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P R Z E D M Ó W  A.

Poruszając, jako lekarz, pow yższy temat, sądzą, że nie po
pełniam zbyt w ielkiej niestosowności. M uzyka i medycyna, 
pomimo pozornych sprzeczności, mają również i dużo punktów  
stycznych. Dziedzina fizjologicznych i psychologicznych w p ły 
wów w muzyce jest tematem niezbyt u nas często poruszanym  
przez muzykologów, a właśnie tutaj, zarówno przyrodnik, jak  
i lekarz mogliby mieć sporo do powiedzenia.

Pracą niniejszą poświęcam mym byłym  koleżankom i ko
legom z Konserwatorjum w Rostowie nad Donem, oraz p. prof. 
W . E. Friemanowi w dowód pamięci i uznania.

Dr. J . M. R YM A SZ E W SK I.





I.

O k ie ru n k a c h  i z a g ad n ie n ia c h  m uzyki w sp ó łczesn e j.

Muzyka jest władczynią dusz ludzkich. Jest to siła po
tężna, a zarazem  subtelna i nieuchwytna. Posiada ona ukry
tą  moc wewnętrzną, jest czynnikiem współdziałającym  w wy
zwalaniu energji psychicznej. Owe cechy, połączone z ele
mentem woli artysty  stanowią fundam enty jej potęgi.

Że muzyka zawiera w sobie pierwiastki tego, co nosi obec
nie nazwę sugestji, było odczuwane przez ludzkość od niepa
miętnych czasów. Świadomość siły muzyki jest raczej tylko 
utrw aleniem  niejasnych i mglistych pojęć i przeczuć, które 
człowiek czuł nieświadomie w ciągu całego szeregu pokoleń.

Niemniej tylko bardzo nieliczne jednostki zastanaw iały się 
nad tern, jak wielką jest potęga muzyczna, jak szeroki jest jej 
zakres działania, i jak głęboko potrafią sięgnąć jej wpływy. 
Uprawiano muzykę przeważnie dla swojej, lub innych przy- d  
jemności, o sile zaś jej miano pojęcie bardzo mętne. O c z u - \ J y  
wano raczej jej potęgę, niż wiedziano o niej.

Starożytna legenda o Orfeuszu mówi, że umiał on dźwię
kami muzyki wpływać na ludzi i poskramiać dzikie zwierzęta.
Już wtedy, w głębokiej starożytności, ludzkość czuła niewy
raźnie, że w muzyce poza jej przyjemnemi i wywołującemi 
uczucie zadowolenia dźwiękami, ukryw ają się pierwiastki po
tężnej, a nieznanej siły. Siła ta  miała cechy swoiste; łączyła 
się ona w dziwny sposób z przeżyciami wewnętrznemi ludzi. 
Przypisywano też jej nierzadko w dawnych czasach własności 
niezwykłe i niemal cudowne. Najmniej zrozumiała ze wszyst-
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kich sztuk pięknych, muzyka staw ała się niezwykłym darem  
niebios i przejawem  boskości w człowieku. W  starożytnej G re
cji rozróżniano w muzyce pierwiastki: apoliński (duchowy) i dy- 
onizyjski (zmysłowy). Te dwa pierwiastki przew ijają się przez 
całą historję muzyki, sp latając się ze sobą i rozdzielając, słab
nąc, lub niknąć okresowo, aby następnie przejaw ić się ze zdwo
joną wyrazistością. Pierw iastek apoliński — to sfera ducho
wa, sfera woli i twórczych wpływów. Pierw iastek dyonizyjski 
—  jest to zmysłowe odziaływanie muzyki, jest to sfera ciała, 
jego popędów i pragnień. W  obu tych kierunkach ma muzy
ka możność szerokiego działania i wyzyskania swoich walorów. 
Pierwiastek apolliński łagodzi i ucisza namiętności, pierw ia
stek dyonizyjski — wznieca je.

Łączy się z tem możliwość sugestywnego oddziaływania 
muzyki w obu tych kierunkach, t. j. zarówno w kierunku wznie
cania namiętności, jak i łagodzenia ich, oraz możność ducho
wego wpływu w bardzo rozległym zakresie. M uzyka jest nie
kiedy powrotem w przeszłość i wywołuje reminiscencje z tej 
przeszłości. Może ona budzić zmysły i uczucia, od najsubtel
niejszych i najłagodniejszych do najbardziej przyziemnych 
Ona, która jest odblaskiem harm onji W szechświata, może być 
również niekiedy pierwiastkiem  złym, być bodźcem do czynów 
nawet występnych. Są u ludów dzikich m elodje i tańce, pod
niecające ich okrucieństwo i sadystyczną dzikość. Muzyka jest 
zatem potężnym środkiem duchowym, zapomocą którego a r 
tysta może narzucić dobre i szlachetne cechy, lecz również i złe. 
Sugestywność muzyki jest mieczem obosiecznym. Niektóre 
szczepy dawniejszych indjan zgładzały swoich, wrogów podczas 
dzikiej muzyki i bicia w bębny. Opisy dowodzą, że muzyka 
taka  działała przedewszystkiem na kobiety, robiąc z nich istne 
furje. M uzyka jest porozumieniem dusz, jest szeptem i tchnie
niem myśli, nigdy nie wypowiedzianych, jest wyrazicielką 
pragnień najtajniejszych, ukrywanych na samem dnie naszej 
podświadomości. A le bywa też czasem kwiatem okrutnym 
i zatrutym ; barwnym i pięknym, ale szukającym ofiar. Jest 
ona kwintesencją życia, siłą witalną, ale może być także i zw ia
stunem śmierci. Jest ona najdelikatniejszem , dotknięciem du- 
chowem, ale może być również brutalnem  budzeniem do rze
czywistości.
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Muzyka jest odbiciem rytm u i harmonji W szechświata. Za- 
pomocą niej człowiek czuje łączność z pierwiastkami kosmicz- 
nemi, zarówno rytmicznemi, jak i duchowemi. Pulsacje i drga
nia rytmiczne we Wszechświecie sta ją  się dzięki niej realnie 
wyczuwane. Fantastyczne wizje i odczucia harm onji sfer, 
które oddawna nurtow ały ludzkość, jako pojęcia mgliste i nie- 
uchwytne, stają  się coraz bliższemi do zrealizowania.

A  jednak, rzecz dziwna, im bardziej staje  się możliwa 
łączność i uchwycenie harm onji W szechświata, tem więcej mu
zyka współczesna odbiega od niej, tem bardziej oddala samo
wolnie możliwość takiego zespolenia. Opanowana wyłącznie
ideą formy,^ odsuwając od siebie duchowe pierwiastki, grzęznąc ■ 
w artystycznym  m aterjaliźmie, twórczość muzyczna staje  się
coraz bardziej przedmiotem użyteczności publicznej, produko- . _
wanym masowo serjam i i dostosowanym ściśle do niewybred- y t b
nych gustów publiczności.^ S taje się ona coraz bardziej m echa-/ f / ,  ^ ,
niczna i bezduszna. I trzeba byłoby gwałtownego wstrząsu^itoU. , v
w świecie muzycznym, aby przywrócić zaniedbaną wartość jej 
duchowych pierwiastków. 'іллл

Pojęcie muzyki i harm onji sfer, lub kwiatowych przestwo- i  ¡ і ^ і ґ и  
rzy, które dzisiaj znowu nabiera aktualności w związku z pró
bami, czynionemi w tym kierunku (sferofon Teremina), istniało c' v"'
już w starożytności od czasów Pytagorasa. Idea harm onji sfer 
m iała swoich zwolenników i w średniowieczu, szczególnie po
między astronomami (Kepler) i astrologami. Próby zrealizo
wania i uchwycenia „tonów z pow ietrza“, czynione w ostatnich 
czasach, idą w kierunku sprecyzowania dźwięków, pochodzą
cych z fal samego powietrza, lub przestworzy. Ludzkość zna
lazła możność nadaw ania fal dźwiękowych zapomocą radjo- 
stacji, są jednak czynione starania, aby zrealizować te dźwięki 
kosmiczne, które pow stają samorzutnie na skutek praw  przy
rody i nie są rzucane w przestrzeń ręką ludzką. Czy owe za
mierzenia osiągną cel, pokaże niedaleka przyszłość. W  każ
dym bądź razie, należy podziwiać tę głęboką intuicję i wyczu
cie, jaką się odznaczali wymienieni filozofowie starożytności 
i średniowiecza i którzy bez odpowiednich przyrządów wyczu
li możliwość powstawania samorzutnych dźwięków w przestrze
niach powietrznej i m iędzyplanetarnej, nazywając to swoistą 
harm onją sfer.



8

Trzeba zaznaczyć, że dźwięki mogą powstawać wszędzie. 
Każdy proces fizyczny, lub chemiczny może być ich źródłem. 
Należy je tylko odpowiednio wzmocnić i oczyścić. P rzy uży
ciu odpowiednich mikrofonów i wzmacniaczy, moglibyśmy usły
szeć nawet dźwięki, powstające przy ruchu m olekularnym i a to
mowym, a zatem pochodzące od najdrobniejszych drgających 
cząsteczek m aterji. Obecnie staje  się już napraw dę możliwem 
usłyszenie „jak traw a rośnie“. Próby stworzenia t. zw. „mi- 
kromuzyki“ dowodzą, że usiłowania idą i w tym kierunku.

M uzyka w starożytności uważaną była jedynie za słaby 
odblask i niedoskonałą odbitkę doskonałej harm onji sfer. Łącz
ności tej przypisywano również swoisty czar, jaki wywierała 
ona na ludzi i zwierzęta. Same, jednak, poszczególne tony nie 
są w stanie wywołać tego wrażenia. Najbardziej zachwycają
cy utwór muzyczny, rozbity na szereg składających się nań 
dźwięków, będzie niczem dla słuchacza. Połączenie dźwięków 
i ich kolejne po sobie następowanie zbliża nas poniekąd do mu
zyki, ale także nie daje całokształtu jej; może dać nam gamę, 
która jest jeszcze połączeniem bezdusznem. Dopiero pomysł 
twórczy, owa iskra Prometeusza, wznieca ogień i ożywia bez
duszny szkielet muzyczny. M uzyką mogą być nazwane tylko 
takie połączenia i kolejności po sobie dźwięków, z których p rze
bija myśl twórcza i które powstały z 'procesu psychicznego, zwa
nego tworzeniem, lub odtwarzaniem. Również, dopóki muzyk 
zapoznaje się tylko z dziełem, lub jego fragmentami i ćwiczy 
je, dopóty muzyka jego jest pozbawiona zarówno pierwiastków 
uduchowienia, jak i sugestji. Dopiero po opanowaniu utworu 
i wniknięciu w ducha i treść jego, staje  się możliwa eksterjo- 
ryzacja woli i uczuć zapomocą owego dzieła muzycznego. W iel
ką wagę posiada zatem moment syntetycznego ujęcia całego 
utworu, powstający w umyśle twórcy—kompozytora, lub od
twórcy—wykonawcy. Ponadto ścisła łączność muzyki z in- 
nemi sztukami pięknemi wymaga, aby przy ujmowaniu cało
kształtu przedmiotu, były brane pod uwagę nietylko wartości 
wyłącznie muzyczne, lecz również wszystkie warunki i okolicz
ności, w których ów utwór powstał, zarówno psychologiczne, 
jak i estetyczne.

Muzyka dzisiejsza jest jakby syntezą sztuki współczesnej. 
Poza swemi zagadnieniami, opierającemi się na czystej muzy-



ce, wchłania ona cechy współczesnej poezji, m alarstw a i innych 
sztuk pięknych. Niema ani jednego kierunku w tych ostatnich, 
któryby nie znalazł w muzyce swego odbicia, lub odpowiedni
ka. Impresjonizm, ekspresjonizm, t. zw. „nowa rzeczowość", 
formizm, nawet futuryzm znalazły się również i w muzyce. Nic 
w tern dziwnego: ewolucja sztuki idzie naogół jedną linją, wyka
zując tylko nieznaczne odchylenia w poszczególnych dziedzinach. 

W ystarczy wprowadzić w życie jakąkolwiek nową myśl, a prze
jawi się ona natychmiast we wszystkich dziedzinach sztuki. 
B adając przejaw y twórczości można spostrzec cały szereg ana- 
logji w poszczególnych jej gałęziach. Tak, np. według A. Coe- 
roy można przeprowadzić ścisłą paralelę między zwrotami 
ewolucyjnemi Strawińskiego, a zwrotami bardzo analogicznemi 
w m alarstwie Picasso. Takich analogij możnaby wyszukać wię
cej. Podkreślają  one raz jeszcze łączność pomiędzy oddziel- 
nemi dziedzinami sztuki, które w yrastają z wspólnego pnia, 
z wspólnego podłoża twórczego. Muzyka, malarstwo, poezja 
przenikają się wzajemnie, wywierając na siebie wpływ zarów
no pod względem struktury utworów, jak i kierunku zagadnień 
artystycznych; dopełniają się, tworząc niekiedy niezmiernie 
ciekawe pod względem artystycznym  symbiozy. Połączenia te 
przybierają czasem formy niezwykłe, nawet karykaturalne, 
tem  niemniej są one wyrazem łączności poszczególnych dzie
dzin myśli ludzkiej. Jedną z zasadniczych przyczyn, które po
wodują, że wszelkie idee z innych dziedzin sztuki przejaw iają 
się w muzyce, jest łatwość zastosowania, łatwość adaptacji 
tych idei przez muzykę. Je s t ona ze wszystkich sztuk pięknych 
najbardziej pojemna, najbardziej rozciągliwa, a zarazem  n a j
bardziej abstrakcyjna i zdolna do wchłaniania najsubtelniej
szych i najzawilszych myśli ludzkich. O ile sztuki plastyczne, 
m alarstwo, lub rzeźba, są zawsze zależne od m aterjału, któ
rym  operują, od przestrzeni i od środków, zapomocą których 
przychodzą do urzeczywistnienia pomysły artystyczne, o tyle 
muzyka, nie zależąc od przestrzeni, a  tylko od czasu, oraz bę
dąc praw ie niem aterjalną, nie jest w takim stopniu przez ma- 
terję  wiązana i krępowana. W ychodzi ona też niezmiernie łat- > 
wo poza zakres samych dźwięków, pochodzących z ciał w pra
wionych w drganie, operując równie łatwo pierwiastkami psy- S* i 
chologicznemi człowieka, jak i połączeniami tonów. Może ona
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też znacznie łatwiej od innych sztuk pięknych wchłonąć w sie
bie myśli i idee, plastyczne zastosowanie których na gruncie 

j, i /' / m aterji, z trudnością tylko dałoby się urzeczywistnić. Muzy-
J/ 0  ? 'lA , ( w znacznie większym stopniu opiera się na pierwiastkach

energji, niż na pierwiastkach ściśle m aterjalnych. 
l / t C k o é / г Г г  Z tego też powodu nie każda idea i koncepcja muzyczna 

da się zastosować w sztukach plastycznych, ale zato każda 
/  praw ie myśl i kierunek w tych ostatnich może się z łatwością 

odbić w muzyce.
W  wyniku połączenia muzyki i m alarstw a powstało jedno 

z najciekawszych zagadnień muzycznych, t. zw. słyszenie barw 
ne. Istnieje teorja, według której, każdy dźwięk, lub ton po
siada własny, odrębny kolor. Kolory te  mogą być podobno na
wet realnie wyczuwane przez odpowiednio wrażliwe jednostki. 
Są one jakoby zjawiskiem nieomal stałem  i towarzyszą pew
nym określonym tonom. Niektórzy muzycy idą bardzo dale
ko w rozróżnianiu tych kolorów, stw arzając nawet kolorowe po
łączenia, oraz zapuszczając się w zupełnie fantastyczne oceny. 
Fan tazja  ich czasem nie zna granic i wyrządza szkodę, zrażając 
bardziej pozytywnych badaczy. Jeżeli odrzucimy pierwiastki 
fantastyczne, oraz cały ten subjektywny balast, jakim artyści 
obciążają słyszenie barwne, to stwierdzimy jednak pewne 
ziarna istotne, które mogą służyć za podstawę do badań. Że 
dźwięki, jako drgania rytmiczne, mogą mieć pewną łączność 
z drganiami, będącemi postawą ruchu światła, a tem samem 
i barwy —  jest to tylko niedowiedziona hipoteza. Jeżeli jed
nak chodzi o centra naszych organów zmysłowych, to są one 
w tak  ścisłej łączności assocjacyjnej, że nie jest wykluczone, 
aby bodziec dźwiękowy, idący drogą słuchową, nie mógł wywo
łać w przyległym  odcinku zmysłowym wrażenia wzrokowego, 
które nawet może nie być spowodowane zewnętrznem działa
niem na nasz wzrok, ale iść drogą wewnętrzną od strony ośrod
ków mózgowych, drogą, po której idą przedstawienia halucy- 
nacyjne wzrokowe, a które również nie są wywołane przez 
bodźce zewnętrzne.

