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Marian Przełęcki

Metafizyczna treść muzyki

Związek muzyki z metafizyką od dawna frapował filozofów. Najradykalniej 
ujął go Carnap w swym słynnym aforyzmie: „metafizycy -  to muzycy bez 
muzycznego talentu”. Jest w tym powiedzeniu zawarta pewna idea, za którą i ja 
gotów się jestem opowiedzieć. Ale zarazem zakwestionować chcę tę interpreta 
cję, którą Carnap nadaje owemu powiedzeniu, i te konsekwencje, które z niej 
wyciąga. Interpretacja Carnapowska pozbawia metafizykę wszelkiej wartości 
poznawczej. Skoro funkcja metafizyki ma być taka, jak funkcja muzyki, nie 
może to być funkcja poznawcza. Muzyk nie formułuje przecież żadnych 
twierdzeń, nie głosi niczego, co by mogło być prawdą lub fałszem. I tak też
-  wbrew pozorom -  czynić ma metafizyk. Jest to konsekwencja, której 
chciałbym się przeciwstawić w tych rozważaniach, akceptując jednocześnie 
zasadniczą myśl Carnapa o istotnym podobieństwie treści metafizycznych do 
treści muzycznych.

W dyskusji nad tą sprawą trzeba oprzeć się na jakichś założeniach 
dotyczących głównych wchodzących w grę pojęć. Odnosi się to przede wszy
stkim do koncepcji metafizyki -  jej podstawowej roli i jej istotnej treści, 
tak różnie przez różnych filozofów pojmowanych. Tę koncepcję metafizyki, 
do której chcę się odwołać w dalszych rozważaniach, próbowałem już przed 
stawiać przy innych okazjach. Odsyłając do tych prób (w szczególności 
do monografii Poza granicami nauki), ograniczę się teraz do paru słów 
przypomnienia. Mogę to zrobić tym łatwiej, że koncepcja, o której mowa, 
pokrywa się w znacznym stopniu z propozycją Leszka Kołakowskiego pre 
zentowaną w jego wcześniejszych publikacjach (takich jak Światopogląd i życie 
codzienne czy Kultura i fetysze). Autor mówi tam co prawda ogólnie o filozofii,
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ale jego koncepcja odnosi się przede wszystkim do metafizyki jako rdzennej 
dyscypliny filozoficznej.

Koncepcja ta zakłada, że „istotnym bodźcem myślenia filozoficznego 
jest (...) potrzeba całościowego obrazu świata, w którym jest miejsce na 
pytanie o sens rzeczywistości”. Filozofia jest w ostatecznym rachunku próbą 
odpowiedzi na pytanie o sens bytu -  sens świata, życia, historii. Próbie 
takiej „można sprostać tylko przez pewien sposób wartościowania świata” . 
Wartościowanie rzeczywistości „usensownia” ją  (w jednym ze znaczeń tego 
wieloznacznego terminu). Toteż obraz świata odsłaniający nam jego sens
-  to opis wartościujący. To, co stanowi istotną treść metafizyki -  to 
pewna wartościująca wizja rzeczywistości, a nie jej czysto opisowa teoria. 
Owo metafizyczne wartościowanie rzeczywistości przekazywane jest jednak 
z reguły nie bezpośrednio, lecz pośrednio -  za pośrednictwem pewnego 
abstrakcyjnego jej obrazu. Jego konstrukcja jest bezpośrednim celem systemów 
metafizycznych, ale nie jest celem ostatecznym; jest służebna wobec przekazu 
określonych wartości. „Filozofia -  jak pisze Kołakowski -  jest organizacją 
wartości już to bezpośrednią, już to pośrednią, mianowicie taką, iż przez 
pewną umysłową organizację świata sugeruje jakiś zespół wartości i jakąś 
ich hierarchię”.

