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Muzyka wype∏nia znacznà cz´Êç naszego ˝ycia.

S∏uchamy jej niemal codziennie od najm∏od-

szych lat. Dzi´ki technologii fonograficznej

muzyka towarzyszy nam dziÊ podczas prowa-

dzenia samochodu, spotkania w pubie, na za-

kupach w supermarkecie, podczas spaceru

deptakiem czy w trakcie przyrzàdzania potraw

w kuchni. Obecna jest nie tylko na koncertach,

na które zwykle wybieramy si´ Êwiadomie

w∏aÊnie dla niej, ale stanowi te˝ nieod∏àczny

komponent filmów, nabo˝eƒstw, zabaw, a nawet

gier komputerowych. ObecnoÊç muzyki w na-

szym codziennym ˝yciu jest tak powszechna

i oczywista, ˝e przechodzimy nad tym faktem

do porzàdku dziennego, traktujemy jà w spo-

sób oboj´tny i cz´sto bezrefleksyjny. Tymcza-

sem z aktywnoÊcià muzycznà cz∏owieka wià˝e

si´ wiele intrygujàcych pytaƒ, które zdajà si´

ca∏y czas wymykaç satysfakcjonujàcym odpo-

wiedziom. Dlaczego w pozornie niczym nie-

wyró˝niajàcych si´ zjawiskach akustycznych

rozpoznajemy muzyk´, podczas gdy inne trak-

tujemy jako mow´ czy ha∏as? Skàd w ogóle

wzi´∏a si´ muzyka? Czy mo˝emy stwierdziç

z obiektywnego, fizycznego lub biologicznego

punktu widzenia, czym muzyka jest? Czy

wszystko to, co nazywamy muzykà, stanowi

jedno jakoÊciowo specyficzne zjawisko? Czy

tylko my – ludzie – mamy muzyk´? Zagadnie-

nia te stanowià w ostatnich latach przedmiot

powa˝nej i o˝ywionej debaty naukowców ró˝-

nych specjalnoÊci. Próbujà oni szukaç odpo-

wiedzi na te pytania, wykorzystujàc osiàgni´cia

badawcze zarówno dyscyplin humanistycz-

nych, tradycyjnie przypisanych do refleksji

o muzyce, jak i przyrodniczych, których wk∏ad

w rozumienie zjawisk kulturowych spotyka

si´, szczególnie dziÊ, z coraz wi´kszym zrozu-

mieniem i zainteresowaniem nie tylko Êrodo-

wisk naukowych. 

Oliver Sacks – s∏ynny neurolog i psychiatra,

autor licznych bestsellerów – w przedmowie

do swojej wydanej w 2007 roku ksià˝ki Muzy-

kofilia1 przywo∏uje fragment powieÊci Arthura

Clarke’a Koniec dzieciƒstwa, w której inteli-

gentni przybysze z kosmosu zastanawiajà si´

nad sensem aktywnoÊci muzycznej ludzi.

Sacks pos∏uguje si´ tà fantastycznà opowieÊcià,

aby uzmys∏owiç nam niezwyk∏oÊç zami∏owa-

nia ludzi do muzyki. OpowieÊç ta uÊwiadamia

nam jednak du˝o wi´cej. Mimo ˝e próba po-

stawienia si´ w roli Marsjanina ka˝e nam

zrezygnowaç z postawy antropocentrycznej

i pozwala spojrzeç na cz∏owieka jako przedsta-

wiciela jednego z licznych gatunków zamiesz-

kujàcych Ziemi´, to nawet z tej perspektywy

muzyka wydaje si´ czymÊ specyficznie ludz-

kim. Na pozór nic w tym dziwnego, wszak

cz∏owiek chlubi si´ wyjàtkowà inteligencjà,

wyobraênià, innowacyjnoÊcià i wieloma innymi

przymiotami, których pró˝no szukaç u innych

gatunków. Wydaje si´ wi´c oczywiste, ˝e

muzyka, podobnie jak wi´kszoÊç wytworów

kultury cz∏owieka, musi byç dla niego specyficz-

na. Jest jednak w ludzkiej aktywnoÊci muzycz-

nej coÊ szczególnego, co nie pozwala potrakto-

waç muzyki jako jednego z wielu wynalazków

– kaprysów wyjàtkowo sprytnej ma∏py. Z jednej

strony, nie znamy ˝adnej, nawet najbardziej

egzotycznej kultury, w której brak by∏oby

muzyki, podczas gdy znane sà kultury, które

13Muzyczny
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nie wykszta∏ci∏y na przyk∏ad ˝adnych form

