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Krzysztof Bilica 
Warszawa 
 
 

OGOLIĆ MUZYKĘ BRZYTWĄ OCKHAMA! 
SPRAWA TOŻSAMOŚCI UTWORU MUZYCZNEGO  

– DA CAPO1 
 

[...] i rozwiążę przy dźwięku cytry 
zagadkę moją. 

Psalm 49 (48), 5 
tłum. z hebrajskiego Roman Brandstaetter 

 
 

Zacznę od trzech aksjomatów: 
 

1. Człowiek jako gatunek i jako jednostka jest częścią środowiska.  
 

 

 
 
 

Człowiek nie może istnieć bez środowiska lub poza nim, chociaż ono może 
istnieć i istniało bez człowieka jako gatunku, a istniało i będzie istnieć bez każdego 
z nas („był las, nie było nas, nie będzie nas, będzie las”). Środowisko można 
rozumieć wąsko: jako Matkę-Ziemię, i szeroko: jako Wszechświat. 
 
 

                                                 
1
 Tekst ten jest rozszerzoną wersją referatu, jaki wygłosiłem na XXXVII Ogólnopolskiej Konferencji 

Muzykologicznej Związku Kompozytorów Polskich, odbywającej się w dniach 20−22 października 
2008 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Posłużyłem się wtedy rekwizytem w postaci 
prawdziwej brzytwy, wypożyczonej mi przez Janusza Kempińskiego, za co chcę mu pięknie 
podziękować. Nie poleciała ani jedna kropla krwi. 
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2. Człowiek jako jednostka jest częścią społeczeństwa.  
 

 
 

Jednostka nie może istnieć poza społeczeństwem, chociaż społeczeństwo może 
istnieć bez poszczególnych jednostek. Każdy z nas przeminie, lecz społeczeństwo 
pozostanie, choć trzeba się liczyć także z tym, że i społeczeństwo (a więc i nasz 
gatunek) kiedyś przeminie, pozostanie zaś środowisko − w wąskim i szerokim 
znaczeniu − jako wyjałowiona Ziemia i mało gościnny Wszechświat. Czy i ono, 
środowisko, kiedyś zniknie? − to doprawdy nie będzie miało już dla nas żadnego 
znaczenia. 
 

3. Psychika człowieka jest funkcją (inaczej: częścią) jego somatyki.  
 

 
 

Psychika nasza nie może funkcjonować bez somatyki, tzn. w oderwaniu od niej, 
poza naszym ciałem, chociaż somatyka może funkcjonować bez psychiki lub ze 
znacznym jej ograniczeniem, np. u ludzi, którzy znaleźli się w głębokiej śpiączce, 
którzy stracili przytomność lub którzy po prostu śpią.  

 
Z aksjomatów tych wynika, że środowisko może oddziaływać na somatykę 

człowieka, a dopiero ta − na jego psychikę. I odwrotnie: psychika może 
oddziaływać na somatykę, a dopiero ta − na środowisko.  
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Nigdy zaś środowisko nie oddziaływa bezpośrednio na psychikę człowieka, ani 
też odwrotnie: psychika − nigdy bezpośrednio na środowisko. Między nimi stoi 
zawsze somatyka. Zanim impulsy środowiska dotrą do naszego mózgu i zostaną 
tam odzwierciedlone, muszą przejść przez nasze receptory. Tak samo: zanim 
podejmiemy jakieś działanie, nasz mózg musi wytworzyć wyobrażenie tych działań 
i wysłać odpowiednie sygnały do naszych efektorów, które będą to wyobrażenie 
realizowały. W czynnościach zautomatyzowanych naszego ciała i w mimowolnych 
odruchach, takich jak trawienie, tłoczenie krwi lub oddychanie, psychika może  
w ogóle nie brać udziału, choć w pewnym stopniu może na nie wpływać. 

 
Są więc trzy domeny: środowisko, somatyka człowieka i jego psychika. 