M alarstwo dźwiękowe, czyli słyszenie w barwach (audi
tion colorée) było znane oddawna i służyło przedmiotem zain
teresowania nietylko muzyków, lecz również uczonych, fizjolo
gów i przyrodników. W zmianki o niem można znaleźć w ca-



łym szeregu dzieł W undta, Fechlera, Cozaneta, Favre i Hof
fmana. Już od czasów Helmholtza stało się wiadome, że każdy 
dźwięk ma swoją odrębną, własną barwę. Odczuwanie tonów 
jako barw nie jest zatem wyłącznie wytworem subjektywnej 
fantazji artystów, lecz rzeczą, m ającą pewne realne podstawy. 
W prawdzie kwestja ta  jest jeszcze zbyt subjektywna, aby moż
na o niej mówić, jako o niewzruszonym, naukowo stwierdzonym 
pewniku, tem niemniej doświadczenia w tej dziedzinie dokony- 
wują się nadal, najbliższa zaś już przyszłość może przynieść 
całkiem nieoczekiwane rozwiązania i wyniki. K. Stromenger 
łączy kwestję słyszenia w barwach ze zjawiskiem absolutnego 
słuchu, który według niego może się objawić nie świadomością 
muzyczną, ale wrażeniem barwy, jako sprawdzianem  w spół- 
wrażliwości barwo— dźwiękowej. „Od czasu do czasu uszy 
ludzkie zaczynają widzieć, a oczy słyszeć", powiada wymienio
ny autor. W edług niego zawsze niskie dźwięki są ciemne, me- 
lodja zaś ma swój rysunek“.

Łączenie słyszenia w barwach ze zjawiskiem absolutnego 
słuchu jest do pewnego stopnia słuszne. Istotnie słuch abso
lutny daje rękojmię większej stałości i subtelności w umiejsco- 
wianiu i określaniu zarówno tonów, jak i barw. Główną rolę 
jednakże w słyszeniu barwnem odgrywa sfera assocjacyjna 
mózgu, łącząca i koordynująca ze sobą wrażenia, odbierane 
przez poszczególne organa zmysłów. W  ten sposób bodziec 
dźwiękowy, idący przez narząd słuchu, może być przez ośrodki 
mózgowe zmieniony i przekształcony na wrażenia barwne, 
przyczem narząd wzroku nie przyjm uje całkowicie w tem udzia
łu, Z podobnemi zjawiskami mamy często do czynienia przy 
hypnozie, kiedy zapomocą bodźców, działających na jeden 
z organów zmysłów można wywołać wrażenia w innych zmy
słach. Tak n. p. można wywołać wizję róży, dając hypnotyzo- 
wanemu do wąchania chusteczkę, przepojoną perfumami o jej 
zapachu. Subtelność słuchu u muzyków jest tylko szczegółem, 
który, ponadto, może całkiem nie istnieć. W edług L. M. Ro
gowskiego: „jest wielu mistrzów muzyki, m ających słuch fi
zyczny bardzo niedoskonały (Beethowen, Schumann, Brahms, 
Berlioz i inni). Ich mistrzostwo polegało nie na sile słuchu, 
ale na wybitnej zdolności koordynacji różnych elementów mu
zycznych, zaś ich wielkość na władzy w yrażania zapomocą
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tych składników wizji ducha, pełnego wielkiej i doniosłej tre 
ści".

Kompozytor rosyjski Skriabin, będący jednym z propaga
torów  „audition colorée", starał się rozw iązać praktycznie pro
blem słyszenia barwnego i syntezy wrażeń słuchowo-wzroko- 
wych. Próby w tym kierunku były niejednokrotnie ponawiane, 
zarówno w Europie, jak i w Ameryce. Schönberg w swoich 
„Klangfarbenmelodien" usiłował oddzielić samą barwę dźwię
ku od innych elementów muzyki, jak rytmu, harm onji i melodji.

Synteza barwo-dźwiękowa staje się obecnie coraz bliższa 
do urzeczywistnienia. Niezwykły rozwój techniki naszego wie
ku pozwoli niewątpliwie skonstruować przyrządy, które m ogły
by połączyć w sobie, zarówno elementy barwy, jak i dźwięku. 
Stoimy przed okresem wzmożonego tworzenia nowych instru
mentów, mogących nam dać znaczne możliwości w tym kierun
ku. Zbliża się czas, w którym dzisiejsze instrumenty będą sit 
zdaw ały następnym pokoleniom równie archaiczne, jak dla nas 
prymitywne instrum enty z epoki przedhistorycznej. Słyszenie 
barwne nie jest zresztą wyjątkiem  i unikatem w syntezie w ra
żeń zmysłowych. Możliwe do osiągnięcia są również połącze
nia inne, n. p. dotykowo - słuchowe, lub węchowo - wzrokowe 
etc (jak w wyżej opisanych przypadkach hypnózy). W sły
szeniu barwnem duże ma znaczenie zarówno sam ton muzycz
ny, jak i tonalność danego utworu. Dlatego też małe zastoso
wanie mogą znaleźć w słyszeniu barwnem koncepcje i formy 
atonalne. Aczkolwiek te ostatnie pozw alają na swobodne i ni- 
czem nieskrępowane używanie dźwięków i ich kombina- 
cyj, niezależnie od zasad tonalności, co w całym szeregu 
wypadków pozwala na wykorzystanie walorów form atonal- 
nych, to jednak w koncepcjach barwo-dźwiękowych nie posia
dają  one potrzebnej jednolitości i zwartości zabarwienia.

Słyszenie barwne w dużym stopniu opiera się na elemen
tach sugestywnych. Często wystarczy, aby ktośkolwiek oświad
czył, że dany ton jest jasny, lub ciemny, lub, że posiada takie, 
czy inne zabarwienie, jak cały szereg osób natychm iast to po
twierdza, mogąc nawet przysięgać, że jest tak, a  nie inaczej. 
W  syntezie barwo-dżwiękowej, zarówno jak i w innych synte
zach wrażeń zmysłowych, dużą rolę odgrywa nietylko suge
stywne narzucenie odpowiednich myśli, ale nawet proste zwró



13

cenie uwagi na to, lub inne wrażenie. Jeśli komuśkolwiek 
zwracamy uvi^gę, że dany ton jest koloru n. p, ciemno-zielo
nego, już to samo częstokroć wystarczy, aby dany osobnik za
czął doszukiwać się pierwiastków barwnych, pomogając sobie 
ponadto wyobraźnią, gdy odczucie przez sam organ zmysłowy 
jest niewystarczające. \

Najwybitniej wpływ m alarstw a na muzykę zaznaczył się 
w okresie tak zw. impresjonizmu. Cechą impresjonizmu było 
zupełnie odrębne przedstawienie subjektywne tematu, główny 
zaś nacisk kładziono na kwestję chwilowego odczucia, lub w ra
żenia. Impresjonizm, przeszczepiony na grunt muzyczny, oparł 
się, przedewszystkiem na swoistem używaniu barwnych plam  
dźwiękowych, przysw ajając sobie jednocześnie wyżej wymie
nione cechy impresjonizmu malarskiego. Muzyka w okresie im
presjonizmu przybrała wszelkie cechy m alarstwa dźwiękowe
go. Może to służyć przykładem , jak ściśle zazębiają się po
między sobą poszczególne gałęzie sztuki. Idea, powstała na 
gruncie malarskim, nietylko wyw arła wpływ na muzykę, ale 
została z nią ściśle zespolona, stw arzając niezwykłe muzycz- 
no-malarskie połączenie. Idea m alarstw a dźwiękowego tak 
silnie zatryumfowała w okresie impresjonizmu, że przesłoniła 
wszystko inne, wysuwając się na pierwszy plan, Kompozyto- 
rowie prześcigali się w pomysłach malarskich, dostosowując do 
nich swoją muzykę i zaniedbując poniekąd jej walory czysto 
muzyczne. Tak, jak we wszystkich praw ie kierunkach sztuki, 
nadm ierna wybujałość jednych cech kosztem innych i przecią
ganie struny przyczyniło się niewątpliwie do szybkiego uwią- 
du danego kierunku i zastąpienia go przez inny.

Poezja i literatura w muzyce specjalnie jaskrawo p rze ja 
wiały się w okresie późnego romantyzmu. Cały szereg kom- 
pozycyj najwybitniejszych mistrzów był wzorowany na utwo
rach poetyckich. W ystarczy przypomnieć niezliczoną ilość bal
lad, poematów muzycznych, oraz innych utworów lirycznych. 
Wzorowano się nietylko na treści dzieł literackich, ale nawet 
na ich formie. Przeżycia subjektywne kompozytora zaczyna
ją przeważać nad treścią, nawet nad samą muzyką. Opozycja 
zwolenników czystej muzyki przeciwko muzyce programowej 
była wywołana głównie na skutek owego nadmiernego subjek- 
tywizmu. W' prawdzie subjektywne pierwiastki w muzyce



przedstaw iają ogromną wartość, gdyż na nich się opiera od
działywanie psychologiczne na słuchacza, niemniej jednak 
i w tem winna być zachowana pewna miara. Przeładowanie 
muzyki treścią literacką robi muzykę ciężką i naciągniętą. Tyl
ko jeden W agner wyszedł obronną ręką z owej symbiozy mu
zyki z literaturą. A le na to trzeba było całego wpływu potęż
nej umysłowości W agnera, oraz olbrzymiej sugestywności, aby 
idee jego przyjęły  się i stworzyły szkołę. Już u uczniów i na
stępców W agnera, pozbawionych jego sugestywności, ujemne 
cechy wagneryzmu wyszły, jak szydło z worka. M. Gliński 
epigonów W agnera porównuje do nuworyszów, którym spadł 
z nieba ogromny kapitał i używających go bez ładu  i składu. 
W ytworzył się nawał pojęć zaczerpniętych z literatury  i sztuki 
plastycznej, i nawał brzmienia muzycznego. Ponadto nie
szczera frazeologja i tea tra lna  retoryka prędko zniechęciły do 
siebie publiczność. Cały szereg autorów i krytyków muzycz
nych począł się domagać radykalnego odrzucenia wszelkich 
koncepcyj literackich oraz programów, i dążenia do czystej 
twórczości muzycznej. W ackenroder porównywał wyjaśnianie 
dzieł muzycznych zapomocą słów i programów do zniżani-, ję
zyka bogatszego na poziom uboższego i sprowadzania do po
ziomu słów tego, co słowami gardzi. M ając poniekąd słusz
ność, ale tylko pod pewnymi względami, przeciwnicy muzyki 
programowej przeholowali i poszli za daleko, burząc obok rzeczy 

pdom agających się zburzenia, także i wartościowe pozycje. Oczy
wiście najw ażniejszą rzeczą w muzyce jest sama muzyka; tytuł,

I chociażby najlepszy, jest niczem, o ile zostanie poparty przez 
j istotnie wartościową treść muzyczną. Nie można jednak twier- 
Hizić, że muzyka programowa zniża język bogatszy (muzyczny) 

do poziomu języka uboższego (słowa). W szak sama nazwa, 
lub też program, w niczem wartości tej muzyki nie zmniejsza, 
jest zaś jednym czynnikiem więcej, ułatw iającym  koncentrację 
i skupienie uwagi w pewnym określonym kierunku i skierowu
jącym myśl słuchacza według zamierzeń kompozytora. Jest 
to zatem  czynnik, którego ignorować niepodobna, gdyż, jako 
elem ent sugestywny, odgrywa on dużą rolę. Myśl słuchacza 
jeszcze przed usłyszeniem utworu jest ustawiona na pewne w y
tyczne, co niewątpliwie ułatw ia zrozumienie utworu przez pu
bliczność i sprzyja nawiązaniu kontaktu pomiędzy nią, a kom
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pozytorem. W prawdzie można na publiczność oddziaływać sa
mą muzyką, jako splotem i ugrupowaniem następujących po 
sobie dźwięków (co jest hasłem muzyki absolutnej), nie dając 
tej muzyce nawet żadnego ty tułu lub nazwy. Ta sama jednak 
muzyka, jako posiadająca swoiste oddziaływanie, może być po
parta  przez dodatkowe czynniki, jak tytuł, ideę, dekoracje na
wet, k tó rè \działają  sugestywnie na słuchacza, pozwalając mu 
jednocześnie na łatw iejsze zrozumienie treści muzycznej. Zre
sztą sama nawet muzyka absolutna (n. p. symfonja) jest zazwy
czaj także w ten lub inny sposób tłumaczona i objaśniana. Nic 
w tem dziwnego; umysł ludzki potrafi zawsze ją połączyć z ja 
kąkolwiek ideą lub przeżyciem subjektywnem. Oddziaływ a
nie muzyki samej w sobie (tak jak chcą zwolennicy muzyki 
czystej) bywa przeważnie obserwowane w świecie zwierzęcym. 
Tylko tam niema żadnego znaczenia ani tytuł, ani idea muzycz
na; na zwierzęta czułe na dźwięki muzyki, oddziaływa ona sa
ma tylko, wyłącznie jej kombinacje dźwięków. Natomiast 
u  ludzi nawet sama treść muzyczna bez ty tu łu  będzie zawsze 
świadomie, czy podświadomie komentowana. Jest, pozatem, 
rzeczą niezmiernie trudną rozstrzygnąć, kiedy muzyka jest 
ściśle absolutna, i kiedy niema w niej domieszki literackiej, m a
larskiej, lub psychologicznej. Sam kompozytor, tworząc rzecz, 
opartą  wyłącznie na kombinacjach dźwiękowych i na muzyce 
czystej, często podświadomie łączy ją z jakąkolwiek ideą lub 
koncepcją.