sztuki wizualnej2 – sztuki, która pod postacià

malowide∏ naskalnych znana by∏a ju˝ w spo-

∏ecznoÊciach ludzi zamieszkujàcych Afryk´

przed niespe∏na 28 tysiàcami lat3. Taka po-

wszechnoÊç jest charakterystyczna dla bardzo

niewielu zjawisk. Sugeruje to, ˝e muzyka jest

cechà uniwersalnà ca∏ego naszego gatunku.

Z drugiej strony, dla marsjaƒskiego obserwatora

aktywnoÊç muzyczna ludzi musi uchodziç za

coÊ kompletnie bezu˝ytecznego – wyglàda jak

marnowanie czasu i energii w bli˝ej nieokre-

Êlonym celu.

Wydaje si´, ˝e ÊwiadomoÊç powszechnoÊci

i wielkiej pasji, z jakà ludzie na ca∏ej Ziemi od-

dajà si´ muzyce, sta∏a si´ przyczynkiem do

podj´cia prób wyjaÊnienia muzycznoÊci cz∏o-

wieka z perspektywy przyrodniczej. Pierw-

szym badaczem, który podejrzewa∏, ˝e zdolno-

Êci muzyczne muszà mieç coÊ wspólnego z na-

turà ludzkà, by∏ nie kto inny, jak sam Karol

Darwin. Z poczàtku geneza muzyki stanowi∏a

dla Darwina jednà z najwi´kszych zagadek.

Póêniej swojà uwag´ skierowa∏ ów geniusz

nowo˝ytnej nauki w stron´ doboru p∏ciowego.

To w∏aÊnie ten mechanizm odpowiedzialny

by∏, zdaniem Darwina, za selekcj´ zdolnoÊci

pozwalajàcych ludziom muzykowaç. Muzyka,

podobnie jak Êpiew ptaków, stanowiç mia∏a

rodzaj popisu seksualnego, dzi´ki czemu nasi

muzykalni przodkowie mogli poszczyciç si´

wi´kszà liczbà potomków4. Rozumienie ak-

tywnoÊci muzycznej cz∏owieka w kategoriach

biologicznej adaptacji nie mieÊci∏o si´ jednak

w g∏owach myÊlicieli wspó∏czesnych Darwino-

wi. WyjaÊnianie ludzkich zachowaƒ za pomocà

kategorii biologicznych – w szczególnoÊci

czegoÊ tak wyjàtkowego i wznios∏ego jak

sztuka, za jakà niewàtpliwie uwa˝a si´ w spo-

∏eczeƒstwie Zachodu muzyk´ – by∏o i nadal

cz´sto jest traktowane jako przyk∏ad odzierania

nas z cz∏owieczeƒstwa. Byç mo˝e dlatego

muzyka znikn´∏a na jakiÊ czas ze sfery zaintere-

sowania przyrodników, a wÊród XX-wiecznych

przedstawicieli nauk spo∏ecznych i humani-

stycznych silnie akcentujàcych odr´bnoÊç swo-

jego przedmiotu badawczego od Êwiata natury,

którzy stopniowo ulegali fascynacji coraz po-

pularniejszà w powojennej historii nauki rela-

tywnà wizjà kultury, argumentacja przyrodnicza

nie mog∏a cieszyç si´ popularnoÊcià. Dopiero

po ponad 100 latach od opublikowania hipotezy

Darwina myÊl o naturalnych êród∏ach ludzkiej

muzycznoÊci zacz´∏a zajmowaç umys∏y nie-

których uczonych.

To w∏aÊnie pytanie o adaptacyjny charakter za-

chowaƒ muzycznych cz∏owieka jest dziÊ przed-

miotem o˝ywionej debaty wielu muzykolo-

gów, lingwistów, archeologów, psychologów

ewolucyjnych i poznawczych, neurobiologów

zajmujàcych si´ przetwarzaniem bodêców mu-

zycznych przez uk∏ad nerwowy cz∏owieka.

