligibilnym.
Jednocześnie jest kimś – na właściwy tylko jemu sposób – efemerycznym,
życiowo słabym, zapatrzonym w siebie, na wpół zjawiskowym, co świetnie
ukazał na znanym portrecie boga Stanisław Wyspiański.
ELEMENTY DETERMINIZMU W MUZYCZNYM PROCESIE TWÓRCZYM

Przywoływanie odległych w czasie przypowieści mitycznych – swego
rodzaju snów na jawie – dotyczących metafizycznie interpretowanych powiązań muzyki z pesymistyczną wykładnią ludzkiego losu charakterystyczną
dla greckiej umysłowości można próbować zbyć stwierdzeniem, że ma ono
dzisiaj już tylko znaczenie muzealne i stanowi co najwyżej świadectwo dawno zamkniętego etapu rozwoju zachodniej kultury. Tyle się w międzyczasie
nr 40(2778), s. 9) inaczej niż nasz przykład Wergiliusz w utworze o takim samym tytule – przedstawia go jako uosobienie myślenia racjonalnego. Skrzętnie obmyślana kalkulacja, mająca na celu
przechytrzenie ciemnych mocy, nie powiodła się. Stąd płacz Orfeusza, gdy ten uświadomił sobie
swoją klęską, poeta tłumaczy jako wywołany nie tyle świadomością bezpowrotnej utraty ukochanej,
ile raczej ostatecznym potwierdzeniem p r z e c z u c i a, jakie od początku miał w tej sprawie: nikt
dotąd nie wygrał z Hadesem, więc także jego musi spotkać przegrana.
55
Czasownik „apollymi”, od którego Grecy wywodzili imię Apollona, znaczy „niszczę”, „zabijam”.
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zmieniło; dzisiejsza muzyka jest zupełnie inna niż ta, która prawdopodobnie
wtedy rozbrzmiewała. Znacznie bliżsi naszej wyobraźni i wrażliwości są Kant,
Schopenhauer i Hegel, a także pierwsi romantycy, których bezkompromisowe
wizje w największym bodaj stopniu ukształtowały współczesne pojmowanie
„mowy dźwięków” i roli odgrywanej przez nią w naszym życiu. Tak gotów
będzie myśleć ktoś, dla kogo kwintesencję muzyki stanowi na przykład twórczość Beethovena. Jakże pojąć leżące u jej duchowych podstaw przesłanie bez
pomocy pojęć wypracowanych przez nowożytny idealizm?
W tym naiwnym zapytaniu jest jednak coś na rzeczy. Mimo wszystkich
zawartych w niej niedopowiedzeń i wątpliwych ustaleń romantyczna wizja
muzyki nie przestaje fascynować – z tego głównie powodu, że wydaje się trafnie uwydatniać rolę czynników duchowych w kształtowaniu typu wrażliwości
nieodzownej w tym rodzaju sztuki. Muzyka nie jest fenomenem materialnym, bo jedynie jej materiał, dźwięk, podlega prawidłowościom naturalnym,
na przykład ilościowym prawom rytmu i harmonii. Ona sama – treści, jakie
prawdopodobnie wyraża, oraz rodzaj emocji, jakie w nas rozbudza – zdaje się
przynależeć do osobnego świata. Stąd właśnie idealistyczna jej wykładnia jawi
się jako w pełni uprawniona. Także w dziedzinie twórczości muzycznej nie
działają wyraźnie zaznaczone prawidłowości, które dałoby się ująć w system
przejrzystych zasad, na przykład prawa kojarzenia ze sobą konkretnych doznań
czy reguły wznoszenia racjonalnych konstrukcji wystarczające do skomponowania dzieła. Psychologistyczne wyjaśnienie jest nie mniej problematyczne
niż to, które chciałoby wywieść geniusz muzyczny z samego tylko działania
praw natury.