Pierwiastki muzyki absolutnej są wszędzie, we wszystkich 
przedstaw iających wartość utworach muzycznych, niezależnie 
iod tego, czy należą one do muzyki programowej, czy też nie. 
M uzyka absolutna jest podstawą, do której mogą być p rzy łą
czone pewne akcesorja, jak tytuł, lub treść literacka, ale któ
re  w stosunku do samej muzyki są jedynie tem, czem są de
koracje teatra lne w stosunku do ducha i treści utworu sceni
cznego. O tem zaś, że dekoracje mogą być bardzo sugestyw
ne, wiedział już W agner, który przykładał specjalną wagę do 
tej ich wartości.

Przejaw iają się także w muzyce i pierwiastki filozoficz
ne, myśli i wierzenia najtęższych umysłów. Głos o muzyce 
i sprawach muzycznych zabierali niejednokrotnie filozofowie 
tej miary, co Pytagoras, Schopenhauer, Nitzsche, Leibnitz, Spen
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cer i inni. Słynny filozof i matematyk Hoene-W roński zajm o
wał się również problemami muzyki, stw arzając własną filozo- 
fję muzyczną (rozprawy S. Dicksteina, Henry, A. Simon i in.).

M uzyka sama jest zjawiskiem tak  obszernem, a zarazem  
tak  codziennem, że każdy głębszy badacz życia musi się z nią 
zetknąć i znaleźć się pod jej wpływem, I, odwrotnie, myśli 
filozoficzne wywierały częstokroć wpływ na twórczość poszcze
gólnych kompozytorów. Myśl religijna znalazła swój wyraz 
w odrębnym dziale muzyki kościelnej. W  niektórych starożyt
nych kultach religijnych obok świętych tańców istniała również 
święta muzyka.

Nietylko pierwiastki filozoficzne, literackie, estetyczne, re 
ligijne, nietylko idee i kierunki z innych działów sztuki odbijają 
się w muzyce. P rzejaw iają się w niej również zagadnienia 
psychologiczne, zawikłane drogi myśli ludzkiej, zamglone i bez
kresne praw ie obszary pierwiastków zaświadomych, objawy 
woli twórczej, wahania i depresje duchowe, oraz cały skompli
kowany apara t naszego życia umysłowego. Należy też muzykę 
oceniać nietylko, jako zbiór i połączenia dźwięków; winny być 
również brane pod uwagę wszystkie czynniki, które w ten, czy 
inny sposób wpływ ają na muzykę, jak też na powstawanie 
i kształtowanie się procesów twórczych. Rola pierwiastków 
psychologiczno - muzycznych, w szczególności zaś woli a r 
tystycznej, oraz tych czynników, na których się opiera suge- 
stywność w muzyce jest niezmiernie doniosła. M anifestują się 
one w mniejszym, lub większym stopniu we wszystkich kierun
kach muzycznych, oraz połączeniach muzyki z innemi działami 
sztuki. P rzejaw iają się one również w samym procesie twór
czym, stanowiąc jego istotną składową część, jak i w kształto
waniu się zbiorowych organizmów i grup muzycznych, jakiemi 
są orkiestry i zespoły artystyczne.

Pisząc o kierunkach i zagadnieniach muzyki współczesnej, 
należy być bardzo ostrożnym, zarówno przy rozstrząsaniu ich, 
jak i przy próbach sklasyfikowania, względnie układania sche
matów. Jest to dziedzina niezmiernie ruchliwa i płynna. To, 
co dzisiaj jest niewzruszonym pewnikiem, jutro może być cał
kowicie zmienione, zapomniane i sabotowane. Kierunek, który 
dzisiaj znajduje się na szczycie rozkwitu i mody, w bardzo krót
kim czasie może zwiędnąć i utracić swe barwne i pociągające
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płatki. To samo da się powiedzieć również i o zagadnieniach 
muzycznych. Teorje, wersje i postulaty zmieniają się w cza
sach obecnych z niesłychaną szybkością. Zdawałoby się, że cały 
pośpiech i szalone, nerwowe tempo życia współczesnego odbija 
się również na muzyce. Problem dziś aktualny może być jutro 
już zapomniany. Jesteśm y świadkami myśli, dzieł muzycznych 
i książek efemeryd, które pojaw iają się, jak meteory, aby na
stępnie całkowicie zginąć w zapomnieniu. Często książka, trak 
tująca o najbardziej aktualnych zagadnieniach chwili współ
czesnej, traci tę aktualność, zanim zostanie napisana i wydana. 
Raz po raz pojaw iają się utwory i książki spóźnione, które 
przed paru tygodniami byłyby aktualną nowością, dziś zaś uwa
żane są za chybione i poronione.

Trudno w danej chwili objektywnie ocenić, które z kierun
ków muzycznych m ają wartość trw ałą i nieprzem ijającą, a któ
re są tylko jednodniowemi motylami; które z nich będą służyły 
za podstawę w rozwoju ewolucyjnym muzyki, a które zaś są 
tylko balastem, odrzucanym stopniowo i konsekwentnie. Ponadto 
roztrząsanie i rozbiór każdego z tych kierunków szczegółowo 
wyszłoby daleko poza ramy niniejszej pracy. Z tego też powo
du będę się starał jedynie migawkowo oświetlić płaszczyznę 
i przekrój całokształtu muzyki współczesnej, zatrzym ując się 
jedynie na najbardziej zaznaczonych (w danej chwili) punktach
1 sytuacjach. Będzie to zatem skrót migawkowy, pozwalający 
jedynie na zorjentowanie się i to bardzo pobieżne, w terenie 
muzycznym.

Niektóre kierunki i problem aty przedstaw iają się, jako 
wielkości bardzo nieznaczne i prawie niewidoczne. Inne gru
pują się dookoła jakiegokolwiek centralnego zagadnienia, lub 
postaci artystycznej, jako odgałęzienia wychodzące z określo
nego centrum. Inne, znowuż, znajdują się w stanie przerostu, 
daleko przekraczającego ich rzeczywiste wartości i tworząc ol
brzymie sztuczne narośle, niekiedy wprost karykaturalne. Po- 
zatem całe morze miernot i ludzi pozbawionych osobowości w ła
snej, grupujących się koncentrycznie dookoła mocno zaznaczo
nych indywidualności.

Zasadniczem i dominuj ącem zagadnieniem w muzyce 
współczesnej jest kw estja formy. Treść i istota wewnętrzna 
muzyki została całkowicie usunięta na drugi plan. W alki i dy-
2
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skusje w dziedzinie sztuki toczą się za małemi wyjątkam i p ra 
wie wyłącznie na płaszczyźnie formy. Zmiany w dziedzinie 
formy, które przyniosła nam muzyka dzisiejsza, są wielce róż
norodne, modyfikując się w zależności od poszczególnych kie
runków i przejaw iając się w nader zmiennych postaciach. Tem 
niemniej jednak we wszystkich tych rozmaitych kierunkach d a 
je się zauważyć wspólne podłoże, oraz pewne ogólne cechy 
charakterystyczne. Ze zmian w tej dziedzinie może najcharak- 
terystyczniejszem i dla dzisiejszych czasów są: wyzwolenie dys- 
sonansu i nadanie mu całkowitej samodzielności, oraz tenden
cje usamodzielnienia dźwięku samego w sobie. Pozatem do cech 
'charakterystycznych należy również rozluźnienie związ
ku pomiędzy poszczególnemi pierwiastkami muzyki, które 
przedtem  były ze sobą ściśle i praw ie nierozerwalnie złączo
ne (jak n. p. melodja, harmonja, rytm  i in.). System tonalny 
uległ na skutek tego całkowitemu rozbiciu i dezorganizacji. 
W  muzyce zaczęły przeważać formy, będące całkowitem za
przeczeniem dotychczasowych konstrukcyj, formy pozbawione 
całkowicie rytmiki, symetrji, tematu. Atonalność, asymetrycz- 
ność, atem atyczność i alogiczność stały  się modnemi hasłami 
dnia, Sięgnięto wreszcie i do samych dźwięków i postarano 
się je rozłożyć na system ćwierćtonowy, a  z drugiej zaś strony 
starano się wprowadzić do muzyki, poza dźwiękami, i inne 
pierwiastki akustyczne, jak n. p. szmery, trzaski i hałasy. 
W śród muzykologów nie brak jest głosów, że zmiany te są ra 
czej zaakcentowaniem elementów rozkładowych (S. Łobacze- 
wska). M uzyka nowoczesna szuka nowych dróg, jak rzeka, 
która wydostawszy się ze starego utartego łożyska, toruje 
i przeciera »obie inne. W praw dzie wiele zmian powstałych 
w muzyce nowoczesnej jest tylko rozsadzaniem starych, uświę- 
onych tradycją  form, tem niemniej nie brak tam i nowych kon
strukcyj, opierających się na tychże samych cegiełkach, z k tó
rych pow stały i te stare, tradycyjne formy.

W ażniejszą natom iast kw estją od akcentowania form roz
kładowych i negatywnych jest w muzyce nowoczesnej spraw a 
stopniowego, coraz większego zatracania duchowych i psycho
logicznych pierwiastków na rzecz grubego muzycznego m ater- 
jalizmu. Tryum fujący m aterjalizm  brzmi nieco paradoksalnie 
w tak niem aterjalnej sztuce, jaką jest muzyka, mimo to jed-



пак on istnieje, opierając się głównie na zagadnieniu formy, 
a odrzucając treść i duchowe pierwiastki muzyki. Jednostron
ny  i ciężki, wywiera on przemożny wpływ na młodsze 
zwłaszcza pokolenie muzyków.

Niektórzy muzykologowie, m. in. P. Bekker, twierdzą, że 
h istorja muzyki nie zna postępu, ani upadku, ani t. zw. momen- 
tów  kulminacyjnych, a polega na stałej przemianie form mu
zycznych. W edług niego w dziedzinie muzyki formy nie roz
w ijają  się, lecz tylko zmieniają się, wobec czego można mówić 
o przemianie form, nigdy zaś o ich rozwoju. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że każdy okres w muzyce miał swój okres pow o
dzenia, wzniesienia i upadku, poczem zostawał wyrugowany 
przez inny kierunek. Sama historyczna ewolucja muzyki nie 
wykazuje wprawdzie okresów postępu, ani upadku, ale po
szczególne jej fazy m ają Hnję falistą, wznosząc się i opadając, 
zależnie od upodobań, mody, lub wytycznych w muzyce. W szel
kie zresztą próby wtłoczenia i objaśnienia muzyki zapomocą 
jakichkolwiek schematów będą m ijały celu, gdyż taki schema 
ujm uje kwestję zwykle tylko z jednej strony, niemogąc jej 
ująć, jako całości. W edług Debussy’ego: „muzyka nie jest
w istocie swej czemś, co można wtłoczyć w sztywne tradycjo
nalne ramy. Składają się na nią barwy i pulsacje rytmiczne. 
Reszta, to wszystko głupstwo, wymyślone przez zimnokrwi
stych głupców, ujeżdżających na grzbietach mistrzów".

Wogóle poglądy samych muzyków na kwestję formy są na
der różnorodne i często krańcowo ze sobą sprzeczne. Saint 
Saëns oświadczał, że dla niego m uzyka jest przedewszystkiem  
formą. W edług Stojowskiego zaś: „wartości czysto dekoracyj
ne, na pewnych analogjach zewnętrznych, czy efektach dźwię
kowych z natury  zapożyczonych, oparte, są tylko wytworem 
wtórnym, niekoniecznie pomocnym; o ile zaś doprowadzone są 
do ostateczności — wręcz szkodliwym w stosunku do tej m u
zycznej prawdy, porywającej swym równoległym podwójnym 
dynamizmem: uczuciowego napięcia i wzorowanej na nim fali 
brzm iennej“.

W iększość kompozytorów dzisiejszych staje jednak bez
względnie po stronie formy, uważając ją za najw ażniejszy czyn
nik w muzyce, przemianę zaś ich, jako niezbędny warunek ewo- 
lucyjności muzyki. Nieliczne są zaledwie głosy, protestujące
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przeciwko wynoszeniu formy na piedestał i uważania jej w mu
zyce za alfę i omegę. P rzytłaczającą przewagę formistów moż
na sobie tłumaczyć tem, że wśród innych pierwiastków muzyki 
forma jest rzeczą najbardziej zmienną, najwięcej podatną do 
wszelkich eksperymentów i modyfikacji. W prowadzenie no
wych myśli i idei w muzyce, tak, aby się one przyjęły, jest rze
czą trudną, uciążliwą i napotykającą, początkowo przynajmniej, 
na cały szereg przeszkód. Natomiast w dziedzinie formy wy
starczy niekiedy zmienić jakąśkolwiek drobną część konstruk
cji muzycznej, aby ta zmiana została okrzyczana jako najbar
dziej aktualna nowość. Większość muzyków idzie też z tego 
powodu poprostu po linji najmniejszego oporu.

W  muzyce nowoczesnej najwięcej zmian formy powstało 
w dziedzinie harmonji. Najważniejszą z nich jest przem iana 
podstaw tonalnych, k tóra w rezultacie doprowadziła do zerwa
nia z tonalnością dur i moll, stw arzając t. zw. atonalność. Ma 
ona swój odrębny system, a pozatem cały szereg cech charak
terystycznych, aczkolwiek noszących przeważnie charakter ne
gatywny. Do cech tych należy zaliczyć: 1) brak ogólnych i
stałych zasad w strukturze akordów i ich połączeniach, 2) znie
sienie różnicy w traktowaniu akordów konsonujących i dysso- 
nujących, 3) zniesienie wszelkich stosunków funkcyjnych opar
te na 4) braku stałego centrum odniesienia. Pozatem, cechami 
atonalności są: 5) oparcie się na skali 12-tonowej, 6) równo
uprawnienie jej elementów, 7) definitywne uniezależnienie dys- 
sonansów od konsonansów (Z. Lissa). W ten sposób atonal
ność stw arza jakby odrębny system harmoniczny, w którym są 
jednak pewne reguły. D aje to możność wykorzystania w mu
zyce całego szeregu dziedzin i pierwiastków muzycznych, któ
re  dotąd leżały nienaruszone. Jest to zatem teren olbrzymi, 
dziewiczy i niewykorzystany. Chodzi tylko o to, aby nie był on 
przedwcześnie zniszczony i stratow any przez zgraję spekulan
tów muzycznych, którzy idą jedynie za hasłami mody.