Odpowiedê na to z pozoru wydumane i abstrak-

cyjne pytanie, która wydaje si´ ma∏o znaczàca

z punktu widzenia ogólnej wizji cz∏owieka

i Êwiata, pociàga za sobà wiele niezwykle

wa˝kich konsekwencji nie tylko dla teorii samej

muzyki, lecz tak˝e dla zrozumienia funkcjono-

wania wielu zdolnoÊci poznawczych cz∏owieka.

Wiedza na temat genezy zachowaƒ muzycz-

nych cz∏owieka pozwala te˝ udzieliç odpowie-

dzi na postawione na wst´pie pytania. Mimo

˝e spór o adaptacyjnoÊç muzyki jest ca∏y czas

otwarty, niektóre z niedawnych odkryç i ustaleƒ

dokonanych przez przedstawicieli spierajàcych

si´ obozów pozwalajà lepiej rozumieç wiele

zjawisk obserwowanych w ludzkiej kulturze,

takich jak stosowanie muzyki w reklamie czy

wp∏yw okreÊlonych rodzajów muzyki na za-

chowanie cz∏owieka. Warto przyjrzeç si´ kilku

ciekawym faktom, których dostarcza nam

wspó∏czesna nauka, rzucajàcym nowe Êwiat∏o

równie˝ na nasze codzienne doÊwiadczenia

muzyczne.

14
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Zacznijmy od ptaków. Podobieƒstwo ptasiego

Êpiewu do ekspresji muzycznej cz∏owieka od

dawna przykuwa∏o uwag´ zarówno filozofów,

poetów, myÊliwych, jak i kompozytorów. Do-

piero jednak w XX wieku zaobserwowano, ˝e

Êpiew wi´kszoÊci ptaków Êpiewajàcych wy-

kazuje poza ∏atwo dostrzegalnymi podobieƒ-

stwami strukturalnymi tak˝e wiele innych

cech bliskich muzyce. Chyba najbardziej

zdumiewajàce by∏o odkrycie, ˝e pieÊni ptaków

tego samego gatunku, ale zamieszkujàcych

inne obszary, ró˝nià si´ mi´dzy sobà „melo-

diami”5. Okaza∏o si´, ˝e ptaki te, podobnie jak

ludzie, uczà si´ nowych wariantów pieÊni

charakterystycznych dla danej grupy. Abstra-

hujàc od sporu, czy mo˝na taki rodzaj zacho-

wania traktowaç jako przejaw kultury, czy nie,

wprowadzanie spontanicznych zmian w re-

pertuarze Êpiewów, które przekazywane sà

z pokolenia na pokolenie, zdaje si´ zbli˝aç

ptasià twórczoÊç do muzyki. Podobnà prawi-

d∏owoÊç zaobserwowano u waleni, których

Êpiewy s∏yszane sà w g∏´binach oceanów6.

Czy˝by muzyka by∏a obecna u tak ewolucyjnie

odleg∏ych od cz∏owieka gatunków? Rzeczywi-

Êcie, dla wielu obserwacje te wystarczajà,

aby mówiç z podziwem o muzyce skowron-

ków i wielorybów. Sam nie ukrywa∏em zdu-

mienia, gdy obudziwszy si´ pewnego ranka

w jednym z pokojów goÊcinnych Instytutu

Muzykologii w Krakowie, z którego okna roz-

poÊciera si´ widok na ogród zamieszka∏y przez

licznych skrzydlatych Êpiewaków, pos∏ysza∏em

ptasià melodi´ przypominajàcà ludowe Êpie-

wy oparte na skali pentatonicznej. Czy˝bym

by∏ Êwiadkiem mi´dzygatunkowej wymiany

kulturowej? Mo˝e ów uskrzydlony artysta

zainspirowa∏ si´ w m∏odoÊci muzykà dobie-

gajàcà do gniazda z okien sal dydaktycznych

krakowskiej muzykologii?