 

 
 

Zachodzą w nich pewne zdarzenia (akcje lub akty), wskutek których powstają 
pewne przedmioty. Różnica między akcjami lub aktami a przedmiotami jest czasem 
trudna do uchwycenia. Mimo to warto ten podział utrzymać. 
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Środowisko zatem jest domeną jakichś akcji i powstałych wskutek nich 

przedmiotów obiektywnych (O), somatyka − domeną aktów somatycznych, na 
przykład aktów percepcji, i powstałych wskutek nich przedmiotów inter-

subiektywnych (I), psychika zaś − domeną aktów psychicznych, np. myślenia,  
i powstałych wskutek nich przedmiotów subiektywnych (S). Przedmioty 
obiektywne, powstające w środowisku siłami natury, można też nazwać 
przedmiotami naturalnymi; przedmioty intersubiektywne, powstające wysiłkiem 
ludzi − przedmiotami społecznymi, a subiektywne, powstające w umyśle 
człowieka (wysiłkiem umysłowym) − przedmiotami psychicznymi. 

 
Trzeba jednak pamiętać, że z podanych na wstępie aksjomatów wynika, iż każdy 

przedmiot intersubiektywny (społeczny) jest zarazem − z innego punktu widzenia 
− przedmiotem obiektywnym (naturalnym), gdyż jest jego szczególnym 
przypadkiem, a każdy przedmiot subiektywny (psychiczny) jest zarazem −  
z innego punktu widzenia − przedmiotem intersubiektywnym (społecznym), gdyż 
jest z kolei jego szczególnym przypadkiem.  

 

 
 

Każdy z nas bowiem ze swą jedyną, niepowtarzalną psychiką − zamkniętą przed 
innymi jaźnią − jest częścią społeczeństwa, społeczeństwo zaś jest częścią 
środowiska.  
 

Człowiek jako jednostka może oddziaływać swoją somatyką na samego siebie, 
na innych i na środowisko. Potrafimy − na przykład − podrapać się pod lewą 
łopatką, zagryźć wargi, odgarnąć opadające na czoło włosy. Szczególna sytuacja 
powstaje, gdy oddziaływamy na somatykę drugiego człowieka. Możemy na nią 
oddziaływać bezpośrednio lub pośrednio.  
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Bezpośrednio oddziaływają na siebie np. całujący się ludzie, matka przytulająca 
dziecko, znajomi podający sobie rękę, ale też walczący ze sobą wręcz, bijący 
(własnoręcznie) drugiego człowieka lub duszący go. Takie akty zachodzą zawsze  
w jakimś tu i teraz. Pośrednio oddziaływa człowiek na człowieka za 
pośrednictwem środowiska. Takie oddziaływanie odbywa się albo również tu  
i teraz, albo jest rozciągnięte w czasie i przestrzeni, dokonuje się gdzieś, kiedyś. 

 
Gdy patrzę na kogoś, docierają do mnie − tu i teraz − fale elektromagnetyczne  

w zakresie światła widzialnego, które odbieram wzrokiem; gdy zaś mówię, do 
słuchacza docierają wytworzone przeze mnie fale akustyczne, które on odbiera 
słuchem. Kiedy natomiast czytam list napisany przez przyjaciółkę, jej 
oddziaływanie na moją somatykę (a poprzez somatykę na moją psychikę) odbywa 
się z opóźnieniem, albowiem wzrok mój dopiero teraz pada na litery, jakie już 
pewien czas temu (gdzieś, kiedyś) nakreśliła nadawczyni albo jakie wydrukowała 
na drukarce komputerowej. 

