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[…] krąży po harmonicznym labiryncie jak po supermarkecie w pierwszym 
dniu wyprzedaży”18. 

Czy taki sceptyk kiedykolwiek uwierzy w ascoltando? Może uwierzyłby 
tylko w pot, łzy i zmęczenie starszego i doświadczonego wirtuoza. Pianistyczna 
zwinność, lekkość, z jaką chińska artystka radzi sobie z trudnościami muzycz-
nej materii, zaślepia sceptyka lub przynajmniej w istotny sposób utrudnia mu 
dotarcie do innych niż czysto techniczne walorów wykonania. Stereotypowość 
tej sytuacji jest uderzająca. Zewnętrzne piękno kobiety budzi w tym przypadku 
niepokojącą, zabarwioną intelektualną wyższością zawiść. 

Metafi zyczne  z a s ł u c h a n i e  − podobne do tego, o którym pisał Ba-
renboim w Everything is Connected − wiąże się ściśle z refl eksją wykonawcy, 
próbującego przeniknąć materię muzyczną i zrozumieć jej strukturę. Różnica 
między pianistką ze zgrabnie napisanej opowieści Bariliera a Danielem Ba-
renboimem polega nie tylko na różnicy płci, wieku, pochodzenia i urody, ale 
między innymi także na tym, że drugi, realnie istniejący pianista, podejmuje 
publicznie wysiłek werbalizacji doświadczenia muzycznego. Trzeba jednak 
podkreślić, że to rzadki fenomen i w żadnym razie nie należałoby oczekiwać 
od każdego wykonawcy pisania rozpraw fi lozofi cznych na temat muzyki (ani 
nawet popularyzatorskich poradników, „jak słuchać”). 

Naturalnym stanem wirtuoza – na scenie czy w studiu nagrań − jest trwanie 
w myśli bezsłownej. Oskarżenie go o bezmyślność może natomiast przybrać 
– jak w Chińskim fortepianie − postać etycznie niepokojącego nadużycia. 
Ujawnia się w nim niezrozumienie natury milczącego zasłuchania, które nie 
musi wspierać się na żadnej uczonej egzegezie ani na „manifeście” dodanym 
przez wykonawcę do występu. Muzyk podczas samotnego recitalu na scenie 
jest wyjątkowo bezbronny − zwłaszcza wtedy, gdy gra ascoltando, gdy nie 
kontroluje mimiki i zapomina się w dźwiękach.

MYŚL BEZSŁOWNA
CASUS MUZYCZNEGO MYŚLENIA 

Refl eksja nad zasłuchaniem wirtuozów (i publiczności) powinna zostać 
poszerzona o próbę odpowiedzi na pytanie, czy zanurzenie w dźwiękach wy-
maga uruchomienia innego niż werbalny modusu myślenia. W tym kontek-
ście głównym przewodnikiem będzie dla nas fi lozof Jerrold Levinson, który 
analizuje sposoby myślenia muzycznego odmienne od myślenia powiązanego 
z werbalizacją. 
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Zdaniem Levinsona powinniśmy wziąć pod uwagę dwa rodzaje myślenia − 
oba wiążą się z podążaniem za dźwiękami. Pierwszy rodzaj stanowią struktury 
przybierające postać procesów myślowych, szczególnie zaś te naśladujące 
pytania, formułowanie konkluzji czy poszukiwanie odpowiedzi (typowym 
przykładem relacji pytanie−odpowiedź w muzyce byłby struktury nazywane 
poprzednikiem i następnikiem, znane z budowy okresowej utworu muzycz-
nego). Drugi rodzaj to struktury muzyczne stanowiące świadectwo procesów 
myślowych, które zachodzą w umysłach samych kompozytorów19. Pierwszy 
rodzaj myślenia wydaje się więc ucieleśniony (ang. embodied) w muzycznym 
procesie − to myślenie, w które zaangażowana jest sama muzyka, stawiająca 
pytania, szukająca rozwiązań, dążąca do celu. To ona, jak czytamy też w przy-
woływanej wcześniej książce Barenboima, stanowi ucieleśnienie bycia (trwa-
nia) lub kreatywnego stawania się. Drugi rodzaj myślenia przypisywany jest 
przez Levinsona kompozytorowi zaangażowanemu w proces muzyczny: przed-
miot myślenia stanowi w tym przypadku ewoluujące dzieło muzyczne. Dobrą 
ilustracją tego typu myślenia może być wprowadzenie techniki kontrapunktu 
do utworu, który jak Nokturn E-dur op. 62 Chopina jest kantylenowy, homo-
foniczny, lecz jego środkowa część, agitato, zaskakuje melodią prowadzoną 
w polifonicznym wielogłosie. Chopin w odcinku agitato – zdaje się mówić 
Levinson – „myśli polifonicznie” w ramach utworu homofonicznego. Wielu 
czytelników pism tego wybitnego myśliciela pamięta zapewne, że Levinson 
eksploatował pierwszy typ muzycznego myślenia już wcześniej, w słynnym 
eseju Hope in The Hebrides20. Dokonał tam przekonującej muzykologicznie 
analizy ewoluowania nadziei w tematach uwertury Felixa Mendelssohna. Choć 
na gruncie fi lozofi i analitycznej rozumowaniu Levinsona można zarzucić wiele 
nieścisłości, to jednak potwierdza je praktyka i intuicja wykonawcza. Oto 
przykład „z życia wzięty”: muzycy, prowadząc kursy mistrzowskie, często 
przypisują frazie czy motywom muzycznym rozmaite dążenia, chcenia bądź 
twierdzenia. Także na gruncie zaprojektowanej przez Eera Tarastiego semio-
tyki egzystencjalnej21 struktury muzyczne dążą do celu, egzemplifi kują wolę 
i chcenie. W relacji krytyka muzycznego narracja w nokturnie Chopina może 
być logiczna, koherentna, przekonująca, szczera albo przeciwnie, chaotyczna, 
bałamutna, fałszywa. Możemy oczywiście odrzucać te metafory, uznając je za 
semantyczne nadużycia, jednak praktyka opisu muzyki wykazuje, że w dużej 
mierze jesteśmy na nie skazani.