OczywiÊcie wspomniane podobieƒstwa to za

ma∏o, by mówiç o ptasich Êpiewach czy muzyce

w dos∏ownym znaczeniu. Mi´dzygatunkowe

badania porównawcze kierujà jednak refleksj´

w stron´ ciekawych pytaƒ. Dzi´ki obserwa-

cjom ornitologów wiemy, ˝e wi´kszoÊç gatun-

ków ptaków Êpiewajàcych charakteryzuje si´

okreÊlonymi cechami swoich Êpiewów, które

wykazujà niezmiennoÊç pomimo zró˝nicowania

dialektów. Czy my, ludzie, podobnie jak ptaki,

rodzimy si´ z pewnymi predyspozycjami po-

znawczymi, które kierujà naszymi preferencjami

muzycznymi i decydujà o tym, co obiektywnie

mo˝na uznaç za muzyk´? Poglàd, jakoby eks-

presja muzyczna mog∏a byç ograniczana w ja-

kimÊ stopniu przez predyspozycje poznawcze,

zdaje si´ przeczyç du˝ej cz´Êci twórczoÊci

kompozytorów XX wieku, którzy zerwali, jak

mo˝na sàdziç, ze wszystkimi mo˝liwymi ce-

chami tradycyjnego j´zyka muzycznego.

Kompozycje awangardowe, których dobitnym

przyk∏adem jest utwór Johna Cage’a zatytu∏o-

wany 4'33" – tyle w∏aÊnie trwa cisza i nic wi´cej

– wspierajà popularne twierdzenie, ˝e muzykà

mo˝e byç wszystko to, co chcemy muzykà na-

zwaç. Za jeszcze bardziej obrazoburcze uchodzi

przekonanie, ̋ e nasze predyspozycje poznawcze

mogà wp∏ywaç na ocen´ estetycznà muzyki.

Tez´ o ca∏kowitej dowolnoÊci w konstruowaniu

przebiegów muzycznych zdajà si´ wspieraç

równie˝ obserwacje muzycznych kultur poza-

europejskich, które dowodzà, ˝e ró˝norodnoÊç

aktywnoÊci muzycznej cz∏owieka jest prze-

ogromna, a ustalenie listy uniwersaliów mu-

zycznych – cech obecnych we wszystkich

muzykach Êwiata – jest zadaniem niezwykle

trudnym, jeÊli nie niemo˝liwym do realizacji.

Ca∏kowicie inny obraz muzycznoÊci cz∏owieka

rysujà zwolennicy traktowania muzyki jako

biologicznej adaptacji. Punktem wyjÊcia staje

si´ tu cz´sto porównanie muzyki do j´zyka na-

turalnego, który mimo swej adaptacyjnej natu-

ry wykazuje si´ tak˝e niezwyk∏ym zró˝nico-

waniem mi´dzykulturowym we wszystkich

15Muzyczny
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swych aspektach konstrukcyjnych. Jako g∏ów-

nà przes∏ank´ adaptacyjnoÊci podajà oni cz´sto

wspomnianà powszechnoÊç muzyki, porówny-

walnà jedynie z j´zykiem naturalnym czy reli-

già, oraz wiek najstarszych artefaktów inter-

pretowanych jako narz´dzia muzyczne, takich

jak liczàce ponad 30 tysi´cy lat koÊciane flety

znalezione na terenie Niemiec7. Ciekawe ob-

serwacje zachowaƒ naszych milusiƒskich su-

gerujà te˝ istnienie pewnych wrodzonych pre-

ferencji poznawczych. Niemowl´ta wykazujà

du˝o wi´ksze zainteresowanie konsonansami8 –

interwa∏ami muzycznymi, których wra˝enie

przywykliÊmy opisywaç jako przyjemne, mi-

mo ˝e ich ocena estetyczna ró˝ni si´ w zale˝-

noÊci od kultury i okresu historycznego. Nie

wiadomo, jaki wp∏yw na te preferencje majà

doÊwiadczenia prenatalne p∏odu, co podnoszà

zwykle zwolennicy traktowania muzyki jako

kulturowego wynalazku. Niezale˝nie od kultu-

ry, w której wychowujà si´ niemowl´ta i ich

matki, wyst´pujà natomiast pewne cechy tak

zwanej mamomowy skorelowane z okreÊlony-

mi sta∏ymi kontekstami emocjonalnymi9. Jak

dalece sà to jednak cechy specyficznie mu-

zyczne, trudno jednoznacznie stwierdziç.