 
Gwoli ścisłości trzeba zaznaczyć, że akty zachodzące tu i teraz tylko takie nam 

się wydają. Nawet gdy patrzymy na kogoś, widzimy go już de facto takiego, jakim 
był, zanim bowiem fala świetlna z jego obrazem dotrze do naszych oczu, jest on już 
− wprawdzie o niewyobrażalnie mały ułamek sekundy − starszy. Takie opóźnienie 
nie ma żadnego znaczenia w naszej życiowej praktyce. Opóźnienie jest − owszem − 
istotne i spore, gdy odbieramy przez teleskop obrazy odległych galaktyk, obrazy 
sprzed milionów, a nawet miliardów lat. 
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Człowiek potrafi wytwarzać dwa rodzaje przedmiotów. W swej psychice 
wytwarza przedmioty psychiczne (czyli subiektywne), a za pomocą somatyki 
(swego ciała) wytwarza przedmioty społeczne (czyli intersubiektywne).  
Do przedmiotów psychicznych należą tzw. przedstawienia i przekonania,  
do przedmiotów społecznych − przejawy i przekazy.  

Przedstawieniami są rozmaitego rodzaju wyobrażenia, a więc: 
 
1) wyobrażenia spostrzegawcze (WS) − wzrokowe, słuchowe itd., związane  

z teraźniejszością i konkretem; 
2) wyobrażenia odtwórcze (WO), związane z przeszłością lub na przeszłość 

nakierowane; czerpią z wywołanych z pamięci minionych wyobrażeń 
spostrzegawczych; 

3) wyobrażenia wytwórcze (WW), związane z ewentualną przyszłością lub na nią 
nakierowane; czerpiąc z wyobrażeń spostrzegawczych i odtwórczych, modyfikują je. 
Wyobrażenia wytwórcze mogą powstawać na jawie i we śnie − jako marzenia senne. 

 
Inaczej mówiąc, wyobrażenia spostrzegawcze (1) dotyczą egzystencji, tego,  

co jest, co trwa (póki trwa); wyobrażenia odtwórcze (2) dotyczą absencji, tego,  
co było, co już jest nieobecne, a wyobrażenia wytwórcze (3) − potencji, tego, czego 
jeszcze nie było, ale co może nastąpić, co może się w przyszłości zdarzyć, choć 
wcale nie musi. 

 
Przekonaniami są substytuty wyobrażeń, czyli pojęcia. Rozróżnia się: 

1) pojęcia wyobrażeń spostrzegawczych (PWS); 
2) pojęcia wyobrażeń odtwórczych (PWO); 
3) pojęcia wyobrażeń wytwórczych (PWW). 

 
Pojęcia wyobrażeń spostrzegawczych są tak samo ulotne, jak same wyobrażenia 

spostrzegawcze. I jak te ostatnie mogą stać się mniej lub bardziej trwałymi 
wyobrażeniami odtwórczymi, tak pojęcia wyobrażeń spostrzegawczych mogą stać 
się mniej lub bardzie trwałymi pojęciami wyobrażeń odtwórczych. 

 
Jeśli niektóre wyobrażenia − aby mogły się dopełnić − wymagają czasu  

(np. wyobrażenia spostrzegawcze lub odtwórcze IX Symfonii Beethovena – aby były 
pełne, musiałyby trwać około 70 minut), to pojęcia tych wyobrażeń (wyobrażeń 
odtwórczych) są uzmysławiane sobie przez osoby znające tę symfonię − 
natychmiast. Mówi się o tych osobach, że mają o niej pojęcie. Pojęcia można 
porównać do bibliotecznych kart katalogowych z tytułami konkretnych książek 
znanych przeglądającemu katalog na tyle, że przypomina sobie ich treść, gdy tylko 
przeczyta z karty sam tytuł. 

 
Przedmiotami intersubiektywnymi (inaczej społecznymi), powstającymi  

w ramach somatyki człowieka lub za jej pośrednictwem (i oczywiście  
przy większym lub mniejszym udziale psychiki), są przejawy i przekazy,  
a więc wszelkie działania człowieka (ruchy i odruchy) oraz wytwory tych działań 
(artefakty). Należą do nich z jednej strony nieświadome, mimowolne objawy 