Aczkolwiek muzyka współczesna stoi pod znakiem atonal
ności, nie należy jednak zapominać, że tonalność ma także 
swoje nieprzem ijające walory. W pewnych wypadkach, kiedy 
kompozycja musi być utrzym ana w jednolitém zabarv/ieniu і 
w jednolitym charakterze, ta  sama tonalność może oddać nie
ocenione usługi. Jeżeli chodzi o t. zw. słyszenie barwne (audi-
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tion colorée), k tóre opiera się przew ażnie na specjalnem zabar
wieniu niektórych tonącyj, to właśnie tu taj mogą one mieć n a 
leżyte zastosowanie. W innych warunkach natom iast większe 
zastosowanie może znaleźć atonalne traktowanie połączeń 
dźwiękowych. Atonalność wogóle daje większe możliwości, 
a  nie będąc związaną z jakąkolwiek jedną tonacją, pozwala 
tworzyć najróżnorodniejsze kombinacje dźwiękowe. Udatność 
kompozycji będzie zależała od tego, czy ta, lub inna kombinacja 
była odpowiednio do treści i ducha utworu zastosowana. S za
blonowe i bezmyślne używanie atonalności, tylko dlatego, że 
tak chce moda, może muzykę pozbawić odrazu wszelkich jej 
wartości. Przew rót w dziedzinie harmonji, polegający na nie- 
ograniczonem stosowaniu dyssonansu powinien być nieco zmo
dyfikowany. W prawdzie w harmonji winna być wolność abso
lutna i dlatego też dyssonans może być używany bez wszelkich 
ograniczeń. Ale również wolność tę należy stosować w dzie
dzinie konsonansu. A  jednak używanie konsonansów jest obec
nie przez pewne odłamy krytyki uważane za konserwatyzm, 
albo za „mauvais genre". Chociaż n. p. A. Schönberg twierdzi, 
że rola konsonansu dziś zupełnie się skończyła, tymczasem 
jednak tak nie jest. To tylko dyssonans został uwolniony z wię
zów i uzyskał sobie równe praw a obywatelstwa z konsonan
sem. Oba mogą i powinny być wykorzystywane. Używanie 
samych tylko dyssonansów wyłącznie zwęża i zacieśnia widno
krąg muzyczny, pozbawiając się jednocześnie poważnego a tu 
tu, jakim jest w muzyce konsonans. Hasłu zbudowania nowej 
skali dźwiękowej przy podziale oktawy na system ćwierćtono- 
wy należy przykiasnąć, jako czynnikowi, który może dać nowe 
drogi i nowe środki harmonji, nie należy jednak go przeceniać 
i zaniedbywać dawnych form. Olbrzymi zakres muzyki po tra
fi zmieścić w sobie wszystkie kierunki. Również tak często 
używane obecnie systemy polifonji (złączenie poszczególnych 
melodyj), bitonalny (połączenie dwóch planów harmonicznych) 
i politonalny (łączenie wielu planów harmonicznych) są waż- 
nemi czynnikami w muzyce współczesnej, żaden z nich jednak 
wyłączności zdobyć nie jest w stanie.

Zarówno w literaturze, jak i w muzyce, znalazł pewne roz
powszechnienie kierunek, będący całkowitem zaprzeczeniem ro
mantyzmu, unikający patosu wielkich przeżyć i konfliktów du-
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chowych, a  natom iast lubujący się w rzeczach drobnych, zwyk
łych, codziennych i podkreślający je wyłącznie. Kierunek ten, 
który był początkowo zdrową reakcją na zbytnie wybujałości 
romantyzmu, sam jednak nie utrzym ał się na poziomie umiaru, 
ulegając często przerostowi, niekiedy groteskowemu. Zdobyw
szy sobie pod nazwą „nowej rzeczowości“ (die neue Sachlich
keit) duże rozpowszechnienie, zwłaszcza wśród młodszej gene
racji muzyków, stał się on poniekąd modnym. Dążąc do wy
korzystania środków i walorów ściśle muzycznych, a odrzuca
jąc wszystko to, co miało związek z literaturą  i romantyzmem, 
zwolennicy tego kierunku operują praw ie wyłącznie formami 
muzyki absolutnej. Specjalnie modnemi stały się formy epoki 
przedklasycznej, ale połączone z atonalnością, polifonją i przy  
użyciu całej nowoczesnej techniki kompozytorskiej. W edług 
Szymanowskiego: „nowa rzeczowość może być zrozumiana dja- 
lektycznie w dwojaki sposób: albo, jako zastosowanie sztuki
do płaskości dzisiejszego życia lub też wprost przeciwnie —  ja 
ko dążenie do absolutnej ponadepokowej wartości dzieła sztu
ki, też w zasadzie antirom antycznej“.

Trzeba zaznaczyć, że to ostatnie dało się osiągnąć tylko 
u bardzo nielicznych jednostek, natom iast zaś płaskie stosowa
nie sztuki, dopasowywanie jej do najbardziej banalnych p rze
jawów codziennego życia, stało się chlebem powszednim.

Hasłem dnia w muzyce dzisiejszej są nowe idee atem atycz- 
ności, atonalności i aromantyzmu (Josef Foerster). Kierunki 
te powstały z jednej strony na podłożu poszukiwań nowych 
form, z drugiej zaś na skutek presji muzykologów, mody, w re
szcie nawet obliczeń matematycznych. Mianowicie, pewna 
część muzykologów twierdzi, że m uzyka przeszłości już się zu
żyła na skutek wyczerpania możliwości m elodyjnych i harm o
nicznych. Istotnie, na podstawie obliczeń m atematycznych 
(perm utacje i kombinacje) można dojść do przekonania, że ze 
względu na ograniczoną ilość dźwięków liczba połączeń pomię
dzy nimi jest także ograniczona i przekroczoną być nie może.

N a tej samej jednak podstawie można twierdzić, że liczba 
słów i pojęć jest także ograniczona, wobec czego ograniczona 
jest i liczba połączeń między niemi, a w konsekwencji możemy 
dojść do negacji całej dotychczasowej literatury  i zacząć po
szukiwać nowych słów i nowych sposobów myślenia. Część
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krytyków twierdzi, że jeśli kompozytor nie chce powtarzać te 
go, co było już przed nim stwarzane, musi poszukiwać nowych 
kombinacyj dźwięków (n. p. w systemie ćwierćtonowym). Na 
tej podstawie J . Foerster uważa, że muzyka współczesna sta je  
się coraz bardziej podobna do tego, co miał na myśli Kiese- 
wetter, dając określenie dla muzyki: „Klingende M athem atik“.. 
W  rzeczy samej, jeżeli będziemy zwracać uwagę jedynie na. 
formy muzyczne, to „matem atyka dźwiękowa“ będzie logicz
nym wynikiem formizmu muzycznego.

Na szczęście jednak zapomocą jednych i tych samych form 
dadzą się wyrazić najróżnorodniejsze myśli. To samo jest w li
teraturze. Liczba słów jest ograniczona, natom iast liczba kon- 
cepcyj literackich jest tak olbrzymia, że mówić o wyczerpywa
niu się ich nie można, a ponadto wciąż pow stają nowe myśli 
i nowe idee. A  i same formy nie pozostają bez zmian; do ze
społu starych dochodzą nowe (chociażby pod postacią te jże  
atonalności i atem atyczności). Z połączenia form starych i no 
wych mogą wyniknąć jeszcze nowe kombinacje i t. d. Zresztą, 
zarówno atonalność, jak i atematyczność, są nowemi zdobycza
mi muzyki, jednym środkiem więcej dla wyrażenia myśli mu
zycznych. Adepci nowych kierunków popełniają mimo to p rze
ważnie ten błąd, że uw ażają swój kierunek za alfę i omegę 
twórczości, gdy tymczasem jest on jedynie malutkim szczególi
kiem na tle olbrzymiego całokształtu muzyki. Drugim zaś ich 
błędem jest to, że odrzucają oni wszystko, co było przed nimi, 
podczas gdy są to również trw ałe zdobycze muzycznej sztuki, 
które ignorowane być nie mogą. Naprzykład, gdyby kompozy
to r chciał stworzyć symfonję miasta, lub życia współczesnego, 
nie mógłby się on obejść bez modernistycznych efektów mu
zycznych, które byłyby tu  zupełnie na miejscu; natom iast w in
nej koncepcji mogłyby być całkiem nieodpowiednie i rażące. 
Um iejętne zastosowanie i wybór tej, czy innej formy; użycie 
odpowiedniej konfiguracji muzycznej, oraz postawienie utwo
ru  na właściwej płaszczyźnie — to wszystko jest zadaniem  a r 
tysty  kompozytora. Ma on pod ręką przebogaty arsenał środ
ków, jaskrawą różnorodność najrozmaitszych kierunków mu
zycznych, z których każdy przedstaw ia pewne walory, a z któ
rych kompozytor może i powinien czerpać dowoli. Musi
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on jednak umieć wyłuskać istotnie wartościowe ziarna praw dy 
z każdego z nich, oraz umieć oddzielić to ziarno od plewy.

Dominującą cechą muzyki dzisiejszej jest zatem dbanie
0 formę. Stwarza się nowe koncepcje tej formy, poszukuje się 
dla niej innych dróg; zaniedbuje się częstokroć stare, klasycz
ne, dążąc do nowych zdobyczy muzyki i opierając się na ich 
wyłącznie. W prawdzie cały postęp w sztuce opiera się na po
szukiwaniu nowości, buntując się przeciwko skostnieniu w od 
wiecznych kanonach i regułach, tem niemniej odrzucanie wszyst
kiego tego, co istniało v/ muzyce do czasów dzisiejszych, oraz 
nadawanie cech wyłączności tylko niektórym nowym formom 
jest całkowicie niesłuszne. Nie znaczy to bynajmniej, abyśmy 
nawracali wstecz, albo pozostawali tylko przy formach klasycz
nych, jak czynią to niektórzy konserwatyści z dziedziny muzy
ki. Każda forma jest dobra, o ile jest odpowiednio użyta. 
Obok współczesnych barwnych, nowocześnie zharmonizowanych 
utworów, najeżonych dyssonansami, mogą mieć zastosowanie
1 całkiem proste, archaiczne i prymitywne melodje. Używanie 
wyłącznie jednej jakiejkolwiek formy jest tak  samo mało ce
lowe, jak n, p. używanie w literaturze wyłącznie tylko w yra
zów jednozgłoskowych. Hasło: „właściwa forma na właści-
wem m iejscu“ —  powinno znaleźć jak najszersze zastosowanie 
w muzyce nowoczesnej. Zagadnienie formy nie powinno całko
wicie przesłaniać widnokręgu muzycznego. Jest poza niem 
szereg kwestyj nierozstrzygniętych, kwestyj palących, które 
nurtu ją  świat muzyczny.

W iększość kompozytorów współczesnych zapomina o tem, 
że poza formą musi być treść, a poza treścią jest jeszcze w mu
zyce nieuchwytny i niezbadany czynnik psychologiczny, który 
jest jej kwintesencją. M uzyka jest czynnikiem sugestywnym i, 
jako taki, była znana od wieków. Oddziaływanie muzyki na 
organizmy ludzkie i zwierzęce ma pewne cechy fizjologiczne 
i psychologiczne, nad któremi warto byłoby się głębiej zasta
nowić. Używanie muzyki przez zaklinaczy wężów, wywoływa
nie zapomocą niej objawów ukrytego medjumizmu i zjawisk 
metapsychicznych — to wszystko dowodzi, że w muzyce, poza 
jej formą i programem, znajduje się ów niezbadany trzeci czyn
nik. Legenda o Orfeuszu nie jest wcale takim mitem, za jaki 
ją w pierwszej chwili możnaby uważać. Dowodzi ona raz jesz
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cze potęgi tego trzeciego czynnika, który obecnie jest, przew aż
nie, zapoznawany i zaniedbany przez muzyków, opanowanych 
wyłącznie ideą formy. Dość wspomnieć o Paganinim, który 
_swoją muzyką wywoływał sugestywnie fenomena, widywane 
niekiedy obecnie na seansach metapsychicznych. W łaściwości 
sugestywne posiadał również w pewnym stopniu Chopin, a po- 
części Debussy i W agner. Natomiast cały szereg kompozytorów, 
nawet wybitnych, był całkowicie pozbawiony tych cech. W praw 
dzie w dużym stopniu zależą one od samego wykonania, oraz 
od eksterjoryzacji woli artystycznej przez wykonawców, nie
mniej zależą również od kompozytora, który daje swoją in
tencję i myśl przewodnią. W yraźnej, zresztą, granicy pomię
dzy twórczością a odtwórczością oznaczyć niepodobna. Eks- 
terjoryzacja swego ja, swojej woli artystycznej — oto cel, do 
którego powinien dążyć zarówno kompozytor, jak i wirtuoz. 
Jeśli traktować muzykę z tego punktu widzenia, to logiczną 
konsekwencją będzie odrzucenie całego szeregu zagadnień for- 
mistycznych, jako nie m ających podstawy. Form a w danym 
w ypadku jest rzeczą drugorzędną, służy jedynie dla pewnych 
zamierzeń kompozytora i w zależności od tych zamierzeń może 
przybierać cechy zarówno archaiczne, jak i najbardziej nowo
czesne. „Orfeizm“ v/ muzyce, a zarazem przeniesienie centrum 
zainteresowania z płaszczyzny formistycznej na płaszczyznę 
pierwiastków duchowych muzyki byłoby obecnie bardzo na cza
sie. Coraz większa wzbiera fala znudzenia i reakcji przeciw 
formizmowi; coraz częściej dają  się słyszeć głosy, że formizm 
już się wyczerpał i przejadł. Duszna i przeładow ana jest a t
mosfera muzyki nowoczesnej. I widzimy coraz częściej objawy 
masowej ucieczki od niej, z jednej strony do klasyków, z d ru
giej zaś strony do jazz-bandu.

Do muzyki klasycznej wróciły zaledwie nieliczne grupy 
i jednostki, wychowane w jej tradycjach i na skutek tego nie
zdolne przystosować się do zmienionych warunków muzyki no
woczesnej, jazz-band opanował zaś szerokie masy, dając im 
swoiste wrażenia muzyczne i wykorzystując swoje, poniekąd 
demagogiczne, walory.

Impresjonizm muzyczny, reprezentowany poraz pierwszy 
przez Debussy'ego, wniósł do muzyki swoiste używanie barw- 
mych plam dźwiękowych, efemeryczność melodji, lekkość, brak
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t. w. „unendliche M elodien", oraz unikanie nadm iaru brzmienia, 
opierając się przytem  głównie na całotonowej skali dźwięków. 
Na publiczność aż do przesytu karm ioną dziełami epigonów 
W agnera, kierunek ten podziałał, jak strumień ożywczej wo
dy. Cechy muzyki impresjonistycznej: giętkość, subtelność,
brak balastu, na długi czas ugruntowały jej powodzenia, za- 
pewniając jej pokaźne miejsce w historji muzyki. Debussy, 
genjalny impresjonista, wywierał wpływ wprost hypnotyczny, 
zarówno na swoich uczniów, jak i na publiczność. Jest to żywy 
¿przykład sugestywnego oddziaływania muzykalnej jednostki 
na otoczenie. Debussy wywarł wpływ nawet na współcze
snych kompozytorów; wśród uczniów i naśladowców jego nie 
znalazło się, jednak, ani jednego, któryby ideę impresjonizmu 
muzycznego mógł godnie reprezentować. Stało się tak, jak 
i z innemi kierunkami muzycznemi, gdzie realną wartość w nich 
przedstaw iał zazwyczaj tylko twórca danego kierunku. Zresz
tą  sam impresjonizm był zbyt subtelny, zbyt delikatny i zbyt 
przeczulony. R eakcja przeciwko niemu nie dała na siebie 
zbyt długo czekać i nastąpiła pod postacią ostrej, chwilami 
brutalnej żywiołowości, krańcowym przejawem  której stała  się 
obecnie muzyka jazz-bandowa.