Niezwykle interesujàce dla naszego rozumie-

nia muzyki sà z pewnoÊcià obserwacje osób

cierpiàcych na amuzje. Podobnie jak w afazji,

która upoÊledza przetwarzanie mowy, osoby

dotkni´te amuzjà majà problemy z wykonywa-

niem najprostszych zadaƒ muzycznych, takich

jak na przyk∏ad rozpoznawanie popularnych

melodii, podczas gdy inne funkcje poznawcze

sà u nich niezaburzone. Choç wielu z nas ch´t-

nie si´ przyznaje do braku jakichkolwiek zdol-

noÊci muzycznych, deklaracje te wydajà si´ co

najmniej przesadzone, jeÊli nie ca∏kowicie fa∏-

szywe. Jak dowodzi Isabelle Peretz – psycholog

muzyki, która du˝à cz´Êç swojej dzia∏alnoÊci

naukowej poÊwi´ci∏a na badanie osób z amu-

zjami – odsetek ludzi cierpiàcych na t´ przypa-

d∏oÊç w spo∏eczeƒstwie Zachodu wynosi oko-

∏o 4 procent. Zdecydowana wi´kszoÊç z nas

jest wi´c zdolna do uczestnictwa w kulturze

muzycznej w takim zakresie, w jakim pozwala

nam na to nasze wczeÊniejsze doÊwiadczenie.

Na owo doÊwiadczenie nie mamy jednak wiel-

kiego wp∏ywu, gdy˝ od obecnoÊci muzyki

w Êrodowisku, w którym wzrastamy, podobnie

jak od j´zyka ojczystego, trudno jest si´ odizo-

lowaç. Odkrycia Peretz i wspó∏pracowników

uÊwiadamiajà nam, ˝e muzycznoÊç jest dla nas

dost´pna na wyciàgni´cie r´ki, mimo ˝e post´-

pujàcy podzia∏ i coraz wi´ksza specjalizacja

ról spo∏ecznych w cywilizacji Zachodu dopro-

wadzi∏y do powierzania aktywnoÊci muzycznej

zwykle tylko wybranym jednostkom wyselek-

cjonowanym w drodze wymagajàcych procedur,

co mo˝e rodziç b∏´dne wra˝enie wyjàtkowoÊci

zdolnoÊci muzycznych. Czy powszechnoÊç

zdolnoÊci pozwalajàcych na aktywnoÊç mu-

zycznà jest dowodem adaptacyjnoÊci muzyki?

Istotà odkrycia Peretz jest wskazanie na obec-

noÊç deficytów poznawczych uwarunkowanych

czynnikiem genetycznym10. W drodze ˝mud-

nych badaƒ uda∏o si´ nie tylko wykazaç dzie-

dziczny charakter niektórych przypadków

amuzji, ale tak˝e wykryç specyficzne zmiany

anatomiczne w obszarach mózgowia odpo-

wiedzialnych za przetwarzanie niektórych

aspektów bodêców muzycznych u osób

z amuzjami11.

Czy jednak mo˝emy stwierdziç, ˝e zdolnoÊci

upoÊledzone u osób z amuzjami sà specyficz-

nie muzyczne? Aniruddh Patel, neurobiolog

z Kalifornii i autor poczytnej ksià˝ki Music,

Language and the Brain, twierdzi, ˝e muzycz-

noÊç cz∏owieka jest g∏ównie skutkiem specy-

ficznego wykorzystywania niektórych zdolno-

Êci j´zykowych12. W toku niedawnych badaƒ

przeprowadzonych wÊród osób z amuzjami po-

s∏ugujàcych si´ ojczystym j´zykiem tonalnym

– odmianà j´zyka, w którym relacje wysokoÊci

16
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dêwi´ku wypowiadanych sylab wp∏ywajà na