109 

 

narządowe (objawy somatyczne), mające charakter oznak, a z drugiej strony − 
świadome, dowolne przejawy i przekazy przedstawień i przekonań,  
mające często charakter znaków i wyrażeń językowych. Zaadaptowaliśmy bowiem 
i wykształciliśmy mowę oraz wynaleźliśmy pismo. Miejsce pośrednie zajmują 
najczęściej objawy narządowe aktów woli, takie jak chodzenie, jedzenie  
i zaspokajanie innych potrzeb, ale też powstrzymywanie się od jedzenia, siedzenie 
kołkiem na konferencjach muzykologicznych, wstrzemięźliwość płciowa itp. Są one 
na ogół świadome, dowolne (podlegające woli), ale zwykle nie mają charakteru 
znaków lub wyrażeń językowych (chyba że oznaki te poczytamy za znaki).  

 
I tak do przejawów (objawów narządowych) zaliczyć można: 

1) przejawy/objawy wyobrażeń spostrzegawczych (OnarzWS) – np. kołysanie się 
podczas słuchania muzyki; 

2) przejawy/objawy wyobrażeń odtwórczych (OnarzWO) – śpiewanie znanej 
piosenki; 

3) przejawy/objawy wyobrażeń wytwórczych (OnarzWW) – improwizowanie na 
instrumencie muzycznym. 

 
Przekazami zaś są: 
1) przekazy językowe pojęć wyobrażeń spostrzegawczych (PjęzPWS) – np. 

stenografowanie, pisanie dyktanda muzycznego; 
2) przekazy językowe pojęć wyobrażeń odtwórczych (PjęzPWO) – spisywanie 

znanych melodii z pamięci; 
3) przekazy językowe pojęć wyobrażeń wytwórczych (PjęzPWW) – 

komponowanie muzyki. 
 

Klasyczna psychologia interesowała się jedynie aktami i przedmiotami 
subiektywnymi (inaczej psychicznymi), tzn. aktami percepcji i myślenia oraz 
przedstawieniami i przekonaniami. Behawioryzm z kolei badał zachowanie się 
człowieka, ale na niższym poziomie − poziomie aktów somatycznych i przejawów 
wyobrażeń, przekazy pojęć zostawiając innym naukom, takim jak semiotyka, 
semiologia lub językoznawstwo. A przecież przekazy pojęć są takimi samymi 
przedmiotami intersubiektywnymi (inaczej: społecznymi), jak przejawy wyobrażeń. 

 
Trzeba jeszcze dodać, że równie ważna jest rola środowiska jako swoistego 

źródła inspiracji dla wytwarzania przez człowieka przedmiotów subiektywnych  
i intersubiektywnych oraz jako swoistego rezerwuaru, w którym człowiek 
umieszcza wytwarzane przez siebie przedmioty intersubiektywne (społeczne). 

 
Zarysowują się zatem trzy rodzaje aktywności człowieka: poznawanie, myślenie 

i działanie.  
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Poznawanie realizuje się wskutek oddziaływania środowiska na somatykę  
i somatyki na psychikę. Myślenie to w zasadzie autonomiczna aktywność psychiki, 
w pewnym stopniu wszakże zależna od somatyki i w pewnym stopniu na 
somatykę wpływająca. Działanie zaś realizuje się dzięki oddziaływaniu psychiki  
na somatykę, a somatyki na środowisko. Te trzy rodzaje aktywności u zdrowego 
dorosłego człowieka są zazwyczaj nierozdzielne, choć każdy rodzaj może się 
przejawiać z inną intensywnością. 

 
W niektórych wypadkach poznawanie, myślenie lub działanie człowieka może 

zostać zaburzone, ograniczone lub zahamowane. Patologie te mają najczęściej 
podłoże somatyczne lub psychiczne (chociaż środowisko także może hamować, 
ograniczać lub zaburzać poznawanie, myślenie i działanie człowieka). 