Zarówno rodzaj owych charakterystycznych dla metafizyki wartościowań, 
jak i sposób ich przekazu -  to sprawy wymagające komentarza. Ten, który 
usiłowałem dać w poprzednich swych publikacjach, nie wykracza poza proste 
przykłady i szkicowe uwagi ogólne. Wspomnę więc tylko o tym, że przed 
miotem owych metafizycznych wartościowań są z reguły całości takie, jak świat, 
człowiek czy historia, a wartości, które się przypisuje tym całościom, obej
mować mogą wartości różnego typu (moralne, estetyczne, „numiniczne”) 
i różnej jakości (pozytywne i negatywne). Podawane przeze mnie przykłady 
takich wartościowań (charakterystycznych ula metafizyki Heraklita czy Hei
deggera) informują nieco bliżej o ich możliwej treści. Szczególna nieuchwytność 
owych metafizycznych wartościowań, trudnych do bezpośredniego ujęcia w po 
jęcia i słowa, sprawia, iż na ogół przekazywane są nie wprost, lecz za 
pośrednictwem pewnego teoretycznego obrazu świata, który je implicite zawie
ra, pociąga lub sugeruje. Ta relacja pośredniego przekazu metafizycznych 
wartościowań wymaga, rzecz jasna, bliższej analizy, której się tutaj podejmować 
nie mogę (w jakimś stopniu próbowałem to czynić we wspomnianych pracach).

Takie ujęcie statusu metafizyki jest pod pewnym istotnym względem zgodne 
z koncepcją Carnapowską. I tu i tam system metafizyczny ujmuje się przede 
wszystkim jako wyraz swoistych przeżyć typu emocjonalnego, gdyż takimi 
przeżyciami są, niezależnie od innych ich właściwości, przeżycia wartości. Dając 
w swych twierdzeniach wyraz pewnemu wartościowaniu bytu czy ludzkiego 
losu, metafizyk wyraża tym samym -  jak mówi Carnap -  swą ogólną postawę 
wobec życia (Lebenseinsieiiung) czy tzw. poczucie życiowe (Lebensgefiihl).
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Z tego zaś wnosi Carnap, że metafizyk nic innego nie czyni, że -  w szczególności
-  nie stwierdza niczego, co by mogło być prawdą lub fałszem. Jego wypowiedzi 
pełnią jedynie funkcję ekspresyjną, a nie komunikacyjną.

Otóż wniosek taki nie wydaje się nieuchronny. Zakłada on pewną inter
pretację wypowiedzi wartościujących, która jest co najmniej dyskusyjna, i której 
przeciwstawić chciałbym interpretację odmienną. Wedle niej, ekspresyjny cha
rakter wypowiedzi wartościujących nie wyklucza ich funkcji poznawczej. 
Wyrażając nasze reakcje emocjonalne wobec przedmiotów wartościowań, 
wypowiedzi te stwierdzają zarazem pewne fakty dotyczące tych przedmiotów
-  fakty przysługiwania im określonych wartości. Ta kognitywistyczna inter
pretacja wypowiedzi wartościujących uzasadniana bywa różnie. Tutaj chciał
bym odwołać się (tak jak  to czyniłem poprzednio) do pewnych ogólnych 
założeń dotyczących istoty przeżyć emocjonalnych (założeń postulowanych np. 
przez filozofów, takich jak Meinong czy Elzenberg). W myśl tych założeń, nasze 
emocje -  oprócz innych funkcji -  pełnią również funkcję poznawczą: są pewnym 
sposobem poznania świata. Odkrywają przed nami swoiste własności przed 
miotów wywołujących naszą reakcję emocjonalną -  własności nazywane P ako 
ściami uczuciowymi”. Nienawiść -  to przeżycie, w którym ktoś jawi się nam 
jako „nienawistny”. Ponury nastrój w obliczu pewnego krajobrazu -  to, 
zdaniem Elzenberga, nic innego jak odczucie „ponurości” tego krajobrazu. Ta 
obiektywistyczna interpretacja przeżyć emocjonalnych dotyczyć ma również 
przeżyć wartościujących, w tym -  wartościowań metafizycznych. Owo „na 
stawienie” czy „poczucie”, któremu -  zdaniem Carnapa -  metafizyk daje wyraz 
w swym dziele, ma, zgodnie z tą  interpretacją, wymiar poznawczy. To świat jawi 
nam się jako wyposażony w takie a nie inne wartości i dlatego tak a nie inaczej 
na niego reagujemy, tak się do niego wartościująco ustosunkowujemy. Metafi
zyczne zdziwienie, lęk czy zachwyt -  to reakcje na ujawniającą się w tych 
przeżyciach tajemniczość, grozę czy piękność świata. Tak więc, metafizyczne 
wypowiedzi nie tylko coś wyrażają, ale i coś stwierdzają. Wyrażając naszą 
wartościującą postawę wobec świata, przekazują zarazem pewną wartościującą 
jego wizję. Składające się na nią wartościujące sądy stwierdzają coś, co może być 
prawdą lub fałszem. Nie są więc -  wbrew temu, co twierdzi Carnap -  po 
zbawione treści poznawczej.