19  Por. J. L e v i n s o n, Musical Thinking, „Midwest Studies in Philosophy” 27(2003) nr 1, 
s. 63n.

20  Zob. t e n ż e, Hope in The Hebrides, w: tenże, Music, Art, and Metaphysics: Essays in Phi-
losophical Aesthetics, Cornell University Press, Ithaca 1990, s. 336-375.

21  Zob. E. T a r a s t i, Existential Semiotics, Indiana University Press, Bloomingtom–Indianapo-
lis 2000.
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Wydaje się, że w swojej interesującej klasyfi kacji Jerrold Levinson nie 
potrafi ł jednak uniknąć najpowszechniejszego „grzechu” popełnianego 
w większości opisów muzyki. Jest nim częsta zmiana podmiotu, który „my-
śli” w muzyce. W pierwszym typie myślenia podmiotem jest sama struktura 
dźwiękowa (motyw, który „pyta” bądź „dąży do celu”), w drugim jest nim 
kompozytor, który na przykład przeprowadza modulację z Des-dur do odległej 
tonacji22. Można byłoby sprawę uprościć i ograniczyć działający podmiot do 
samej struktury muzycznej: poprzez modulację z Des-dur do odległej tonacji 
w muzyce dokonuje się zmiana, którą Levinson nazywa myśleniem. Wskutek 
tej czysto muzycznej operacji mamy wrażenie ruchu, dążenia, osiągania celu, 
et cetera. 

Kompozytor lub wykonawca staje się posłuszny wewnętrznym prawidłom 
muzycznej materii. W praktyce angażuje go proces myślenia strukturami 
muzycznymi, bardzo często tożsamy z trwaniem poza słowami, w relacjach 
czasowych, przestrzennych, w napięciach emocjonalnych i abstrakcyjnych 
wyobrażeniach. Podczas wielogodzinnego ćwiczenia utworu wykonawca 
przyswaja sobie pewne automatyczne zachowania motoryczne, które mogą 
zostać w istotny sposób zakłócone poprzez pojęciowe myślenie o nich („nie 
trafi ę w klawisz, zaraz się pomylę”), zupełnie jak w przypadku nadmierne-
go wysiłku mentalnego przy stawianiu pojedynczych kroków. Kiedy muzyk, 
najczęściej w wyniku tremy, zbyt intensywnie kontroluje swoje pojedyncze 
ruchy, zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Podpowiedź, jaką 
w takich sytuacjach formułują mądrzy nauczyciele muzyki, sprowadza się do 
prostej rady: „słuchaj, podążaj za muzyką”. Ujmując rzecz nieco inaczej, moż-
na powiedzieć: na analizę poszczególnych gestów był czas wcześniej, podczas 
wstępnej pracy nad utworem. Teraz trzeba po prostu podążać za dźwiękiem, 
a inne zmysły podporządkować słyszeniu. 