 
Przykładami patologii są: 

1) w dziedzinie poznawania: halucynacje, wizje, omamy wzrokowe, słuchowe, 
zapachowe itp., ale także wrodzona lub nabyta ślepota, głuchota itd.;  

2) w dziedzinie myślenia: utrata przytomności, śpiączka, demencje, amnezje; 
3) w dziedzinie działania: stupor (osłupienie), katatonie, afazja (zaburzenia 

mowy), padaczka, tiki, ale też rozmaite kalectwa, niedowład lub brak kończyn itd. 
 
Myślenie to nie tylko dysponowanie przedstawieniami i przekonaniami, a więc 

operowanie wyobrażeniami i pojęciami tych wyobrażeń. Myślenie należy rozumieć 
szeroko − nie tylko jako świadomość świata zewnętrznego, ale i jako 
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samoświadomość. Życiu psychicznemu człowieka towarzyszą stale − choć 
w różnym natężeniu − emocje, nastroje, uczucia, mające źródła zewnętrzne −  
w wydarzeniach w środowisku i społeczeństwie, oraz wewnętrzne − w popędach, 
instynktach i potrzebach biologicznych. Mogą być one (uczucia) przedmiotem jego 
wyobrażeń i pojęć, ale także same mogą wpływać na jego wyobrażenia i pojęcia. 

 
Myślenie muzyków, np. kompozytora, wykonawcy, a nawet słuchacza muzyki, 

jest specyficzne, często odbiegające od struktur języka i nieoparte na nich. 
Przedmiot ich poznawania, myślenia lub działania niełatwo daje się wyrazić za 
pomocą słów. Prześledźmy pokrótce, co dzieje się w takich sytuacjach, jak 
komponowanie, wykonywanie czy słuchanie muzyki. 

 
Przypomnę schemat tworzenia się i wzajemnego oddziaływania na siebie 

przedmiotów obiektywnych, intersubiektywnych i subiektywnych. 
 

 
 

Przedmioty jednego rodzaju mogą bez problemów wpływać na powstawanie 
innych tego samego rodzaju, ale interakcje przedmiotów różnych rodzajów mogą 
przebiegać tylko według podanych wcześniej reguł, tzn. od przedmiotu 
obiektywnego do subiektywnego (lub odwrotnie) zawsze za pośrednictwem 
przedmiotu intersubiektywnego, albowiem między środowiskiem a psychiką 
człowieka stoi zawsze jego somatyka. 

 
Przedstawmy sobie (w wielkim uproszczeniu), co dzieje się, gdy kompozytor 

komponuje.  
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Pod wpływem jakichś wcześniejszych aktów psychicznych powstają w jego 
psychice określone wyobrażenia wytwórcze słuchowe (WW(słuch)), innymi słowy 
kompozytorowi wpada do głowy pewien pomysł muzyczny. Kompozytor zamienia 
te wyobrażenia na pojęcia (PWW(słuch)), czyli uzmysławia sobie nazwy dźwięków, 
ich barwę, głośność, czas trwania, czyli to wszystko, o czym nie miałby pojęcia 
człowiek bez wykształcenia muzycznego. Następnie kompozytor przekazuje swe 
pojęcia, uzewnętrznia je, czyli pisze nuty. Sporządzona w ten sposób partytura 
składa się z językowych przekazów pojęć owych pierwotnych wyobrażeń 
wytwórczych słuchowych (Pjęz PWW(słuch)), innymi słowy: składa się z nut i innych 
znaków. Jest ona wytworem somatyki kompozytora (jego ręki piszącej nuty), jest 
zatem przedmiotem intersubiektywnym, ale zarazem − z innego punktu widzenia 
− przedmiotem obiektywnym (zmienia swój status) i jako przedmiot obiektywny 
może być przenoszona, kopiowana, fotografowana itp. 