Ten rodzaj muzyki, krańcowo demokratyczny, niekiedy 
nawet wulgarny, wniósł jednak egzotyczną, jaskrawą rytmikę, 
oraz impet, który, zwłaszcza na niezbyt wyrobioną muzycznie 
publiczność działał z nieposkromioną sugestywną siłą. Suge- 
stywność muzyki jazzowej nie ulega zaprzeczeniu; żywiołowa 
sugestja rytmu, poparta łatwo zrozum iałą i przez to wszystkim 
dostępną melodyjnością, zdobyła sobie zarówno Amerykę, jak 
jak i Europę. W prawdzie już obecnie zauważyć się daje re 
akcja przeciw jazz-bandowi, a zwłaszcza przeciw jego niektó
rym zbyt wulgarnym formom. Przypuszczalnie reakcja ta  pó j
dzie w kierunku wysubtelnienia i pogłębienia psychologicznych 
i sugestywnych pierwiastków tej muzyki i odrzucenia najbar
dziej jaskrawo-wulgarnych jej cech. Wogóle, zmiana kierun
ków i upodobań muzycznych przypomina niekiedy wahadło, 
które po dojściu do kulminacyjnego punktu, odchyla się całko
wicie w stronę przeciwną, aby znów wrócić z pewną tylko róż
nicą odchylenia. Cała historja muzyki nowszej składa się w ła
ściwie z szeregu rewolucyj w dziedzinie sztuki; z szeregu zmian
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krańcowych, następujących po sobie, podobnych do krańcowych 
odchyleń wahadła. Po liryce okresu romantycznego nastąpił 
okres wagnerowski z jego nawałem  brzmienia, który znowu był 
zmuszony ustąpić miejsca subtelnemu i przeczulonemu impre- 
sjonizmowi. Jako reakcja przeciw impresjonizmowi nastąpił 
okres żywiołowości w muzyce i jaskrawej rytmiki.

Zdania co do pochodzenia jazz-bandu są naogół podzielo
ne. Jedni twierdzą, że, przynajm niej w swoich początkach, po
chodził on w prostej linji od elementów muzyki murzyńskiej, 
inni, znowuż (n. p. W. W eber) zaprzeczają wszelkiego związku 
z m uzyką afrykańską, murzyńską, twierdząc, że powstał on 
wśród mulatów amerykańskich, w najlepszym  zaś razie na Ku
bie. Tricki muzyczne, tak często w nim używane, są naleciało
ściami późniejszemi; były to poprostu ekcentryczne kombina
cje dźwiękowe, wymyślone przez różnych spryciarzy dla roz
weselenia publiczności.

Dzisiejszy jazz-band tak  daleko odbiegł od swych pierwo
wzorów, że tylko z trudem  możnaby się dopatrzeć łączności 
z nimi. Nie ulega jednak wątpliwości, że początkowo pew ne 
elem enty muzyki murzyńskiej w nim były, chociażby pod po 
stacią odziedziczonych przez mulatów amerykańskich tradycyf 
muzycznych, wyrażających się w niezwykle jaskrawej i nader 
charakterystycznej rytmice. Drugą niemniej ważną cechą był 
prymitywizm melodji, połączony z absolutnym brakiem reflek
sji i abstrakcji, oraz olbrzymią żywiołowością. W  pewnych 
okresach swego rozwoju jazz-band korzystał obficie nietylko 
z murzyńskich elementów muzycznych, ale również z muzyki 
innych szczepów pierwotnych, która była przezeń skwapliwie 
podchwytywana i przysw ajana. Tak, w niektórych postaciach 
jazzu można znaleźć wpływy muzyki kubańskiej, indyjskiej, 
z wysp, położonych na oceanie Spokojnym. W szystko, co no
siło cechy prymitywizmu muzycznego, było nader smakowitą 
straw ą dla jazz-bandu. Przysw ajając jednak tę  muzykę ludzi 
natury, nadaw ał on jej cechy przystępne dla rasy białej, stro
jąc ją w najrozm aitsze wynalazki, tricki i ornam entacje, oraz 
stosując specjalnie skonstruowane instrumenta. Mamy więc 
tu  jakby kombinację prymitywizmu z najbardziej wyrafinowa
ną perw ersją.
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W  późniejszym swoim rozwoju jazz-band, który się prze
dostał do Europy, zaczął korzystać obficie z muzyki argentyń
skiej, oraz muzyki żydowskiej (z tej ostatniej szczególnie czę
sto w Europie wschodniej).

W  jazz-bandzie odbiło się tyle szczepów, ras i grup naro
dowościowych, że obecnie trudno jest niezmiernie połączyć go 
z którąkolwiek z nich. Pow stały początkowo na elementach 
muzyki murzyńskiej, stał się on stopniowo prawdziwą między
narodówką muzyczną.

Jazz-band jest jednem ze zjawisk niezmiernie charaktery
stycznych dla całej epoki współczesnej. Psycholog mógłby za
obserwować w nim szereg ciekawych zjawisk i wpływów, przy
rodnik i etnograf mogliby wyprowadzić wiele wniosków na te 
m at przejaw iania się ras i szczepów w muzyce, nawrotów p ry 
mitywizmu i szczątków zapatryw ań pierwotnej ludzkości. 
W  przejaw ach jego wśród społeczeństw cywilizowanych moż- 
naby się doszukać pewnych cech atawizmu pierwotnego. Pew 
na część muzyków uważa, że jazz-band nie jest zjawiskiem 
poważnem, że nie będzie on m iał nigdy wpływu na rozwój m u
zyki wogóle i że nie ma on żadnego związku z tem, co nazywa
my sztuką. Mascagni w swoich zapatryw aniach na tę kwestję 
posunął się tak  daleko, że uważa jazz-band za kokainę, śro 
dek podniecający dla dzisiejszej zblazowanej i nerwowej m ło
dzieży, za karykaturę muzyki, która nie jest ani elegancką, ani 
genjalną, ani nawet dowcipną i która jest wynikiem wyłącznie 
zepsutego smaku.

Takie oceny są zazwyczaj mało objektywne i zbyt jedno
stronne. Jazz-band posiada wiele cech ujemnych; jest często 
wulgarny, banalny i karykaturalny, tem niemniej posiada sze
reg walorów, których ignorować niepodobna. W inniśmy raczej 
dążyć do usunięcia i zmodyfikowania owych rażących i ujem 
nych cech, niż odrzucać całkowicie ten rodzaj muzyki.

Pojawienie się i ugruntowanie jazz-bandu wśród społe
czeństw cywilizowanych miało cały szereg przyczyn i czynni
ków wywołujących. Aby ten, lub ów kierunek sztuki mógł się 
przyjąć, wymagane są odpowiednie warunki zarówno w struk
turze samych społeczeństw i w nastrojach w nich panujących, 
jak i w danej dziedzinie samej sztuki. W społeczeństwie znu- 
żonem i wyczerpanem, odartem  ze złudzeń i pogrążonem w ma-
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terjaliźm ie pojawia się zawsze reakcja przeciw cywilizacji, ob
jaw iająca się najczęściej pragnieniem powrotu do natury i p ry 
mitywizmu życiowego. W ojna światowa, z całem swojem bez- 
myślnem okrucieństwem, mogła tylko te p rądy  ugruntować i 
wzmocnić. Dlatego też każda cecha prymitywizmu w muzyce 
zarówno, jak i w sztuce wogóle, była po wojnie witana przez 
szerokie masy publiczności, jak powiew świeżego powietrza. 
Jeśli zaś chodzi o samą muzykę, to należy zaznaczyć, że jazz- 
band pojawił się właśnie w najbardziej sprzyjającej konjunk- 
turze i warunkach.

W  epoce, poprzedzającej pojawienie się jazz-bandu, pano
wał wszechwładnie impresjonizm, oraz kierunki, które powsta
ły  zeń następczo na skutek rozbudowy i przerostu pewnych je
go cech charakterystycznych.

Niektórzy krytycy twierdzą, że na tle hypertrofji później
szego impresjonizmu, powstał również „schönbergizm“, rep re
zentowany przez A. Schönberga i jego naśladowców. Przera- 
finowanie, nadm ierna refleksyjność, oraz nazbyt wybujały in- 
telektualizm  w muzyce spowodował natychmiastową reakcję, 
pod postacią tendencyj prymitywistycznych. Powodzenie jazz- 
bandu oparło się w znacznym stopniu na tej reakcji i odruchu 
społeczeństwa, zmęczonego zarówno swoją cywilizacją, jak i woj
ną. Tej zmianie kierunku nie oparła się również i poważna, 
artystyczna muzyka, reagując przeciwko nadmiernemu wysub- 
telnieniu i przeczuleniu impresjonizmu jaskrawą i mocną ży
wiołowością. Za jednego z głównych przedstawicieli i pionie
rów tego kierunku należy uważać Strawińskiego. Jego cechy 
charakterystyczne: ostra rytmika, olbrzymi rozmach inwencji, 
oryginalna harm onja i instrum entacja, spowodowały zdobycie 
przezeń powodzenia w Europie. W prawdzie parę utworów 
Strawińskiego wykazywały jakby tendencję powrotu do form 
klasycznych, co spowodowało cały szereg zarzutów ze strony 
krytyków, całkiem zresztą niesłusznych, gdyż nowe zdobycze 
dźwiękowe nie przekreślają  bynajmniej starych form, które mo
gą być używane narówni z nowemi. Również przewaga har- 
monji nad melodją, lub odwrotnie, jest tylko kw estją szczegó
łów. W  okresie przedimpresjonistycznym za najw ażniejszą 
część składową muzyki uważana była melodja, w okresie poim- 
presjonistycznym — harmonja. Tymczasem, ani harmonja, ani
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зо
m elodja nie są najważniejszemi częściami muzyki. Są one je
dynie postaciami formy, które mogą być w ten, lub inny sposób 
odwracane i kombinowane. Najważniejszy zaś jest czynnik 
psychologiczny, przyczem równo melodja, jak i harmonja, są 
tylko szczegółami w sposobie w yrażania go.

Pewna część krytyków i muzykologów w yraża pogląd, że 
objaw iająca się tak silnie w muzyce współczesnej reakcja prze
ciwko kierunkom i stylom epoki minionej wydaje się tak  gwał
towna dlatego, że przeciwstawia się bardzo niedawnej przeszło
ści. Elliot uważa, że: „należy z chaosu współczesnych dążeń 
wyciągnąć nową uzasadnioną estetykę, a z pomieszania najróż
norodniejszych języków muzycznych utworzyć jednolitą mowę 
dźwiękową epoki“.

Należy zaznaczyć, że utworzenie „jednolitej mowy dźwię
kowej epoki“ byłoby trudne, a nawet, poniekąd, szkodliwe. D a
łoby to pewną wyłączność, stworzyłoby określone kanony, za
niedbując resztę pozostałych kierunków. Tymczasem każdy 
z nich ma pewne walory, o ile nie jest wyłącznie stawiany na 
piedestał. P rzy  stw arzaniu szkoły danego kierunku wartość 
ma zwykle tylko dany jej twórca; epigoni zaś przeważnie 
przedstaw iają zbyteczne naśladownictwa. W różnorodności 
kierunków przejaw ia się bogactwo muzyczne, dające możność 
czerpania z każdego z nich. Nawet poszczególni kompozyto- 
rowie nie zawsze posiadają jednolitą mowę dźwiękową w swo
jej twórczości. Często poszczególne elementy ich twórczości tak 
się różnią między sobą, jak gdyby należały do dwóch, lub nawet 
kilku całkiem różnych epok. I nic w tern dziwnego; każdy 
kompozytor ma prawo korzystać z tych licznych źródeł, które 
istnieją, lub istniały poprzednio. W  muzyce panuje taka sama 
wielojęzyczność, jak i w literaturach poszczególnych narodów. 
I tylko duchowe oddziaływanie muzyki, opierające się na ogól- 
no-ludzkich psychologicznych pierwiastkach jest bardziej jed
nolite i zwarte.

Muzyka obecnie znajduje coraz mniej zrozumienia u pu
bliczności. Kontakt z nią artysty  jest coraz bardziej utrudniony, 
coraz częściej dają  się słyszeć głosy, że nadszedł już najw yż
szy czas, aby zerwać z dzisiejszemi formami upraw iania i w chła
niania muzyki.



Zanikanie dawnej przedwojennej publiczności koncerto- 
~wej jest charakterystyczne dla ducha czasu. Należy zaznaczyć, 
że publiczność dzisiejsza szuka w muzyce przedewszystkiem 
rozrywki i wypoczynku; mało wśród niej jest osobników, któ 
rzyby się głębiej chcieli zastanowić nad treścią muzyczną,T Z y D y  S iłę  g i ł ę u i e j  t a i i w  w  n e n a  m u z ,  y

Sprawia to również fakt, że poważna muzyka dzisiejsza jest dla ‘ ~~
przeciętnego słuchacza coraz mniej zrozumiała. Kompozytoro- 
wie współcześni, szukając nowych, bardziej zawiłych dróg for- ^  л  ^  
my, nie liczą się wcale z tern, że ich dociekania mogą pozostać 
dla szerokiej publiczności zupełnie niezrozum iałe./?/

Słynny kompozytor rosyjski Skriabin uważał, że niektóre 
jego późniejsze utwory nie nadają  się do produkcji publicznej, 
gdyż zrozum iałe byłyby tylko dla niego i conajwyżej dla paru  
osób z otoczenia. Na koncertach zaś publicznych grywał on 
często utwory z pierwszego (wcześniejszego) okresu swojej 
twórczości, o wyraźniejszej i bardziej dostępnej dla przecięt
nego słuchacza strukturze.