znaczenie s∏ów lub ich funkcje gramatyczne –

odkryto, ˝e brak zdolnoÊci w rozpoznawaniu

melodii upoÊledza tak˝e rozpoznawanie cech

tonalnych j´zyka13. Co ciekawe, te same osoby,

które mia∏y problemy z rozpoznawaniem

wspomnianych cech tonalnych swojego j´zyka

ojczystego, nie mia∏y ˝adnych problemów

z poprawnym formu∏owaniem wypowiedzi

w tym j´zyku. Wyglàda wi´c na to, ˝e w zakre-

sie percepcji przynajmniej cz´Êç maszynerii

mózgowej mo˝e byç u˝ywana zarówno do za-

daƒ muzycznych, jak i j´zykowych. Równie˝

wyniki badaƒ neuroobrazowych wskazujà, ˝e

podczas wykonywania zadaƒ muzycznych

aktywne sà te˝ te obszary kory mózgowej,

które zaanga˝owane sà w przetwarzanie nie-

których aspektów mowy. Czy˝by zatem nasza

aktywnoÊç muzyczna by∏a produktem ubocz-

nym mówienia? Idea j´zykowych êróde∏ mu-

zyki nieraz ju˝ by∏a obecna w myÊli filozofów

czy muzykologów. Obraz, jaki si´ wy∏ania

z obserwacji aktywnoÊci uk∏adu nerwowego

cz∏owieka, nie pozwala, niestety, na jednoznacz-

ne rozstrzygni´cie zarówno kwestii genezy

muzyki, jak i jej jednorodnoÊci. Zwolennicy

ewolucyjnych êróde∏ muzycznoÊci cz∏owieka

wskazujà na przyk∏ad na wyniki badaƒ,

w których stwierdzono na podstawie obser-

wacji z wykorzystaniem PET (pozytronowej

tomografii emisyjnej), ˝e s∏uchanie przyjemnej

muzyki pobudza tak zwane oÊrodki nagrody,

które sà aktywne podczas wykonywania czyn-

noÊci o du˝ym znaczeniu dla przetrwania, ta-

kich jak jedzenie czy seks14. Specyficzna i silna

reakcja emocjonalna towarzyszàca okreÊlonym

zjawiskom sugeruje istotnoÊç tych zjawisk

w procesie doboru naturalnego. Có˝ jednak

oznacza sformu∏owanie „przyjemna muzyka”?

Czasem jeden utwór muzyczny mo˝e byç

przyjemny dla jednej osoby, podczas gdy dla

drugiej taki byç nie musi. Czy zaobserwowana

reakcja na bodêce muzyczne by∏a skutkiem

obecnoÊci w tej muzyce jakichÊ szczególnych

jej cech, czy raczej specyficznej konfiguracji

zestawu ró˝nych w∏asnoÊci?

IloÊç i specyfika obszarów mózgowia aktyw-

nych podczas s∏uchania czy wykonywania mu-

zyki wskazuje raczej na wieloaspektowoÊç zja-

wisk muzycznych. Nie mo˝na zatem mówiç

o muzyce jako o budowli wykutej z jednej ska-

∏y, ale traktowaç jà nale˝y jako konstrukcj´

zbudowanà z wielu ró˝nych cegie∏, które

w ró˝nych kulturach zestawiamy w nieco inny

sposób lub wr´cz decydujemy, które z nich

wykorzystamy. Jak dalece ten wybór cegie∏ jest

ograniczony przez naszà biologicznà natur´,

a w jakim stopniu jesteÊmy niezale˝ni w wyra-

˝aniu si´ poprzez muzyk´? Czy istniejà ceg∏y,

bez których nie da si´ zbudowaç ̋ adnej muzycz-

nej konstrukcji? JeÊli muzyka jest odpowiedzià

na nasze g∏´bokie potrzeby, to skàd si´ one

biorà? Mo˝e racj´ ma Steven Pinker, który

twierdzi, ˝e muzyka jest technologià przyjemno-

Êci15, stworzonà przez cz∏owieka dla zaspokaja-

nia swoich pierwotnie niemuzycznych potrzeb?

Trudno jest wprawdzie wyjaÊniç w Êwietle

pinkerowskim powszechnoÊç muzyki. Równie

trudno jest jednak uzasadniç niezwyk∏e zró˝-

nicowanie tego, co nazywamy muzykà, zwo-

lennikom adaptacyjnego rozumienia muzyki.

Jednà z recept dla adaptacjonistów jest wskaza-

nie na zestaw cech w∏aÊciwych tylko muzyce

i dla niej przeznaczonych16. Wizja ta w naszej

budowlanej metaforze sprowadza si´ do wybo-

ru kilku cegie∏, które musimy wykorzystaç,

wznoszàc ka˝dà muzycznà budowl´. WÊród

takich cech wymienia si´ puls muzyczny –

zjawisko, które jest mo˝liwe dzi´ki rzadkiej

w Êwiecie przyrody zdolnoÊci ludzi do syn-

chronizacji dêwi´kowo-ruchowej – kategorie

okreÊlonych wysokoÊci dêwi´ku czy tonalnoÊç.