 
Oto, co dzieje się, gdy wykonawca, na przykład pianista, wykonuje jakiś utwór.  
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Przystępując do gry, wzbudza on choćby szczątkowe wyobrażenia odtwórcze − 
słuchowe, wzrokowe, kinestetyczne (WO(słuch/wzrok/kinest)) − związane z wykony-
wanym utworem (musi wiedzieć, co, gdzie i jak będzie grał). Jego gra jest 
sekwencją przejawów tych wyobrażeń odtwórczych (OnarzWO(słuch/wzrok/kinest)), czyli 
sekwencją odpowiednich ruchów palców na klawiaturze, ruchów rąk i całego ciała, 
którym towarzyszą ewentualnie inne objawy somatyczne (podniesiona temperatura 
ciała, pocenie się, mimika, nawet gestykulacja). Wskutek działań pianisty zostaje 
wzbudzony proces akustyczny (Procesakust), który ewentualnie − jako przedmiot 
obiektywny − może zostać zapisany na odpowiednim nośniku dźwięków (Zapis 
Procakust). Jednocześnie pianista słucha, co gra, obserwuje klawiaturę i panuje nad 
swymi ruchami, inaczej mówiąc, dokonuje aktu percepcji słuchowej, wzrokowej  
i kinestetycznej (AktPercsłuch/wzrok/kinest), podczas którego w jego psychice  
tworzą się wyobrażenia spostrzegawcze: słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne 
(WS(słuch/wzrok/kinest)).  

 
I sytuacja słuchania muzyki, dajmy na to, słuchania gry pianisty.  
 

 
 

Gra ta inicjuje jakiś proces akustyczny (Procesakust). Ten obiektywny proces jest 
odbierany przez słuchacza w akcie percepcji (Aktperc), dzięki któremu w jego 
psychice tworzą się przedmioty subiektywne − wyobrażenia spostrzegawcze 
słuchowe (WS(słuch)). Jednocześnie wraz z wyobrażeniami spostrzegawczymi  
powstają w psychice słuchacza wyobrażenia odtwórcze i wytwórcze 
(WO/WW(słuch)). Słuchacz bowiem z jednej strony pamięta, co było przed chwilą 
grane, a z drugiej − wyobraża sobie, przewiduje, co może za chwilę usłyszeć  
(u Ingardena i innych są to tzw. retencje i protencje). Pod wpływem owych 
wyobrażeń spostrzegawczych, odtwórczych i wytwórczych słuchacz może 
reagować rozmaitymi objawami narządowymi (OnarzWS(słuch); OnarzWO/WW(słuch)),  
np. przyśpieszonym tętnem, bębnieniem palców, przytupywaniem, tańczeniem, 
może poczuć przechodzące po skórze ciarki, mogą mu nawet napłynąć do oczu łzy 
itp. Po wysłuchaniu utworu, po zapoznaniu się z jego wykonaniem, słuchacz 
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wyrabia sobie o nim określone pojęcie (PWO(słuch)). Gdy kiedyś usłyszy tytuł 
utworu, będzie w stanie wywołać owo pojęcie bez konieczności przypominania 
sobie szczegółów utworu i jego wykonania, ale jeśli ma dobrą pamięć muzyczną, 
może przekazać pojęcia wyobrażeń odtwórczych (PjęzPWO(słuch)), sporządzić 
przekaz językowy tego pojęcia, czyli spisać utwór z pamięci. 

 
Trzeba dodać, iż w każdej sytuacji − podczas poznawania, myślenia i działania − 

jednym słowem: zawsze − towarzyszą nam w różnym natężeniu rozmaitego 
rodzaju uczucia. I takie też uczucia towarzyszą – jak stała nuta pedałowa, jak 
burdon − kompozytorowi podczas komponowania muzyki, wykonawcy podczas 
jej wykonywania, słuchaczowi podczas słuchania, a nawet skromnemu 
muzykologowi podczas rozważania jej statusu. 