Dzisiejsi kompozytorowie często o tem zapominają. Można 
pisać wyłącznie dla siebie i dla nielicznej garstki wybranych, 
nie należy w tedy jednak załamywać rąk  i biadać nad upadkiem 
sztuki i zanikaniem muzykalnej publiczności. Trzeba również 
liczyć się z tem, że duch czasu stworzył muzykę jazz-bandu, któ
ra, jak powódź, zalała cały świat, a niewybredne gusta przecięt
nego obywatela znalazły sobie w niej całkowity odpowiednik 
i zadowolenie. Nie znaczy to wcale, że należy schlebiać gustom 
publiczności. Całkiem przeciwnie — sztuka musi tę  publiczność 
podnieść ku sobie i dać jej pełne zrozumienie swojej wartości.
W  tym celu musi ona, jednak znaleźć do tej publiczności drogę, 
musi mieć z nią kontakt, a do tego najlepszym  sposobem jest 
odpowiednio użyta eksterjoryzacja woli artysty. O ile ten 
ostatni potrafi zapanować nad publicznością, potrafi jej narzu
cić swoją wolę i swoje ujmowanie treści utworu —  wtedy zwy
cięstwo jest po jego stronie. N iestety na estradach objaw ten 
widzimy coraz rzadziej. Pomiędzy publicznością, a artystą  czę
sto niema żadnej łączności, przyczem ten ostatni nie stara  się 
nawet o wytworzenie jej. Publiczność nie rozumie, ani artysty, 
ani wykonywanych przez niego utworów, publiczność ziewa.
Przyczynia się do tego częstokroć i zarozumiałość artysty.
„Nikt mnie nie potrafi zrozumieć, oprócz mnie samego", oto fra-
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zes, który nierzadko się spotyka w kołach artystycznych. Po- 
zatem pogarda dla przeciętnej publiczności również nie sprzyja 
nawiązaniu ścisłego kontaktu pomiędzy nią, a artystą. Zarozu
miałość, często podsycana przez pewne odłamy krytyki mu
zycznej, wytwarza dookoła artysty  mur chiński. Często spoty
kamy się również z objawem, że przedstawiciele pewnego kierun
ku muzycznego w yobrażają siebie, jako kastę wtajemniczonych, 
do których nikt obcy niema dostępu i którzy tworzą wyłącznie 
dla siebie i dla szczupłego grona wybranych i sympatyków. Nie 
byłoby w tem nic złego, gdyż zresztą taką wyłączność spotyka 
się w szeregu kierunków i w innych działach sztuki. Nie nale
ży się wtedy jednak dziwić, że za przedstawicielami tego kie
runku zazwyczaj nikt nie idzie, z wyjątkiem owego nielicznego 
kółka.

A by stworzyć nową szeroką publiczność muzyczną, nie na
leży zrywać z nią całkowicie kontaktu. Należy go, owszem, 
utrzymywać, gdyż tylko w ten sposób można publiczność odpo
wiednio urobić. W eźmiemy dla przykładu W agnera: Na 100 
słuchaczy, przynajmniej 90-ciu go nie rozumiało, jednak idee 
i sugestywność jego były tak  silne, że żaden z tych 90-ciu nie 
ośmieliłby się przyznać do tego, a tem bardziej wyrazić swoje 
niezadowolenie.

Niektóre obecne kierunki muzyczne s tara ją  się rozszerzyć 
zakres działania muzyki przez włączenie do niej pierwiastków 
pokrewnych dźwiękom, aczkolwiek nie będących dźwiękami 
w ścisłem tego słowa znaczeniu. Mowa tu o szmerach, które 
pewna część kompozytorów stara  się zużytkować w celach mu
zycznych. Próby takie nie wychodzą narazie poza sferę ekspe
rymentów, krytyka zaś trak tu je  je jako curiosa. Pomysł sam 
w sobie nie jest nowy, gdyż oddawna były one używane w or
kiestrze, jako dodatki do pewnych charakterystycznych utwo
rów (przedstawiających n. p. młyn, lub bieg pociągu). Obecnie 
istnieją jednak tendencje do stworzenia ze szmerów nowego, 
odrębnego działu muzyki, w którym szmery byłyby traktowane 
samodzielnie, nie zaś, jako dodatki do wrażeń dźwiękowych. 
Jeden  z pionierów tego kierunku L. Russoio (L‘arte  dei rumori) 
pisze, że „nadeszła chwila rozbicia ciasnego koła czystych 
dźwięków i równouprawnienia z nimi nieskończenie różnorod
nych szmerów“. Uzasadnia on, że różnica pomiędzy szmerem.
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a dźwiękiem polega tylko na tem, że szmerom towarzyszy 
znacznie więcej alikwotów, niż w czystym dźwięku. Alikwoty 
te są ponadto w szmerze znacznie silniejsze. Z okoliczności 
zaś, że szmer posiada alikwoty, które są zazwyczaj zjawiskiem 
pochodnem, związanem z określonym tonem, autor wyprowadza 
wniosek, że i szmer należy przyrównać do tonu.

Alikwoty, które są właściwie tonami współbrzmiącemi 
z dźwiękiem zasadniczym, znajdują się również i w szmerze. 
W  tym ostatnim jednak nader słabo jest wyrażony ów dźwięk 
zasadniczy, co powoduje, że tylko bardzo subtelne i wyszkolo
ne ucho zdolne jest go uchwycić.

Nie przesądzając bynajmniej wyniku tych prób, trzeba 
podkreślić, że są one odbiciem dążenia do rozszerzenia za wszel
ką cenę zakresu muzyki, jak również zwiększenia skali jej środ
ków. Nieumiarkowane jednak wciąganie do muzyki pierwia
stków, które muzyką nie są, może wytworzyć nadm iar balastu, 
który wkońcu zaciera zarówno samą konstrukcję muzyczną, jak 
i jej treść. Tylko bardzo subtelne i delikatne używanie tych 
dźwiękowych dodatków pozwoli na utrzym anie utworu na po
ziomie artystycznym, wszelka, natomiast, p rzesada doprowadza 
w konsekwencji do pozbawienia muzyki wszystkich jej walo
rów. Dotyczy to również dodatków mechanicznych w utworach 
modernistycznych, jak praca motoru, lub warkot śmigła. T rze
ba zaznaczyć, że niektóre z takich utworów spraw iają zamiast 
wrażeń artystycznych poczucie niesmacznej rekłamy. Konstru
owanie instrumentów szmerowych, jak n. p. „Rumor harmonium“ 
Russolo, w którem  zapomocą siedmiu ruchomych dźwigów moż
na wydobyć inny rodzaj szmeru, należy uważać za próby usa
modzielnienia pierwiastków szmerowych. N arazie są to jed
nak pojedyncze tendencje, które w muzyce obywatelstwa 
jeszcze nie zdobyły. Przyszłość pokaże, czy zdołają one sobie 
wywalczyć trw ałą pozycję w muzyce, czy też pozostaną w hi- 
storji muzyki jednym z przelotnych meteorów.

W  szeregu zdobyczy muzyki współczesnej ćwierćtonowa 
muzyka jest jedną z cennych pozycyjA Pojęcie muzyki ćwierć- 
tonowej, bynajmniej, nie pokrywa się z pojęciem muzyki ato- 
nalnej. W  ćwierćtonowych kombinacjach, można osiągnąć za
równo najbardziej harm onijne współbrzmienia, jak i na jbar
dziej zgrzytliwe dyssonanse.
3
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M uzyka ćwierćtonowa jest niewątpliwie bardzo ciekawym 
eksperymentem, może mieć jednak zastosowanie tylko w pew
nych okolicznościach. Gdybyśmy się chcieli posługiwać wyłącz
nie ćwierćtonowym układem, natrafilibyśm y na duże trudności. 
Szerszy ogół słuchaczy nie jest jeszcze dostatecznie przygoto
wany do przyjęcia i zrozumienia go. Nie ulega wątpliwości, 
że słuch nasz przy właściwem używaniu go i w miarę odpo
wiednich ćwiczeń może ulec znacznemu wysubtelnieniu. Do
tyczyć to może jednak tylko jednostek, które zresztą muszą 
mieć specjalne uzdolnienia w tym kierunku. O dokonaniu zaś 
masowego wysubtelnienia słuchu u wielomiljonowej rzeszy 
przeciętnej publiczności i o szybkiem przyzwyczajeniu jej do 
systemu ćwierćtonowego, nie może być narazie mowy. Tylko 
zapomocą długotrwałego kształcenia w ciągu całego szeregu 
lat, dałoby się ugruntować zasady ćwierćtonowej muzyki u  sze
rokich mas publiczności.

Ocena i należyte sklasyfikowanie zagadnień i kierunków 
muzyki współczesnej jest rzeczą niezmiernie trudną. Twór
czość obecna nie idzie jednym zwartym, potężnym prądem. 
Przypom ina ona raczej szereg wąskich, krętych strumyków, 
z których każdy płynie osobno własnem, zmiennem i niesłycha
nie zagmatwanenr korytem. Każdy z tych kierunków pretenduje 
do wyłączności, każdy z nich uważa się za szczyt i punkt kul
m inacyjny twórczości muzycznej. Rozbieżność i zagmatwanie 
ich dowodzi, że zarówno myśl twórcza, jak i sztuka obecna po
szukują gwałtownie nowych dróg i przestrzeni, nie znajdując 
zaś ich, zbaczają na kręte ścieżki, manowce i bezdroża. Pomimo 
zrzucenia z siebie pęt i reguł klasycyzmu, współczesna tw ór
czość muzyczna wciąż jeszcze spraw ia wrażenie skrępowanej 
i zatamowanej. Twórcy współcześni, wyzw alając z dotychcza
sowych prawideł, jednocześnie zamknęli ją w wielkie ramy 
swego własnego widzimisię, nakładając na nią jeszcze większe 
skrępowanie, niż to możnaby zaobserwować w epoce klasycyz
mu. Pozornie w muzyce obecnie panuje wolność absolutna 
i zniesienie wszelkich przepisów i reguł tworzenia, w gruncie 
rzeczy jednak spotykamy się z pewną presją  moralną, ponie
kąd, jeśli można się tak  wyrazić, z terrorem  artystycznym, wy
wieranym na ogół kompozytorów, przez odłam y prasy muzycz
nej, krytyki, oraz osób „wpływowych" w sferach muzycznych.
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1 niech poszczególna jednostka artystyczna zbuntuje się i spró
bu je  się wyłamać z pod tej miażdżącej presji! Kompozytor, 
m ający pretensje do nowoczesności twórczej, przeważnie jak 
ognia obawia się tego wszystkiego, co mogłoby podważyć jego 
opinję i narazić na zarzut zacofaństwa artystycznego. Ta p re 
sja  opinji, krytyki i p rasy  jest obecnie znacznie silniejsza, niż 
była w poprzednich epokach muzycznych. Ona to powoduje 
skrępowanie indywidualnej twórczości artystycznej, rzekomo 
wyzwolonej ze wszelkich więzów epoki klasycyzmu. Sugestyw- 
ność prasy  i krytyki muzycznej jest niesłychana. Przewyższa 
ona znacznie wpływy krytyki na twórczość literacką. W  lite
raturze krytyka pozostawia więcej swobody indywidualności 
twórczej artysty. O pinja muzyczna czasów obecnych wywie
ra  przymus i presję nietyle bezpośrednio, co pośrednio. Bardzo 
często widzimy m łodych muzyków, którzy dopiero co wstąpili 
w  szranki muzyczne, a którzy tworzą, jak zahypnotyzowani, 
często wbrew swemu własnemu przekonaniu i uczuciom, aby 
tylko nie zejść z linji, wytkniętej przez krytykę muzyczną. Nie
k iedy  dopiero po dłuższym czasie o trząsają się oni z owych 
cudzych i narzuconych im myśli i idei, zaw racając na własną 
drogę, k tórą uprzednio zgubili.

Umiejętność sugestywnego oddziaływania zapomocą muzy
ki jest jedyną w niej dziedziną, która od wieków nie postąpiła 
naprzód. Jeżeli porównamy ten fakt z olbrzymim rozwojem, 
jaki do czasów obecnych uczyniła muzyka w dziedzinie formy, 
to  niewspółmierność rozwoju muzyki w sferze oddziaływania 
duchowego stanie się wyraźnie rażąca. W ięcej nawet: mamy 
prawo przypuszczać, że umiejętność sugestjonowania i wogóle 
duchowego oddziaływania zapomocą muzyki sta ła  w starożyt
ności znacznie wyżej, niż obecnie. W zmianki o tej um iejętno
ści muzycznej można znaleźć zarówno w najstarszych zabyt
kach piśmiennictwa, jak i w filozofji greckiej (Plato). Zanied
banie rozwoju muzyki w tym kierunku powinno zostać usunię
te, rozwój zaś jej duchowych pierwiastków pozwoli znacznie 
rozszerzyć horyzont muzyczny.
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F iz jo log iczne  i p sycho log iczne  w p ływ y  m uzyki.

Dźwięki są wynikiem drgań odpowiednich ciał fizycznych. 
Drgania te pow stają jedynie w określonych ściśle przez fizykę 
warunkach i muszą mieć odpowiednią częstotliwość i regular
ność. Nie każde, bowiem, drganie daje nam w wyniku dźwięk; 
na skutek drgań nieregularnych i chaotycznych mogą powstać 
odgłosy, których nie można nazwać czystemi dźwiękami. Są 
to tak  zwane szumy, szelesty, szmery, zgrzyty, hałasy, skrzy
py, furczenia i t. d.

Wysokość dźwięku muzycznego jest zależna od ilości 
drgań; siła i słabość dźwięku, natomiast, zależy nie od ilości 
tych drgań, ale od ich rozpiętości. Na skutek drgań ciała, bę
dącego źródłem  dźwięku, wynika jakby falowanie powietrza. 
Pow staje cały szereg fal, składających się ze zgęszczeń i roz- 
rzedzeń powietrza. Wysokość dźwięku jest zależna od ilości 
powstawania tych fal na sekundę. Skala rozległości norm al
nych dźwięków muzycznych mieści się mniejwięcej w granicach 
od 32 do 4096 drgań na sekundę. Niższe dźwięki są naogół 
mało używane z powodu przykrego wrażenia, jakie wyw ierają 
na nasz słuch, to samo da się powiedzieć o dźwiękach nadm ier
nie wysokich. Najniższy słyszalny wogóle dźwięk wynosi oko
ło 16 drgań na sekundę, najwyższe zaś dźwięki dostępne dla 
ucha ludzkiego, wynoszą od 20 000 do 40 000 drgań, zależnie od 
indywidualnych warunków słuchu. Dźwięki niższe m ają fale 
znacznie dłuższe, niż dźwięki wysokie. Długość fal dźwięko
wych muzycznych może wynosić od paru  centymetrów do 18—  
20 metrów.
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Pomiędzy dźwiękami gamy muzycznej istnieje stała zależ

ność, w yrażająca się w liczbach matematycznych. Tak, wyso
kości dźwięków gamy odnoszą się do siebie, jak: 1 :9 /8 :5 /4 : 
: 4/3 : 3/2 : 5/3 : 15/8 : 2.

Szybkość przenoszenia się dźwięków w powietrzu wynosi 
około 331 m tr na sekundę, przyczem zależna jest nieco od ci
śnienia i tem peratury. Szybkość rozchodzenia się dźwięków 
w wodzie i ciałach stałych jest wyższa i wynosi dla wody 1400 
mtr na sekundę.