Ta koncepcja metafizyki jako wartościującej wizji rzeczywistości opiera się, 
jak widać, na dość ryzykownych założeniach. Zgodnie z nimi, metafizyczna 
intuicja wartości ma być sposobem poznania pewnych wartości „obiektywnie” 
rzeczywistości przysługujących. Jak pogodzić to przekonanie z notoryczną 
rozbieżnością rezultatów, do jakich nas owa intuicja doprowadza? I jak 
rozstrzygać takie rozbieżności? Nie wchodząc w te zagadnienia, dyskutowane 
od zarania filozofii, przyjmiemy tutaj wspomnianą koncepcję metafizyki jako 
hipotezę roboczą -  bez próby jej uzasadnienia i obrony przed wysuwanymi 
zarzutami. W arto zresztą zauważyć, że owa obiektywistyczna interpretacja
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wartościowań metafizycznych nie jest dla konkluzji naszych rozważań elemen
tem najistotniejszym. Uprzedzając ich wyniki, możemy stwierdzić, że zmierzają 
one przede wszystkim do okazania zasadniczej wspólności treści metafizycz
nych i treści muzycznych. Taka a nie inna interpretacja wartościowań metafi
zycznych decyduje tylko o tym, czy są to treści natury poznawczej, czy 
ekspresyjnej jedynie; czy teksty metafizyczne i utwory muzyczne stwierdzają 
podobne wartościujące stany rzeczy, czy też wyrażają tylko podobne wartoś
ciujące emocje i postawy.

Główna trudność, na jaką natrafiają próby odpowiedzi na te pytania, 
dotyczy owego zagadkowego pojęcia muzycznej treści. Czy pojęcie treści 
znajduje w ogóle zastosowanie w odniesieniu do utworu muzycznego? A jeśli 
tak, to co by ono właściwie miało znaczyć? Teoretycy muzyki, z wyjątkiem 
skrajnych formalistów, wprowadzają na ogół rozróżnienie między formą 
a treścią utworu muzycznego, tę ostatnią jednak określają w sposób niejednolity 
i niejasny. Dla przedmiotu naszych rozważań decydujące jest to, czy w skład tak 
czy inaczej rozumianej treści utworu muzycznego wchodzą elementy, które 
utożsamić można z treściami metafizycznymi. Na pytanie to próbuję w dalszym 
ciągu dać odpowiedź twierdzącą. Opiera się ona na przekonaniu, ze utwór 
muzyczny przekazuje pewne treści emocjonalne, i że wśród treści tych są takie, 
które zasługują na miano treści metafizycznych. Kluczowa dla tego poglądu jest 
więc teza przypisująca utworowi muzycznemu określoną zawartość emocjonal
ną. Jak tezę tę próbuje się uzasadniać?