 
* * * 

 
W polskiej muzykologii i teorii muzyki przyjęto upatrywać podstawę ideową 

rozumienia muzyki w Ingardenowskiej koncepcji ontologii dzieła muzycznego. Jak 
wiadomo, Roman Ingarden, badając tożsamość utworu muzycznego, wykluczył − 
jako nietożsame z utworem − przeżycia psychiczne tak kompozytora, jak 
wykonawców i słuchaczy, wykluczył partyturę, wykluczył wykonania i związane  
z nimi obiektywne procesy akustyczne, wykluczył też ewentualne nagrania. 
Wykluczył je wszystkie jako niewystarczające lub przemijające i uznał, że utworem 
muzycznym jest nieidentyczny z nimi przedmiot intencjonalny, od chwili 
powstania istniejący już niezależnie od owych wykluczonych swych przejawów, 
przy czym zaznaczył, że przedmiot ten nie jest niezmiennym, pozaczasowym 
przedmiotem idealnym, takim, za jakie uważa się np. przedmioty badań 
matematycznych, ani że nie jest też przedmiotem realnym, jest natomiast 
przedmiotem obiektywnym, choć nie psychicznym i nie indywidualnym. Skąd taka 
koncepcja? 

 
Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku w naukach 

humanistycznych dokonał się − m.in. za sprawą Wilhelma Diltheya − przewrót 
filozoficzny. Przedstawia to skrótowo Władysław Tatarkiewicz: 

 
Tłem wcześniejszych rozważań na temat nauk humanistycznych było przeciwstawienie 
zjawisk psychicznych i fizycznych. Uchodziło za pewnik, że innych przedmiotów dla 
nauki nie ma, są tylko albo fizyczne, albo psychiczne. Teraz pewnik ten został właśnie 
zakwestionowany: powstała myśl, iż alternatywa „ciało albo dusza” jest niezupełna. 
Brakuje w niej mianowicie ducha. Bo duch jest czymś różnym nie tylko od ciała, ale i od 
duszy [Tatarkiewicz – jak widać – psychikę nazywa jeszcze duszą]. Jest [ów 
duch] n i e m a t e r i a l n y ,  a l e  j e s t  o b i e k t y w n y ,  n i e p s y c h i c z n y   
i  n i e i n d y w i d u a l n y [podkr. K.B.]. Prawdy naukowe, normy prawne czy dogmaty 
religijne − to wszystko należy do świata ducha [...]. Otóż świat duchowy jest 
przedmiotem nauk humanistycznych. Zjawiskami psychicznymi zajmuje się 
psychologia, a humanistyka zajmuje się czym innym: językiem czy religią, czy 
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ustrojami społecznymi, które nie są składnikami subiektywnej psychiki, lecz 
obiektywnego ducha.2 
 
Rzeczywiście, koncepcja ta w początkach dwudziestego wieku zdobyła uznanie 

humanistów. Powstały Geisteswissenschaften − nauki o duchu, nauki duchowe. 
Koncepcję tę przejął m.in. Husserl, a za Husserlem jego uczeń Ingarden, choć ten 
ostatni świat przedmiotów duchowych zastąpił światem przedmiotów 
intencjonalnych. Nie da się zaprzeczyć, że dzięki wprowadzeniu pojęcia świata 
duchowego rozumienie nauk humanistycznych stało się prostsze, żeby nie rzec: 
uproszczone. Szermowanie pojęciem ducha było wygodne, ale niezgodne  
z rzeczywistością. Jest ono dopuszczalne pod warunkiem, że pojęcie to traktuje się 
jako metaforę. Mowa nasza obfituje w wygodne metafory i skróty myślowe, choć 
przecież niezgodne z rzeczywistością. Pięćset lat po Koperniku wciąż mówimy  
i zapewne nadal będziemy mówić o wschodach i zachodach Słońca. Bo jakżeby 
inaczej? Jeśli jednak podobną metaforę przyjmiemy za rzeczywisty stan rzeczy (że 
nad nieruchomą Ziemią wschodzi Słońce, a nie, że Ziemia się obraca), stanie się ona 
źródłem błędów i nieporozumień.  