Napotykamy jednak w tym miejscu pewien znamienny paradoks. Wbrew
temu, co się na ogół na ten temat sądzi, żaden artysta, także muzyk, nie czuje
się nigdy w pełni wolny. Doświadcza licznych przymusów, wewnętrznych
i zewnętrznych; czuje, że muzyka to nieogarniony przez ludzki umysł żywioł, którego niepisanym prawom trzeba się podporządkować. Tylko wtedy
może zostać prawdziwym muzykiem. Sama wolna decyzja jest czymś dalece
niewystarczającym: wielu było wybranych, lecz tylko nielicznych powołano
do wykonywania tej niecodziennej profesji. Czy to kwestia talentu, wrodzonych uzdolnień, właściwego miejsca urodzenia i wieloletniej ciężkiej pracy,
czy raczej działania czynników, których ludzki umysł nie zna i nad którymi
nie ma władzy? Starożytni Grecy odpowiadali, że sam człowiek muzyki nie
tworzy. I nawet gdy zostaje doskonałym muzykiem, kimś, kto sam wymyśla
urzekające zestawienia tonów, prawdziwa muzyka przynależy wyłącznie do
domeny działań boskich. Ale nawet bogowie, obdarzeni przecież licznymi
ułomnościami, nie mają nad nią pełnej kontroli. Oddziaływanie muzyki zdaje
się przenikać wszystko, co istnieje, i jest ono niezależne od jakiegokolwiek
w pełni uświadomionego indywidualnego zamierzenia. Jej duch zdaje się szy-
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bować wysoko nad niedoskonałym światem, zamieszkiwanym przez istoty
o skończonych i ułomnych umysłach.
Źródło tego stanu rzeczy stanowi fakt, że drogi rozwoju prawdziwej sztuki
są nie tylko zawiłe, ale i na ogół mało znane lub w ogóle nieuświadamiane
przez ogół ludzi, a nawet przez tych, którzy nimi kroczą. „Sztuka – pisał
w roku 1841 Ralph Waldo Emerson – jest drogą twórcy do jego dzieła. Drogi te lub metody są idealne i wieczne, aczkolwiek tylko nieliczni je znają;
nieraz przez długie lata – a nawet przez całe życie – nie zna ich sam artysta, dopóki nie spełni wszystkich warunków. Malarz, rzeźbiarz, kompozytor, rapsod epicki, mówca – wszyscy pragną wypowiedzieć się symetrycznie
i całkowicie, a nie słabo i fragmentarycznie. Przypadkowo lub umyślnie poddają się wpływowi pewnych warunków, […] a każdy z nich doznaje wówczas n o w e g o p r a g n i e n i a (podkr. – J.J.). Słyszy jakieś głosy, powoduje
się czyimś skinieniem. I czuje ze zdumieniem, że go okrążają całe zastępy
demonów”56. Według Emersona do istoty autentycznej twórczości należy wypowiedź pełna, niefragmentaryczna, a jednocześnie „symetryczna” i zawsze
czymś uwarunkowana, zależna od czegoś, czym ona sama nie jest – nie są tu
nawet wykluczone pojawiające się w wyobraźni i odczuciach artysty „zastępy
demonów”, najpewniej obrazowy symbol determinacji, nad którą on nie panuje. Artysta jest wszakże zdumiony, gdy odczuwa ich obecność. Jak wymownie pokazują doświadczenia sztuki najnowszej, „demony” mogą mu się jawić
w potwornej masce zła, podstępnej namowy i zarazem obietnicy, chwilowego
zauroczenia czymś nieistotnym i przemijającym lub jako naga siła, przemoc.
Jednakże w sztuce właśnie, i tylko w niej – działanie ich mocy bywa zbawienne. Pod ich przemożnym naciskiem artysta czuje, że to, co chciał od dawna
wypowiedzieć, już w nim jest i musi wyjść z niego – nie zaś ze świata, któremu
z taką uwagą dotąd się przyglądał, stanowiąc jego naturalną część57.
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Na potwierdzenie zasadności takiego odczytania natury związku między tym, co w twórczości
muzycznej jest zewnętrzne (może to być na przykład muzyka ludowa kraju, w którym kompozytor
się urodził, lecz z którego musiał emigrować), a tym, co wewnętrzne, można przytoczyć następujące
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(A. P a n u f n i k, Panufnik o sobie, tłum. M. Glińska, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1990, s. 322).