Pół wieku temu, w swym pierwszym studenckim referacie zatytułowanym 
Z  psychologii przeżycia muzycznego usiłowałem jakoś odpowiedzieć na to 
pytanie i dziś chciałbym nawiązać do tamtej nieśmiałej próby1. Wskazywałem 
wówczas na to, że obecność w przeżyciu muzycznym określonych stanów 
emocjonalnych ma różne źródła. Jednym z nich jest, najogólniej mówiąc, 
piękno formy utworu muzycznego, na które reagujemy tym, co określa się jako 
uczucia estetyczne. Ową formę utworu muzycznego stanowią układy dźwięko
we o niezwykle bogatej i złożonej strukturze. Oparte na takich własnościach 
dźwięku jak  czas trwania, wysokość, siła i barwa, rządzone są przez zasady 
konstrukcji określane jako melodyka, rytmika, dynamika, harmonia i in- 
strumentacja. Zbudowane w ten sposób struktury dźwiękowe, odbierane przez 
kompetentnego słuchacza jako „dobrze zamknięte układy spoiste” (by posłużyć 
się terminologią Władysława Witwickiego), stają się źródłem pozytywnych 
uczuć estetycznych, sięgających od prostej przyjemności do najwyższego za
chwytu.

1 Referat, o którym mowa, przedstawiony został w założonym w 1945 roku Kole Filozoficz
nym Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Spośród referatów tam wygłoszonych do dziś pamiętam 
odczyt Leszka Kołakowskiego o etyce stoickiej, referat Alicji Rostowskiej o Wierze oświeconych 
Witwickiego i Andrzeja Millera o Ludziach dobrze wychowanych Znanieckiego. Myślę, że Leszek 
Kołakowski, stały uczestnik tamtych zebrań, mógłby uzupełnić tę listę.
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Ale ta czysto estetyczna radość, jaką budzi forma utworu muzycznego, nie 
wyczerpuje ogółu emocji powstających przy jego percepcji. Emocje te obej
mować mogą całą skalę ludzkich uczuć i nastrojów, nie wyłączając uczuć 
negatywnych: smutku, bólu, grozy czy żałoby. Na różne sposoby próbowano 
zdawać sprawę z mechanizmu powstawania takich przeżyć. We wspomnianym 
referacie powoływałem się na tłumaczenie, za którym opowiada się Stefania 
Łobaczewska w swym Zarysie estetyki muzycznej. Tłumaczenie to wskazuje na 
związek między układami dźwiękowymi składającymi się na utwór muzyczny 
a środkami wyrazu pewnych stanów emocjonalnych, w szczególności właś
ciwymi dla tych stanów tzw. ruchami wyrazowymi (Ausdrucksbewegungen). 
Polega on na podobieństwie strukturalnym tych układów dźwiękowych i ru 
chów wyrazowych (a więc na pewnym ich izomorfizmie). To dzięki temu 
podobieństwu utwór muzyczny wzbudza określone stany emocjonalne. Formy 
linii melodycznej ujmowane są jako środki wyrazu stanów uczuciowych dzięki 
powstawaniu przy ich postrzeganiu kinestetycznych przedstawień ruchów 
wyrazowych właściwych owym stanom uczuciowym.

Rzeczą muzykologów jest ocena trafności tego tłumaczenia. Nie jest to 
z pewnością tłumaczenie pełne. Mechanizm wywoływania wspomnianych 
przeżyć opiera się, jak  można sądzić, i na innych rodzajach analogii między 
układami dźwiękowymi a stanami emocjonalnymi i ich objawami. Nie będę 
poruszał teraz tego problemu, gdyż dla naszych rozważań ważny jest sam fakt 
przekazywania przez utwór muzyczny określonych treści emocjonalnych, a fak 
tu tego w zasadzie nikt nie neguje. Wyjątek stanowią zwolennicy radykalnego 
formalizmu (u nas ich przedstawicielem był Stefan Kisielewski), którzy kwes
tionują istnienie jakiegokolwiek stałego związku między utworem muzycznym 
a określonymi stanami emocjonalnymi, dopuszczając jedynie zachodzenie 
luźnych skojarzeń -  różnych u różnych słuchaczy, co nie pozwala mówić
o określonej treści emocjonalnej danego utworu.