 
W roku 2000 w Akademii Muzycznej w Krakowie odbyła się konferencja, której 

tematem była „Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca 
dwudziestego wieku”. Kiedy wygłaszałem na niej swój referat Muzyka  
i samobójstwo, przy słowach takich, jak „duch” lub „duchowość”, dzwoniłem 
dzwoneczkiem. Wiele osób odebrało to jako błazeństwo − vous l’avez vous, George 
Dandin (powoływałem się przecież na krakowskie duchy Stańczyka i Piotra 
Skrzyneckiego − występujących z nieodłącznymi dzwoneczkami i dzwonkami). 
Moją intencją było jednak zaznaczenie, iż słowa „duch” i „duchowość” −  
w odniesieniu do takich wytworów ludzi, jak język lub muzyka − należy rozumieć 
metaforycznie. Kategorie ducha czy duchowości mogą się odnosić tylko i wyłącznie 
do czegoś transcendentnego, do czegoś poza materialną rzeczywistością,  
do niepoznawalnego Boga i jego atrybutów, a nie do materialnego świata, w jakim 
przyszło nam żyć.  

 
W istocie spór o rozumienie pojęcia ducha jest sporem o uniwersalia, sporem  

o to, czy w naszej materialnej rzeczywistości duch istnieje realnie − jako byt, czy 
tylko nominalnie, jako nazwa, a więc jako wyrażenie językowe pojęcia − pojęcia 
wyobrażenia wytwórczego. Ingarden wyklucza nominalny status utworu 
muzycznego jako przedmiotu intencjonalnego, ale twierdzi zarazem, że utwór 
muzyczny jako przedmiot intencjonalny nie jest przedmiotem realnym. Więc jak? 

 
Nie pozostaje mi nic innego, tylko ryzykując posądzenie o błazeństwo chwycić 

za brzytwę Ockhama i odciąć ten podejrzany, sztucznie wykoncypowany  
i niepotrzebny byt. Istnieją jedynie przedmioty: subiektywne (inaczej: psychiczne), 
intersubiektywne (inaczej: społeczne) i obiektywne (inaczej: naturalne). Nie ma 
wśród nich miejsca dla tak rozumianych bytów intencjonalnych. Fraza „przedmiot 

                                                 
2
 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, wyd. 5, Warszawa 1978, s. 143. 
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intencjonalny” to tylko wyrażenie językowe pojęcia wyobrażenia wytwórczego, 
takie samo, jak np. słowa „krasnoludek”, „latający dywan” lub „UFO”.  

 
Czy to oznacza, że skoro zaprzeczamy istnieniu utworu muzycznego jako 

przedmiotu intencjonalnego, mówienie o utworze − dajmy na to o Chopinowskiej 
Sonacie h-moll, na którą najczęściej powołuje się Ingarden − jest nieuprawnione? 
Ależ nie! „Sonata h-moll Chopina” jest wygodnym, rzekłbym „poręcznym” 
pojęciem, które uzmysławiamy sobie ilekroć usłyszymy owo wyrażenie lub ilekroć 
wzrok nasz natknie się na zapis tego wyrażenia. Pojęcie to nasuwa się nam pod 
wpływem wyobrażenia spostrzegawczego dźwięków, składających się na 
wypowiedzenie „Sonata h-moll Chopina” lub pod wpływem wyobrażenia 
spostrzegawczego liter składających się na napis „Sonata h-moll Chopina”.  
Może ono też powstać pod wpływem wyobrażeń odtwórczych − możemy je sobie 
po prostu przypomnieć. Samo zaś pojęcie Sonaty h-moll jest substytutem  
wszystkich naszych doświadczeń związanych czy to ze słyszanymi kiedyś jej 
wykonaniami, czy z oglądanymi jej nutami, czy też z usłyszanymi  
lub przeczytanymi opiniami o niej.  

 
Wrócę jeszcze do metafory wschodów i zachodów słońca. Wszyscy się nimi 

zachwycamy, ale − doprawdy − po przewrocie Kopernikańskim, w dodatku  
w trzecim tysiącleciu już nie wypada interpretować ich z punktu widzenia systemu 
Ptolemejskiego! 

 