Fale dźwiękowe, składające się ze zgęszczeń i rozrzedzeń 
powietrza, dochodząc do ucha słuchającego, przenikają przez 
przewód słuchowy do błony bębenkowej, w prawiając ją w od
powiedni ruch i drgania. Drgania błony bębenkowej ucha są 
analogiczne pod względem ilościowym do’drgań ciała, w ydają
cego dźwięk; udzielają się one następnie szeregowi kosteczek 
słuchowych (młoteczek, kowadełko i strzemiączko). Drgania 
strzemiączka wprow adzają również w drgania ciecz, znajdu ją
cą  się wewnątrz błędnika, co znowu powoduje podrażnienie 
włókienek t. zw. narządu Corty'ego i odgałęzień nerwu słucho
wego. Zapomocą tego ostatniego dźwięki trafia ją  do mózgu, do 
jego ośrodków słuchowych. Dźwięki te do mózgu dochodzą 
rozdzielone (każdy pojedynczo] i dopiero w ośrodkach mózgo
wych ulegają one połączeniu i dźwiękowej syntezie.

U ludzi z upośledzonym słuchem dźwięki mogą również 
dojść do centrów mózgowych inną drogą, zastępczą, mianowi
cie drogą zmysłu dotyku. Doświadczenia wykazały, że zapo
mocą rytmicznie drgających aparatów  człowiek może wyczuć 
ton muzyczny niejako namacalnie, dzięki wrażliwości zakoń
czeń nerwowych na wibracje, wytwarzane przez dźwięki. Dzię
ki temu ludzie głusi mogą wyczuwać muzykę, przykład zaś 
Beethowena dowodzi, że słuch nie jest jeszcze alfą i omegą 
w muzyce.

Pierw iastki muzyki mogą być rozpatryw ane z dwojakiego 
punktu widzenia. Z jednej strony mamy dźwięk, jako feno
men przyrody, wynikający z ciał i przedmiotów wprowadzo
nych w drganie; wychodząc z tego punktu założenia, dźwięki, 
a zarazem  i muzyka winny być badane na zasadzie prav/ fizy
ki- Z drugiej jednak strony głos i dźwięk jest również p rze ja
wem życia organicznego i procesów w niem przebiegających.
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Przy badaniu go zatem z tej strony winny być uwzględnione 
praw a fizjologiczne, które rządzą życiem organicznem i orga~ 
nizmami poszczególnych jednostek. W inny być również 
uwzględnione zasady przyjm owania i reagowania na dźwięki 
organizmów ludzkich, wpływy ich na uczucia, wzruszenia i cały  
skomplikowany apara t psychiczny, który  jest zarazem  m ierni
kiem wzruszeń estetycznych. Zrozumienie muzyki zależy za
tem do pewnego stopnia od warunków zarówno fizycznych, jak 
i fizjologicznych. Pierw iastki indywidualnego życia organicz
nego łączą się w muzyce z pierwiastkami natury i z całym  
W szechświatem. Dźwięk jest em anacją przyrody, ale jest też 
emanacją ducha ludzkiego.

Muzyka, oraz jej pierwiastki: rytm  i tempo w dużym stop
niu zależą od warunków fizjologicznych naszego ustroju, w  
pierwszym rzędzie od uderzeń serca, tętna, długości oddechu, 
szybkości ruchów mięśniowych i szybkości przewodnictwa ne r
wowego. Zależne one są również od jakości procesów w zru
szeniowych, które spowodowały wydobycie dźwięków rytm icz
nych. Rytm, tak t i tempo w muzyce w ynikają zatem z w arun
ków fizjologicznych naszego organizmu. Najprostszy jest ry tm  
parzysty: ujaw nia się on w ruchach serca, tętnie, przy oddy
chaniu; najodpowiedniejszy on jest również przy ruchu i pracy 
mięśni, oraz przy chodzeniu. W edług Hauseggera muzyka 
w swoich prapoczątkach była najściślej związana z głosem 
i śpiewem, te  zaś stoją w bezpośrednim związku ze stanam i 
fizjologicznemu Głosem dajem y zewnętrzny wyraz bólu, rado 
ści, smutku, czy rozkoszy. Trwanie, wysokość i głębokość gło
su zależy od procesu oddychania, który stoi znowu w ścisłym 
związku z ruchami ciała i krwiobiegiem. Z przerw  przy wy
tw arzaniu głosu tworzy się szereg dźwięków; w ten sposób po
w stały początki interwalów i rytmu. W ymieniony autor 
twierdzi, że warunki fizjologiczne ustroju odbijają się nie- 
tylko na muzyce wokalnej, lecz również i na instrum entalnej. 
W  tej ostatniej można wykryć „fazy i okresy odpowiadające 
ściśle długości oddechu, symetryczne ugrupowania dźwięków 
i nasilania według ruchów spotęgowanego wyrazu, jednostajny 
takt, odpowiadający uderzeniom serca i ściślej zamknięte me
lodyjne grupy, analogiczne do gry m uskulatury przy jednolitym, 
impulsie".



Nie wszystkie dźwięki i tony słuch nasz przyjm uje bez
krytycznie. Niektóre kombinacje dźwiękowe mogą być p rzy
kre dla ucha; dlatego też w muzyce należy również zwracać 
uwagę na fizjologiczne granice przyjm owania dźwięków przez 
nasze ucho. Słuch jest najostrzejszym  kontrolerem  twórczości 
muzycznej. Nie znaczy to wcale, abyśmy nie mogli używać 
dyssonansów, które się naogół łatwo przyjm ują przez ucho 
Są jednak dźwięki zbyt wysokie, zbyt przeraźliwe, zbyt głośne, 
których ucho nasze stara się unikać. Używanie w muzyce 
tych tonów byłoby błędem zasadniczym.

M uzyka oddziaływa na organizm ludzki w sposób wybit
nie swoisty. Działa ona za pośrednictwem narządu słuchu na 
cały układ nerwowy, pobudzając go, lub uspokajając jego po
drażnienie, zależnie od sposobu i okoliczności w jakich była 
użyta. Przyjem ne uczucia, jakich doświadczamy, słuchając 
muzyki, można sobie różnie tłomaczyć. Z jednej strony, nie 
ulega wątpliwości, że drgania rytmiczne, jakie wywołują tony 
i fale dźwiękowe, udzielają się organizmowi wogóle, a układo
wi nerwowemu w szczególności. Je s t to jakby kąpiel ożyw
cza w falach dźwiękowych. Z drugiej zaś strony, uczucie przy
jemności mogą wywoływać również i same wyłącznie wrażenia 
słuchowe. Konsonans wywiera naogół wrażenie łagodne, p rzy
jemne. Dyssonans natom iast dla organizmu ludzkiego sprawia 
wrażenie pobudzające, niekiedy nawet przykre, odpowiednio 
jednak użyty, daje pewien posmak, pewną pikanterję. Powo
duje to u  niektórych współczesnych kompozytorów specjalne 
lubowanie się w dyssonansach, a nawet nieumiarkowane nadu
żywanie ich.

Przyjem ność (uczucie zadowolenia), powstała na tle  w ra
żeń słuchowych, jest różna u rozmaitych osobników G ra tu  ro
lę wrażliwość indywidualna, wykształcenie muzyczne, subtelę, 
ność słuchu, oraz cały szereg dodatkowych czynników psychicz
nych. To, co dla jednego słuchacza będzie najwyższą rozkoszą 
estetyczną, dla drugiego może być niezrozumiałym chaosem 
dźwięków. Indywidualna skala subtelności słuchu jest bardzo 
rozległa. Z tego też powodu żaden utwór muzyczny nie będzie 
jednakowo przez wszystkich rozumiany. W yjątek stanowi mu
zyka taneczna i to głównie dzięki rytmowi, który, przeważnie, 
bywa jednakowo odczuwany przez wszystkich.

A ni
fľ n л n/l 1 1
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Oddziaływanie muzyki obejmuje nietylko stany fizjolo
giczne, lecz również i psychiczne. Jeżeli będziemy obserwować 
ludzi zasłuchanych w muzyce, to można w nich łatwo zauw a
żyć pewien stan niby prostracji, oderwania się od świata ze
wnętrznego, i zmniejszoną wrażliwość na wpływy i bodźce, po
chodzące z otoczenia. Procesy skojarzeniowe u wsłuchanych 
w muzykę m ają przebieg wolniejszy, jakby półsenny; łączy się 
z tem również skłonność do niezwykłych, niekiedy fantastycz
nych assocjacyj. S tan ten ma pewne cechy wspólne z począt- 
kowemi fazami hypnózy. Dotyczy to naturalnie tylko muzyki 
nastrojowej, nie zaś tanecznej, ponieważ ta  ostatnia oddziały
wa w sposób swoisty, pobudzający. Dlatego też należy ściśle 
odróżniać w muzyce te dwa pierwiastki: nastrojowo-uczuciowy 
i taneczny, gdyż działanie ich jest wprost przeciwne. Pierw ia
stek taneczny wzmaga szybkość procesów fizjologicznych i w y
tw arza pęd do ruchu mięśniowego i czynu, podczas gdy pierw 
szy działa na wymienione procesy raczej hamująco, uśm ierza
jąco, pobudzając natom iast sferę fantazji, wyobraźnię, u łatw ia
jąc skupienie duchowe, oraz pracę podświadomości. Ileż to 
"razy zdarza się, że pod wpływem muzyki nastrojowej wypły
w ają samoistnie rozwiązania i rozstrzygnięcia w zawiłych kwe- 
stjach i okolicznościach życiowych. Ileż to razy rodzą się w te
dy niespodziewanie „dobre“ pomysły! W pływ muzyki na sferę 
podświadomości, dotąd jeszcze nie u jęty  w kluby naukowych 
formuł, tem niemniej jest niewątpliwy. Działanie to jest od
wieczne, tak stare, jak starą  jest ludzkość.

M uzyka uczuciowo-nastrojowa w swoich prapoczątkach 
wyszła z mowy i śpiewu, jako dalszy ciąg ich ewolucji w tym 
kierunku i przejm ując ich oddziaływanie psychologiczne. O d
wrotnie, muzyka taneczna mało wpływa na wyobraźnię i sferę 
fantazji, oraz na przejaw y podświadome. Z jej oddziaływania 
psychicznego należy jednak podkreślić dodatni wpływ w sta
nach przygnębienia i zmęczenia. Fizjologicznie ma ona pewien 
wpływ na przyśpieszenie i regulację krwiobiegu i trawienia, 
ułatw iając tem samem przem ianę m aterji. W pływ a ona poza- 
tem dodatnio na skoordynowanie ruchów mięśniowych, i to nie
tylko mięśni narządów  ruchu, zależnych od naszej woli, lecz 
również i mięśni gładkich w szczególności zaś w przewodzie 
pokarmowym i wewnętrznych organach oddechowych; działa
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muzyka również i na centralny układ nerwowy, ułatw iając 
przewodzenie bodźców nerwowych, idących do mięśni n arzą
dów ruchu. W ywołuje ona chęć i popęd do ruchu, przede- 
wszystkiem w tych grupach mięśniowych, które przyjm ują 
udział w wyrażaniu naszych uczuć, namiętności i wogóle stanów 
fizjologicznych i psychologicznych. Zarówno ruchy kończyn, 
jak i gesty taneczne od początków istnienia ludzkości służyły 
dla wyrażania tych stanów, lub były w ten czy inny sposób 
z nimi związane. I teraz jeszcze dzikie ludy i plemiona wy
rażają  często podskokami i tańcami swoje stany uczuciowe. 
W  miarę rozwoju kultury ruchy kończyn, a zwłaszcza dolnych, 
staw ały się coraz powściągliwsze, natom iast więcej rozwijała 
się mimika tw arzy i m odulacja głosu. M uzyka taneczna od
działywa w znacznym stopniu na ukryte i znajdujące się w s ta 
nie częściowego zaniku, skłonności w yrażania swych uczuć za- 
pomocą ruchów całego ciała, w szczególności zaś kończyn dol
nych. W yzwala ona je, ścierając jednocześnie pokost cywili
zacji i służąc przypomnieniem dawno minionej przeszłości.