W przyjętej przez nas interpretacji utworu i przeżycia muzycznego opowie
dzieliśmy się za stanowiskiem innym, za którym zdają się przemawiać i dane 
doświadczenia muzycznego i dominujące teorie muzykologiczne. Stanowisko 
to, jak widzieliśmy, zakłada, że -  niezależnie od różnych subiektywnych 
skojarzeń -  istnieje pewna stała odpowiedniość między układami dźwiękowymi 
a stanami emocjonalnymi, nadająca tym układom -  zarówno poszczególnym 
motywom i tematom, jak i całym utworom -  określoną jakość uczuciową. 
Świadczyć o tym może uderzająca zgodność opisów owych jakości, for
mułowanych przez muzykalnych słuchaczy, w szczególności -  przez fachowych 
muzykologów. Jakość uczuciowa danego układu dźwiękowego, jego charak 
terystyczne zabarwienie emocjonalne wydają się nierozerwalnie związane z jego 
muzyczną formą, wyznaczone bezpośrednio przez jego dźwiękowy kształt.

Ten związek sprawia, że muzyka stanowi niedościgniony środek wyrazu 
różnych emocjonalnych stanów i procesów -  nieporównanie bogatszy i subtei-
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niejszy od wszelkich środków językowych. Zamiast niewielkiej w gruncie rzeczy 
liczby określeń słownych, dysponuje nieograniczoną różnorodnością struktur 
dźwiękowych, z których każda „definiuje” jej tylko właściwą jakość uczuciową. 
Poważna radość Bacha -  to co innego niż beztroska radość Rossiniego, a „żal 
szopenowski” ma bodaj tyle odcieni, ile jest utworów tego kompozytora; 
w każdym z nich przybiera postać swoistą. Najdrobniejszy szczegół ukształ
towania dźwiękowego odgrywa tu znaczącą rolę (przykładem może być 
chociażby efekt -  kolorystyczny i emocjonalny -  jaki wywołuje nieoczekiwane 
dołączenie do toniki septymy es w przedostatnim takcie Preludium F-dur). 
Każda próba wyrażenia słowami tych jakości uczuciowych, które przysługują 
konkretnym -  mniej lub bardziej złożonym -  układom dźwiękowym, pokazuje 
dowodnie, jak bardzo medium dźwięków przewyższa pod tym względem 
medium słów.

W arto przy tym podkreślić ścisły związek, jaki w przeżyciu muzycznym 
zachodzi między uczuciami czysto estetycznymi i owymi uczuciami „wyrazo
wymi” -  między pięknem i ekspresją. Piękno okazuje się niezbędnym warun 
kiem ekspresji. Im większy zachwyt estetyczny wzbudza forma utworu muzycz
nego, tym sugestywniej wyraża on właściwy mu stan emocjonalny. Tym stanem 
bywa często smutek, żal czy rozpacz. Połączenie tych uczuć z radością, jaką daje 
doskonałość ich muzycznego wyrazu, rodzi stan określany jako wzruszenie
-  najwyższy bodaj rodzaj przeżycia estetycznego.

