
ie mam poj!cia, gdzie si! 
zaczyna muzyka, a ko"czy 
d#wi!k. Nie wiem, czym 

si! ró$ni dobra muzyka klasyczna od 
dobrego jazzu. Wiem jedynie, co lubi! 
i co mnie wzrusza, a co jest mi oboj!t-
ne czy nawet odpychaj%ce. Zabawnym 
mo$e by& uzmys'owienie sobie, $e de-
(nicje terminów, klasy(kacje histo-
ryczne, podzia'y formalne, Bachowski 
system tonalny i zmiany wprowadzone 
przez muzyk! Beethovena, Chopina  
i innych romantyków, wzi!te razem lub 
osobno, niewiele zmieniaj%. Muzyka 
mo$e i powinna sponiewiera& zarówno 
s'uchacza, który niewiele wie, czym si! 
formalnie ró$ni wertykalna harmonia 
od horyzontalnej melodii, jak i wy-
kszta'ciucha. Nie jest moj% intencj% 
dewaluowa& analizy muzykologów lub 
by& antyintelektualnym. Twierdz! je-
dynie, $e muzyka potra( sobie )wietnie 
radzi& bez powy$szych dywagacji.

Tak jak dzieci s%, z de(nicji, infantyl-
ne, nie zdaj%c sobie sprawy, co oznacza 
ten termin, tak mo$na, nie maj%c po-
j!cia, czym si! ró$ni polifonia od har-
monii, czerpa& ocean wzrusze" i unie-
sie" ze s'uchania muzyki. Zgadzam si! 
ze Stefanem Riegerem, który twierdzi, 
$e „zasad% muzyki by'a interakcja, 
jej celem – scementowanie ludzkich 

wspólnot. *%czenie, nie dzielenie” 
(„Tygodnik Powszechny nr 1 (2791)”, 
5 stycznia 2003). W tym samym tek-
)cie autor cytuje Izabell! Peretz: „gdy 
)piewamy razem, to nie po to, by  
si! wyró$nia&, lecz aby si! z'%czy& 
(…) Gdy przemawiamy do niemowl%t  
i ma'ych dzieci, czynimy to najcz!)ciej 
w sposób melodyjny, by z nimi si! po-
'%czy&. Ka$de pokolenie nastolatków 
ma swoj% muzyk!, która tworzy iluzj! 
jedno)ci. Nie ma ceremonii religijnych 
bez muzyki albo )piewu”. Nie sposób 
kontestowa& powy$sze obserwacje. 
Nie u)wiadamia'em sobie, jak uniwer-
salnym przekazem jest muzyka.

Od lat fascynowa'o mnie, jakie me-
chanizmy s% odpowiedzialne za kultu-
row% uniwersalno)& muzyki. Anthony 
Brandt, Molly Gebrian i Robert Slevc 
(„Frontiers in Psychology”, 1-17, 3, 
2012) przyszli z odsiecz%. W swoim ar-
tykule stawiaj% tez!, $e muzyka zas'ugu-
je na centralne miejsce w zrozumieniu 
rozwoju cz'owieka. Argumentuj%, $e to 
nie j!zyk ma uprzywilejowane miej-
sce w mózgu noworodka, lecz raczej 
muzyka. Muzyka umo$liwia uczenie 
si! matczynego j!zyka. Bez mo$liwo-
)ci muzycznego s'yszenia nie jeste)my  
w stanie nauczy& si! mówi&. Noworod-
ki s% bardzo wra$liwe na tembr g'osu, 

rytm i melodi! wypowiadanych do nich 
s'ów. Dzi!ki muzycznej wra$liwo)ci s% 
w stanie po'%czy& d#wi!ki z ich znacze-
niem. Noworodki ucz% si! muzycznych 
informacji zarówno z samej mowy, jak 
i bezpo)rednio z piosenek (ko'ysanek), 
które s'ysz%. Autorzy konkluduj%, $e 
j!zyk jest, z punktu widzenia dziecka, 
„podzbiorem” muzyki. Wa$nym jest 
jednak u)wiadomienie sobie, $e uni-
wersalizm muzyki ma istotne ograni-
czenia w porównaniu z mo$liwo)ciami, 
jakie oferuje j!zyk. Jak w )wiecie mu-
zyki przekaza& czas przysz'y bez s'ów 
i sk'adni? A mo$e s'uchaj%c muzyki, 
mo$emy do)wiadczy&, jak brzmia' j!-
zyk, zanim go zrozumieli)my?

W fascynuj%cej ksi%$ce Stefana Rie-
gera „Glen Gould czyli sztuka fugi” 
autor pisze o )nie swojego przyjaciela: 
„Szed' ulic% w Amsterdamie: po obu 
jej stronach, za szybami swoich atelier, 
siedzieli bardzo starzy +ydzi z d'ugimi 
brodami i, pochyleni nad czarnymi 
kr%$kami, co) w nich mozolnie rze#bili 
male"kimi rylcami. Tajemnica wkrót-
ce si! wyja)ni'a; byli to wielcy wirtuozi 
– skrzypkowie, piani)ci, którzy doszli 
do takiej doskona'o)ci, $e $aden in-
strument ju$ nie by' w stanie zadowo-
li& ich wymaga"; opór bezw'adnej ma-
terii stawa' si! przeszkod% w d%$eniu 
do idea'u. Postanowili zrezygnowa&  
z jakiegokolwiek po)rednictwa w prze-
kazywaniu swego kunsztu, wszelka 
mediacja jest bowiem równoznaczna 
ze strat%: rze#bili muzyk!, $'obi%c row-
ki w p'ytach…”

Konkluduj%c uwa$am, $e ka$dy z nas 
ma zarówno swoj% wewn!trzn% mu-
zyk!, jak i receptory czu'e na muzyk!, 
która do nas dociera. Intelektualne po-
lemiki na temat muzyki proponuj! za-
st%pi& jej s'uchaniem.
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