Neurobiolodzy podkreślają rolę niewerbalnego myślenia o strukturze mu-
zycznej znacznie bardziej rozciągniętej w czasie niż myślenie o syntaktycz-
nej strukturze komunikatu językowego. W książce Brain and Music Stefan 
Koelsch buduje hipotezę szczególnego przetwarzania przez mózg informacji 
strukturalno-hierarchicznych, takich jak muzyka i matematyka, w obszarach 
mózgowia powiązanych z myśleniem przestrzennym, emocjami i obszarami 
pamięci krótko- i długotrwałej (między innymi w układ limbicznym, odpowie-
dzialnym za pamięć i emocje)23. Nie jest to co prawda gotowy argument prze-
ciwko teoriom opowiadającym się za językową naturą muzyki, ale należałoby 

22  Por. L e v i s o n, Musical Thinking, dz. cyt., s. 63.
23  Zob. S. K o e l s c h, Brain and Music, Wiley-Blackwell, Chichester 2012; S. K o e l s c h 

i in., Processing of Hierarchical Syntactic Structure in Music, „PNAS” 110( 2013) nr 38, s. 15443-
-15448. 

Słuchanie jako modus myślenia
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go brać pod uwagę, szukając specyfi czności muzycznego modusu myślenia. 
Ma ono wiele wspólnego ze stanem medytacji, ze skupieniem nad dowodem 
matematycznym – powraca tutaj pitagorejskie pokrewieństwo muzyki i mate-
matyki, którego sens tak często umyka współczesnym umysłom.

NEUROESTETYKA MUZYKI

Badacze uprawiający nauki przyrodnicze często zarzucają humanistom nie-
wiarę w możliwość poznania sztuki za pomocą narzędzi nauk biologicznych. 
I rzeczywiście, humaniści z dystansem traktują naturalistyczny rys w bada-
niach nad kulturą. Chociaż coraz śmielej i częściej wspomina się o interdy-
scyplinarności dyskursu o sztuce, to jednak po obu stronach (humanistycznej 
i przyrodoznawczej) wyczuwalne są obawy, choćby o metodologiczną czystość 
wywodu i o jego profesjonalizm. Dlatego też godnym wyróżnienia zwiastunem 
budowania dialogu między przedstawicielami humanistyki i nauk przyrodni-
czo-biologicznych w duchu promowanej przez Edwarda Osborne’a Wilsona 
„konsiliencji wiedzy”24 jest rozwijający się od kilkunastu lat program badaw-
czy neuroestetyki. Na gruncie polskojęzycznym jedną z pionierskich prac z tej 
dziedziny była wydana przez Laboratorium Myśli Muzycznej Neuroestetyka 
muzyki25. Jeden z wyróżników neuroestetyki stanowi symetryczny namysł nad 
muzyką jako sztuką i jako komunikatem. Spotykają się tutaj naturalistycznie 
(i zasadniczo fi nitystycznie) zorientowana psychologia poznawcza muzyki, 
muzykologia kognitywna i neurobiologia z sympatyzującą z infi nityzmem 
estetyką i fi lozofi ą muzyki. 

Jedną z dystynktywnych cech neuroestetyki muzyki jest poszukiwanie 
związków pomiędzy umysłem muzycznym a mózgiem. Badania nad rolą okre-
ślonych struktur mózgu w przetwarzaniu bodźców muzycznych mają oczy-
wiście dłuższą historię niż sama neuroestetyka; wystarczy wskazać w tym 
miejscu na rozmaite próby naukowego i popularnonaukowego opisu obser-
wacji osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych, urazów czy 
nowotworów mózgu. Ciekawym przykładem, stanowiącym pomost między 
wywodem naukowym a popularyzatorskim „zagajaniem”, jest książka Roberta 
Jourdaina Music, the Brain, and Ecstasy26. Ten bestseller opowiadający o móz-
gu i muzyce zawiera, często spotykane w pracach amerykańskich autorów, 

24  Zob. E.O. W i l s o n,  Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. J. Mikos, Zysk i S-ka, Poz-
nań 2011.

25  Zob. Neuroestetyka muzyki, red. M. Bogucki i in., Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
Poznań 2013.

26  Zob. R. J o u r d a i n, Music, the Brain, and Ecstasy: How Music Captures Our Imagination, 
Harper Collins, New York 2008.
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