Stanowisko tu przedstawione pozwala na przypisanie utworowi muzycz
nemu treści emocjonalnej. Czy pozwala również na przypisanie mu treści 
metafizycznej? Czy wśród przeżyć, które wywołuje w nas dzieło muzyczne, są 
przeżycia zasługujące na miano przeżyć metafizycznych? Odpowiedź zależy, 
rzecz jasna, od tego, jak  rozumianą metafizyczność m a się na myśli. Ta 
koncepcja metafizyki, do której odwołujemy się w naszych rozważaniach, 
uzasadnia odpowiedź twierdzącą. Emocjonalny charakter przeżyć wzbudza
nych przez utwór muzyczny nie stoi w sprzeczności z ich statusem metafizycz
nym, skoro istotą metafizyki ma być właśnie wartościujący, a więc swego 
rodzaju emocjonalny, stosunek do rzeczywistości. Cechą wyróżniającą wartoś 
ciowania i emocje metafizyczne jest całościowy charakter ich przedmiotu, 
którym jest bądź całość rzeczywistości, bądź całość ludzkiego losu. Otóż emocje 
wywoływane przez utwór muzyczny tak istotnie mogą być interpretowane. 
W przypadku utworów tzw. muzyki czystej (czyli niepro gramowej muzyki 
instrumentalnej) są to emocje „bezprzedmiotowe” -  nie skierowane na żaden 
określony obiekt. Ta ich „bezprzedmiotowość” odbierana jest przez nas jako 
„całościowość” właśnie; ujmujemy je jako reakcje emocjonalne na całość świata 
czy życia. W yraża się w nich pewien emocjonalny i wartościujący stosunek do 
całej rzeczywistości -  to, co Carnap nazywał „poczuciem życiowym”.

Na gruncie obiektywistycznej interpretacji przeżyć emocjonalnych, zakłada 
nej w tych rozważaniach, ów emocjonalny i wartościujący stosunek do
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rzeczywistości -  to zarazem pewna wartościująca wizja tej rzeczywistości. 
Zespół stanów emocjonalnych wywoływanych przez utwór muzyczny składa 
się, w myśl tej interpretacji, na pewien wartościujący obraz świata czy życia 
(a raczej na pewien fragment takiego obrazu). Nic dziwnego zatem, że to, co 
przekazuje nam twórczość muzyczna wielkich kompozytorów, określane bywa 
jako „świat Bacha” czy „świat Chopina”. Te bogate, z różnorodnych elemen
tów złożone, emocjonalne wizje utożsamiać jesteśmy gotowi -  zgodnie z przyję
tą tu koncepcją metafizyki -  z treścią metafizyczną muzycznego dzieła.

W ypada stwierdzić jednak, że w filozoficznej refleksji nad muzyką dominuje 
inna, węższa koncepcja metafizyczności. W myśl tej koncepcji metafizyczny jest 
z pewnością „świat Bacha”, ale nie „świat Rossiniego”. Nie każda wartoś
ciująca wizja bytu uznana być może za wizję metafizyczną, chociaż niełatwo 
powiedzieć, jakie warunki mają o tym decydować. Jako cechy owych wartoś
ciowań metafizycznych przychodzą na myśl kryteria, takie jak głębia, powaga, 
wzniosłość, niezwykłość, tajemniczość, ale bardziej uchwytny sens tego pojęcia 
metafizyczności mogą, jak się wydaje, dostarczyć tylko konkretne przykłady.

Zwróćmy się po nie do Bohdana Pocieja, głównego zwolennika tak 
rozumianej metafizyczności muzyki wśród naszych muzykologów. Jako szczy
towy przykład muzyki metafizycznej wymienia on, zgodnie zresztą z powszech
ną opinią, twórczość Bacha. Jest to jednak przypadek szczególny, gdyż 
metafizyczność przybiera tu postać religijności, a treść religijna przysługuje tej 
muzyce m.in. dzięki pewnym środkom pozamuzycznym, głównie -  językowym. 
Istotną rolę odgrywa związek z tekstem religijnym, bezpośredni bądź pośredni
-  poprzez chorał protestancki i religijną symbolikę. Od komplikacji tej wolny 
jest przykład inny, również omawiany przez Pocieja (a mnie szczególnie bliski): 
metafizyczne treści w twórczości Schuberta. Ograniczymy się dla uproszczenia 
do czysto instrumentalnej twórczości ostatniego okresu (obejmującej m.in. takie 
dzieła, jak trzy ostatnie sonaty fortepianowe i -  stanowiący bodaj szczyt tej 
twórczości -  Kwintet smyczkowy).