Zjawiska te rzeczywiÊcie spotkaç mo˝na we

wszystkich kulturach muzycznych, choç nie

17Muzyczny
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we wszystkich muzykach. Nie jest to, jak si´

wydaje, rozwiàzanie stanowiàce panaceum na

wszystkie mankamenty naturalistycznej wizji

muzyki. Jak chocia˝by potraktowaç mamy

z tej perspektywy wspó∏czesne kompozycje,

w których pró˝no szukaç którejkolwiek z tych

cech? Co na to wspó∏czeÊni kompozytorzy?

Czy dzie∏a muzyczne pozbawione tonalnoÊci

nie sà muzykà? A co ze wspomnianà ju˝ kom-

pozycjà Johna Cage’a 4'33"? MyÊl´, ˝e bez

wzgl´du na to, czy jakkolwiek rozumiana mu-

zyka jest adaptacjà, czy te˝ nie, wspó∏czeÊni

kompozytorzy mogà spaç spokojnie. Dla twórcy

nie tyle jest istotne, jak nauka rozumie jego

dzie∏a, ile raczej, jak jego dzie∏a odbierane sà

przez ludzi, dla których tworzy. Odkrycie, ˝e

pewne zjawiska muzyczne stanowià odzwier-

ciedlenie naturalnej sk∏onnoÊci cz∏owieka do

organizacji dêwi´ków w jakimÊ adaptacyjnym

celu, podczas gdy inne nie spe∏niajà takiej

funkcji, nie oznacza, ˝e te drugie nie mogà byç

pi´kne i przejmujàce lub ˝e nie mogà dostar-

czaç odbiorcom niezapomnianych wra˝eƒ este-

tycznych i pobudzaç do g∏´bokich prze˝yç.

Nauka p∏ynàca ze wspó∏czesnych odkryç

wskazuje jednak, ˝e wiele z przewidywaƒ

i oczekiwaƒ kompozytorów nie mo˝e si´ urze-

czywistniç. Jednym z ciekawych przyk∏adów

takiego rozczarowania by∏o niespe∏nione prze-

konanie twórców muzyki dodekafonicznej,

a wÊród nich przede wszystkim Arnolda

Schönberga i Antona Weberna, ˝e dzie∏a ich

zyskajà popularnoÊç porównywalnà ze szlagie-

rami muzyki tonalnej. W czasach fascynacji

modernizmem twórcy cz´sto próbowali zry-

waç z wszelkimi normami obowiàzujàcymi

w sztuce epok minionych, czego tylko jednym

z przyk∏adów jest Êwiadome dà˝enie dodeka-

fonistów do pozbawienia swych kompozycji

tonalnoÊci. Tymczasem, jak si´ okaza∏o,

pierwsi dodekafoniÊci przecenili mo˝liwoÊci

s∏uchaczy, nie bioràc pod uwag´ zarówno pre-

ferencji, jak i ograniczeƒ poznawczych cz∏o-

wieka17. Choç muzyka dodekafoniczna mo˝e

byç êród∏em g∏´bokich prze˝yç i fascynacji,

wszystko wskazuje na to, ˝e wymagania po-

znawcze, jakie stawia s∏uchaczom, nie pozwa-

lajà jej w konkurencji z rozrywkowà muzykà

tonalnà uzyskaç przewagi w popularnoÊci.