Oto jak charakteryzuje Pociej przejawy metafizycznego odczucia świata 
w muzyce Schuberta. „Miejsca pełne szczególnego skupienia i aż bolesnego 
napięcia (...). Osobliwe prześwity jak gdyby »na tam tą stronę«. Efekty grozy; 
sugestie tajemnicy. Ton szczególnie uroczysty i misteryjny (...). Wzniosła 
namiętność opłakiwania -  lamento. Zawrotny pęd czy szum i uporczywe 
kroczenie. Wielka rozpiętość fakturalna -  przestrzeń między górą a dołem; 
fatalistyczna symbolika głuchego, przepastnego basu (...). Tematy otwarte, 
przebiegi rozpościerające się w bezkres, pauzy i zawieszenia...” . W odczuciu 
autora „to wszystko są zwroty -  idiomy -  muzyki jako mowy metafizycznej” . 
Dwa stopnie owej metafizyczności wyróżnia Pociej u Schuberta: tragizm i jego 
mistyczne przezwyciężenie. To, co nam sugeruje jego muzyka, „jest tajemnicą 
ostateczną, śmiercią i lękiem przed nią trzepocącym się w sercu człowieka (...). 
Wszelako cała groza i cała bolesna namiętność jest tu rozjaśniona, ukazana (...)
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w prześwicie światła nadprzyrodzonego” . Wymownym przykładem może być 
adagio z Kwintetu smyczkowego -  ze swą nieziemską, nieruchomo zawieszoną 
melodią tematu głównego i wzburzoną, gwałtownie namiętną częścią środkową.

Obecność w muzyce Schuberta tak rozumianych treści metafizycznych 
wydaje się bezsporna; szczegółowa analiza jego twórczości mogłaby określić 
bliżej ich zawartość i sposób ich przekazu. Nie ulega zarazem wątpliwości, że 
ogół treści wyrażanych przez muzykę Schuberta nie ogranicza się do treści 
wspomnianego rodzaju. Dla Schubertowskiej wizji życia istotne wydają się 
również pewne treści wartościujące, które nazwać można metafizycznymi 
tylko w owym szerokim sensie poprzednio przez nas używanym. M ają one swe 
źródło w takich elementach jego muzyki, jak jej śpiewność i taneczność, jej 
energia i liryzm, jej prostota, naiwność i wdzięk. Jak zauważa Pociej, m u 
zyka jest dla Schuberta nie tylko głosem serca, ale i „zabawą -  grą towa
rzyską miłą i szlachetną”. Wszystko to składa się na to, co skłonni jesteśmy 
określać jako „świat Schuberta” . Jego istotnym składnikiem jest nie tylko to, 
co wyraża adagio z Kwintetu smyczkowego, ale i to, co zawarte jest w finale 
tego Kwintetu, nazwanym przez kogoś „transcendentalną muzyką kawiar
nianą”.

Taką wizję Schubertowskiego świata mając na myśli, mógł Alfred Einstein 
w swej monografii o tym twórcy napisać, że pozostawił po sobie „nieskończoną 
tęsknotę za utraconym rajem czystości, naturalności i niewinności”. Jeśli 
godzimy się tę Schubertowską wizję nazwać wizją metafizyczną, musimy 
przyznać, że najdoskonalszym wyrazem owej metafizyki jest sama muzyka 
Schuberta; metafizyczny traktat mógłby być co najwyżej jej nieudolnym 
substytutem. I tak jest z każdym wielkim dziełem muzycznym -  wyrażającym 
metafizyczne odczucie świata w materii dźwięków, a nie słów.
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