Mimo wspomnianych wymagaƒ poznawczych

kompozycje Schönberga czy Weberna majà

wiele cech tradycyjnego j´zyka muzycznego,

takich jak na przyk∏ad kategorie wysokoÊci

dêwi´ku. Jak mamy jednak traktowaç dzie∏o

Cage’a 4'33"? Czy jesteÊmy w stanie zaakcepto-

waç poglàdy Stevena Davisa, który choç zga-

dza si´ co do statusu kompozycji Cage’a jako

dzie∏a sztuki, to nie uznaje jej za dzie∏o mu-

zyczne18? Osobnym problemem wydaje si´ tu

akceptacja spo∏eczna rozumienia poj´cia „mu-

zyka”, a osobnym próba odniesienia kategorii

kulturowej „muzyka” do sfery obiektywnych

zjawisk przyrodniczych, ograniczajàcych to

rozumienie. Wydaje si´, ˝e mo˝liwa jest koeg-

zystencja poj´cia muzyki w dwóch nie do koƒ-

ca to˝samych znaczeniach. JeÊli to prawda, ˝e

muzycznoÊç cz∏owieka jest biologicznà ada-

ptacjà, konieczne jest oddzielenie poj´cia „mu-

zyka”, rozumianego jako zjawisko uniwersalne

i specyficzne dla ca∏ego naszego gatunku, od

muzyki traktowanej jako „sztuka dêwi´ków”

lub wr´cz relatywnie – pozostawiajàc kwestie

ustalenia znaczenia terminu „muzyka” arbi-

tralnej umowie spo∏ecznej. W ostatecznym

rozrachunku dla twórców liczy si´ sukces dzie-

∏a, dla nauki – poznanie. Nie da si´ oczywiÊcie

zaprzeczyç, ˝e post´p naukowy wp∏ywa nie

tylko na sfer´ technologii, ale tak˝e na inne ob-

szary ˝ycia spo∏ecznego, w tym  na sztuk´.

Jak najnowsze ustalenia naukowe wp∏ynà na

sfer´ wspó∏czesnej aktywnoÊci muzycznej

cz∏owieka, trudno prorokowaç. Najbardziej

oczywistymi, w moim przekonaniu, obszarami

podatnymi na oddzia∏ywanie wiedzy o specy-
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fice ludzkiej muzycznoÊci, w których muzyka

zaznacza dziÊ i b´dzie zaznaczaç chyba coraz

wi´kszà obecnoÊç, sà te zwiàzane z szeroko ro-

zumianymi sferami wp∏ywania na przekonania

jednostek. Mam tutaj na myÊli przede wszyst-

kim reklam´ w mediach, ale te˝ coraz cz´stsze

Êwiadome wykorzystywanie muzyki w marke-

tach czy restauracjach. Wiedza na temat wp∏y-

wu niektórych aspektów muzyki na emocje,

a w konsekwencji na oczekiwane zachowania

konsumenckie sprawia, ˝e muzyka staje si´ na-

rz´dziem manipulacji. Byç mo˝e ta w∏aÊnie

w∏asnoÊç muzyki by∏a paradoksalnie przyczy-

nà jej upowszechnienia si´ czy wr´cz selekcji

zdolnoÊci muzycznych cz∏owieka. Nie umniej-

sza to jednak roli, jakà odgrywa muzyka

w kszta∏towaniu naszych szlachetnych postaw

lub przekonaƒ – zarówno ta traktowana z na-

maszczeniem, jako dzie∏o sztuki, jak i ta, która

s∏u˝y po prostu rozrywce.

To, jakimi Êrodkami artyÊci zechcà oddzia∏y-

waç na s∏uchacza w nadchodzàcych dekadach,

uzale˝nione jest od indywidualnych wyborów

kolejnych pokoleƒ kompozytorów. Czy b´dà

oni korzystaç z wiedzy naukowej, czy nie –

stanowi raczej kwesti´ drugorz´dnà, jeÊli nie

marginalnà. JeÊli jednak twórca stara si´ mie-

rzyç z oczekiwaniami odbiorców i próbuje po-

s∏ugiwaç j´zykiem muzycznym zrozumia∏ym

nie tylko dla siebie, ale te˝ dla innych s∏ucha-

czy, sam si´ staje, w pewnym sensie, naukow-

cem poszukujàcym optymalnych sposobów

wyra˝ania zamierzonych treÊci. Bez wzgl´du

na szczegó∏owe ustalenia dotyczàce natury

muzyki, które przyniesie ze sobà z pewnoÊcià

post´p naukowy, ju˝ sama ÊwiadomoÊç przy-

jemnoÊci, jakà niesie ze sobà obcowanie z mu-

zykà, sprawia, ˝e nie potrafimy bez niej ˝yç.

Jest to chyba jedna z nielicznych form zniewo-

lenia, którà wszyscy tolerujemy w ca∏ej rozcià-

g∏oÊci. 
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