Pod wpływem muzyki stany podniecenia i wzburzenia ule
gają znacznemu złagodzeniu. Podobnie jak i mowa, muzyka 
jest środkiem do uzewnętrznienia wzruszeń, które na skutek te 
go tracą część swojej początkowej gwałtowności. W  następ
stwie dźwięków następuje częściowe odwrócenie uwagi od przy
czyny wzruszenia; ponadto muzyka wywołuje cały łańcuch na
stępujących po sobie wyobrażeń, co również wpływa uspoka
jająco na pierwotny stan wzruszenia. M uzyka działa uszla
chetniająco i oczyszczające na najbardziej gwałtowne ludzkie 
namiętności, potrafi jednak niekiedy i wzniecać je, o ile zosta
nie użyta w związku z niemi i celem ich spotęgowania. Jest 
to zatem oręż obosieczny, zależnie od celu i ręki, która nim 
kieruje. Możemy wzbudzać stany wzruszenia, jakim ulegają 
drudzy, zapomocą odpowiednich wyobrażeń, te zaś mogą po
wstać również i pod wpływem muzyki. W  starożytności już 
Arystoteles podkreślał, że rytm y i m elodje przypom inają nam 
pewne stany uczuciowe. Zarówno głos, jak i dźwięk jest prawie 
zawsze połączony z dążeniem do wywarcia wrażenia na drugich 
i do zwrócenia ich uwagi. Łączy się on również z tendencją 
udzielenia, względnie narzucenia innym swego stanu ducho
wego. Na tem opierają się fizjologiczne i psychologiczne pod
stawy sugestywności w muzyce.
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Sugestja wogóle, a w muzyce w szczególności, łączy się do 
pewnego stopnia z t. zwanem współodczuwaniem. Je s t rzeczą 
znaną, że gdy patrzym y na człowieka śmiejącego się, lub znaj
dującego się w gniewie, to mimowoli zaczynamy odczuwać te 
same afekty i stany duchowe, pomimo, że nie mieliśmy żadnych 
powodów do ich powstawania. Dotyczy to nietylko stanów du
chowych, lecz nawet i czynności fizjologicznych; w ystarczy aby 
ktokolwiek na zebraniu zaczął ziewać, a odruch ten może się 
udzielić natychm iast większej ilości osób. Sugestja w muzy
ce polega przedewszystkiem  na przenoszeniu zapomocą dźwię
ków pewnych stanów uczuciowych i duchowych na osoby dru
gie, przyczem te  ostatnie stany owe przyjm ują za własne. M u
zyka, jako uzewnętrznienie stanów uczuciowych, działa na nas 
nas z siłą sugestywną, k tóra jest znacznie intensywniejsza i bar
dziej bezpośrednia, niż moglibyśmy początkowo przypuścić. 
Jeśli zwrócić uwagę na publiczność podczas koncertów śpiew a
ków, to można zauważyć, że znaczny odsetek tej publiczności 
bezwiednie wykonywuje ruchy ustami, podobnie, jak to robi 
śpiewak. Niektóre osoby doświadczają również ściskania 
w gardle, gdy śpiewak z wysiłkiem bierze wysokie nuty. Jeżeli 
chodzi o mimikę i gesty, to powtarzam y je naskutek wrodzo
nych skłonności do naśladowania. Stany wzruszeniowe jednak 
przy muzyce udzielają się nam odrębnie. A rtysta, który wy
konywuje utwór, nie zdradza nam mimiką, ani gestami tych sta
nów wzruszeniowych; nie naśladujem y też zazwyczaj ruchów, 
które on wykonuje przy graniu utworu, tem niemniej jednak 
wzruszenie, jakie jest właściwe dla danego dzieła, udziela się 
nam z nieprzepartą  mocą. Ten stan wzruszeniowy dochodzi do 
naszej świadomości sam przez się bez udziału naszej woli. 
Podstawam i sugestywności w muzyce są zatem: z jednej stro
ny zdolność współodczucia stanów wzruszeniowych, z drugiej 
zaś strony —  skłonność do naśladownictwa. Psychologiczne sta
ny wzruszeniowe m ają swój odpowiednik w fizjologicznych 
przejaw ach: ruchu, mimice, geście i głosie. Odwrotnie, fizjo
logiczne przejaw y mogą wywołać następczo określone stany 
duchowe. W edług W undta jest ścisły związek między fizycz- 
nemi następstwami afektu, a  duchowemi wzruszeniami. P rzy
czyna i skutek są tu  poniekąd odwracalne. Śmiech n. p. wy
stępuje, jako skutek wrażeń określonej kategorji; jeżeli jednak 
będziemy wykonywać dowolnie mimiczne gesty, które towa
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rzyszą śmiechowi, to już sama ta  mimika jest w stanie wywo
łać nastrój sprzyjający dla śmiechu, lub zabawne wspomnie
nia. W  pierwszym w ypadku śmiech wystąpił, jako skutek, jako 
reakcja na określone stany psychiczne, w drugim zaś, zewnętrz
ny psychologiczny wyraz śmiechu był przyczyną powstania tych 
stanów. Sugestywność muzyki opiera się na ogólnoludzkiej 
właściwości oczuwania stanów podniety bez ulegania jednakże 
wpływowi przyczyn, jakie ten stan wywołały. Stany podniety, 
lub uczuciowe mogą się udzielać drugim nie z powodu bezpo
średniego oddziaływania identycznych pobudek i przyczyn 
wzruszenia, ale jedynie na skutek powstawania jednakowych 
objawów uzewnętrznienia tych wzruszeń. Nietylko zresztą ze
wnętrzne wyrażanie uczucia udziela się osobom drugim. Zapo- 
mocą muzyki może być przeniesione uczucie absolutnie niczem 
się nie uzewnętrzniające. M uzyka sama jest uzewnętrznie
niem, eksterjoryzacją zarówno uczuć, jak i woli, dlatego też 
mimika, gesty i temu podobne sposoby wyrażania swych wzru
szeń, a dążące do współodczucia ich przez innych, nie są w mu
zyce konieczne. Zdolność współodczuwania muzycznego po
zwala słuchaczowi odbierać podobne wrażenia i łączyć się z ta- 
kiemi wyobrażeniami, z jakiemi łączy je twórca, względnie od
twórca danej kompozycji. Zapomocą dźwięków możemy wy
rażać stany wzruszeniowe, które następnie drogą współodczu
wania mogą zostać udzielone innym. Ze stanem  wzruszenio
wym łączy się często uczucie przyjemności, które również mo
że zostać udzielone osobom drugim. M uzyka jest jakby medjum 
pośredniczącem w przenoszeniu poszczególnych wzruszeń na 
inne osoby, niezależnie od pobudek, jakie wywołały owe stany. 
Do wzbudzania i udzielania wzruszeń potrzebne są jednak pew
ne zdolności, które nie są w równej mierze udziałem  wszystkich 
osób. Mogą być jednostki mniej, lub więcej niemi obdarzone. 
Stan fizjologiczny twórcy, a zwłaszcza stan wzruszeniowy, w ja 
kim się on znajduje odbija się w znacznym stopniu na jego 
utworach. Nie jest rzeczą obojętną, czy kompozytor tworzy 
w czasie przygnębienia i depresji duchowej, czy też podczas 
radosnego wzruszenia i zadowolenia. Utwór, mimo woli autora, 
będzie z nieprzepartą siłą narzucać słuchaczom te właśnie na
stroje i uczucia, jakie kierowały artystą w chwilach stworzenia 
dzieła. Często dzieła muzyczne, pomimo swego tytułu, planu
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i całego pomysłu, wyw ierają całkiem inny wpływ i nastrój. 
W praw dzie nie wszystkie osoby są o tyle wrażliwe, aby móc to 
odczuć w jednakowym stopniu, tem niemniej nastrój i stan 
wzruszeniowy kompozytora w momencie procesu twórczego ma 
wpływ zarówno na stopień zrozumienia i odczucia danego utwo
ru  przez publiczność, jak i na powodzenie samego dzieła.

Będąc do pewnego stopnia pośredniczką stanów uczucio
wych, muzyka zwraca naszą uwagę na związane z nią wzrusze
nia, przem aw iając do wyobraźni niekiedy silniej, niż najbar
dziej emocjonujące słowa i gesty. Aby osiągnąć jednak całą 
pełnię oddziaływania musi muzyka być istotną wyrazicielką 
stanów uczuciowych, gdyż jedynie wtedy będzie ona mogła na 
zasadzie współodczuwania udzielić, względnie przenieść te  s ta 
ny na osoby drugie. M uzyka eksperymentalno-rozumowa, na 
suchej m atematyce dźwiękowej oparta, nie może trafić do uczuć 
publiczności dla tej przyczyny, że sama żadnych uczuć nie wy
raża, i że kompozytorem podczas stw arzania tego dzieła nie 
w ładały  żadne takie wzruszenia, które mogłyby zostać innym 
udzielone. Dzieła tworzone na zimno są zawsze mało żywio
łowe i mało żywotne. Brak im zarówno pierwiastków sugestyw- 
ności, jak i współodczuwania. I trzeba sobie zdawać sprawę, 
że do takich dzieł należy zaliczyć większość współczesnych 

* utworów modernistycznych.
Podobnie, jak na ludzi, muzyka wpływa również i na zwie

rzęta. Działanie to było znane od najdaw niejszych czasów 
i odbiło się w powstaniu całego szeregu legend i podań ludo
wych. Mamy tu  do pewnego stopnia także do czynienia z od
działywaniem fizjologicznem. Różne gatunki zwierząt w roz
maitym stopniu reagują na dźwięki. Są zw ierzęta mocno w raż
liwe na muzykę, inne natom iast są na nią mało podatne. Jedne 
odczuwają raczej rytm  muzyki, inne znowu sam dźwięk. Konie 
n. p. są wrażliwe na muzykę ruchową, taneczną lub marszową, 
odczuwając nietyle dźwięk i melodje, ile rytm  i przestanki 
między dźwiękami. Na inne zwierzęta, (n. p. węże) może od
działywać sam dźwięk, cichy, monotonny, nieustannie się po
wtarzający. Można zatem  zauważyć i w świecie zwierzęcym 
różnicę pomiędzy oddziaływaniem muzyki ruchowej, a muzyki 
nastrojow ej, skupiającej. Działanie muzyki na zwierzęta róż
ni się jednak od oddziaływania na ludzi, gdyż w tym ostatnim
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przypadku łączy się ono z całym szeregiem dodatkowych czyn
ników psychicznych. W łaściwością człowieka jest tłumaczenie 
muzyki na swój własny, odrębny język duchowy. Łączy on ją 
ze swemi przeżyciami i wrażeniami, szuka w niej pociechy 
i wytchnienia; wchłania ją i przerabia w sobie tak  dalece, że 
staje  się ona cząstką jego jaźni duchowej, symbolem i synoni
mem niektórych zdarzeń w jego życiu. Jak  często poszczegól
ny utwór muzyczny, a nawet częściowy fragment, lub urywek, 
przywodzi nam stale na myśl jakieś określone zdarzenie, ja
kieś przeżycie wewnętrzne. Łączy się on wtedy i zespala ści
śle z fragmentami naszego życia. Te dodatkowe czynniki psy
chiczne, owe nieuchwytne łańcuchy assocjacyjne, czynią muzy
kę żywą i związaną z naszem życiem duchowem.

Owe czynniki psychiczne nie istnieją niemal zupełnie przy 
oddziaływaniu muzyki na zwierzęta. Zwierzę wchłania ją, jako 
muzykę czystą, samą w sobie, nie nadaje  jej żadnego progra
mu i nie uświadamia sobie jej treści, aczkolwiek nieświadomie 
łączy ją niekiedy z przejawam i swego życia fizjologicznego.

Zwierzęta, jako organizmy zbliżone do ludzi budową, nie 
są pozbawione swoistych uczuć, chociaż te ostatnie różnią się 
znacznie od ludzkich. Nie obce jest również zwierzętom współ- 
odczuwanie. Tak n. p. psy doskonale odczuwają stany psy
chiczne swoich panów: radość, smutek, strach, lub przygnębie
nie i przejm ują się niemi. Są to zarodki uczuć elementarnych, 
właściwych praw ie wszystkim zwierzętom.

Czy muzyka również oddziaływa na sferę uczuciową zwie
rząt?  Należy przypuszczać z dużem prawdopodobieństwem, 
że tak. Szczególnie ptaki zapomocą śpiewu mogą wywoływać 
pożądanie miłosne u płci przeciwnej. Jest to nietylko zw ra
canie na siebie uwagi osobników tego samego gatunku. Jak  
często śpiew słowika wywiera wrażenia i podniecenia nawet 
u organizmów znacznie wyżej postawionych, n. p. u człowieka. 
Śpiew ten i wynikający z niego nastrój może popchnąć ludzi 
do czynów i przedsięwzięć, które zwykle uchodzą za ak ty  wol
nej woli człowieka.

W praw dzie nie potrafimy nigdy zrozumieć życia wew nętrz
nego zwierząt z powodu różnic struktury duchowej, tem nie
mniej podobieństwo organizmów, a zwłaszcza organów krążenia 
krwi i oddychania, od których są zależne formy w yrażania na
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szych uczuć, przemawia za tem, że sfera uczuć zwierzęcych re 
alnie istnieje. W edług L. Geiera, zwierzęta tem lepiej rozu
m ieją mimikę i gesty człowieka, im bardziej ich budowa zbliża 
się do budowy ciała ludzkiego.

Aczkolwiek zatem zwierzę nie umie sobie muzyki uświado
mić, zrozumieć i wytłumaczyć, tak, jak to czynią ludzie, to jed
nak możemy przypuścić pewne, chociaż prymitywne i nieświa
dome wpływy śpiewu i muzyki na uczucia zwierząt. Są one 
niekiedy bardzo nieznaczne, ograniczając się w niektórych przy
padkach tylko do dźwięków, jakie w ydają osobniki tego 
samego gatunku. Są to jakby pierwsze szczeble oddziaływania 
muzyki na żywe organizmy, które u  ludzi, jako najwyżej zróż
niczkowanych, osiągnęły tak  niezwykle bogaty rozwój i wysoki 
poziom.

Im wyżej zwierzę stoi na szczeblu rozwoju i im bardziej 
jest zbliżone do człowieka, tem więcej sposób jego reagowania 
na muzykę przypomina ludzki. R. L. Garner, obserwując przez 
dłuższy czas małpy, przekonał się, że są one wrażliwe na pew
ne tony muzyczne, z których jedne podobają im się, inne zaś 
mniej.

Przytoczone fakty dowodzą, że zwierzę potrafi nietylko 
rozróżniać poszczególne dźwięki muzyczne, ale również zd ra 
dza do niektórych z nich pewną skłonność, do innych zaś oka
zuje wyraźną antypatję. Naogół daje  się zauważyć, że zwie
rzęta wolą dźwięki czyste, natom iast tony nieczyste, a  w szcze
gólności dyssonanse o odcieniu zgrzytliwym rażą je i dener
wują. Zwierzę daje się do pewnego stopnia wykształcić mu
zycznie, jak również można je nauczyć koordynacji ruchów 
ciała w ta k t  dźwięków muzycznych. Rozwój muzykalności 
u ptaków może iść bardzo daleko, aż do nauczenia ich gwizda
nia całych fragmentów muzycznych.

Działanie muzyki nie ogranicza się wyłącznie do ludzi 
i zwierząt. Rouillet zaobserwował, że również rośliny reagują 
na muzykę, przyczem stopień tej wrażliwości jest różny u roz
maitych roślin. Nie byłoby w tem nic dziwnego. W szystkie 
żywe organizmy zwierzęce, bądź roślinne reagują nietylko na 
fale świetlne i cieplne, lecz również także i na dźwiękowe. 
Dźwięki i tony wywołują drgania rytmiczne w żywych rośli
nach, a  nawet w blaszkach sporządzonych z tychże roślin, lub
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z drzewa. Są to drgania czysto fizyczne. Poza niemi jednak 
zachodzi cały szereg procesów fizjologicznych. Dźwięki od
działyw ają nietylko na drgającą powierzchnię drzewną, lecz 
także na liście, kwiaty, a nawet wpływ ają (wprawdzie w bar
dzo małym stopniu) na cyrkulację soków roślinnych. Mamy 
tu do pewnego stopnia analogję do oddziaływania muzyki na 
organizmy ludzkie, gdyż i u ludzi w pierwszym rzędzie w pły
wa ona na układ krążenia krwi i na system nerwowy. D ziała
nie muzyki na rośliny jest wprawdzie bardzo niewielkie; znacz
nie w każdym  bądź razie mniejsze od oddziaływania jej na 
inne żywe organizmy. Jest ono praw ie niewidoczne, tem nie
mniej jednak istnieje, aczkolwiek wymaga bardzo czułych 
i subtelnych badań dla swego stwierdzenia.

Czynnik erotyczny w muzyce, będący również jedną z jej 
cech, występuje jako skutek jej fizjologicznego działania 
Prawdopodobnie prapoczątki muzyki, zarówno jak i śpiewu, 
powstały właśnie na tem podłożu. Hausegger przyjm uje, jako 
pewnik zasadę, że wyraz muzyczny powstaje w przyczynowym 
związku ze stanem fizjologicznym. W  myśl poglądów Darwi
na ludzie pierwotni w zamierzchłych czasach używali dźwię
ków i rytmów muzycznych podczas okresu zabiegów miłosnych. 
Niektórzy badacze (Lichtfield) twierdzą, że wrażenie śpiewu 
(a zarazem  i muzyki) zależy w pewnym stopniu od charakteru 
fizjologicznego procesu, który wpłynął na wydobycie muzycz
nego dźwięku.

U ptaków śpiew jest jednym z czynników, oddziaływ ują
cych na płeć przeciwną. W abienie samiczek przez samce i od
wrotnie, odbywa się zapomocą dźwięków i głosu. P taki m ają 
wtedy okresy jakby wzmożonego poczucia muzykalności. Tak 
n. p. u słowików okres śpiewu jest ściśle związany z życiem ro- 
dzinnem. W  początkach istnienia ludzkich społeczeństw śpiew 
i muzyka m iały analogiczne pochodzenie. Następnie rozwinę
ły  się one i stały  się wyrażeniem radości życia.

M uzyka i obecnie ma pewien wpływ przyciągający na płeć 
odmienną. Działa tu  nietylko samo wzruszenie artystyczne, 
nietylko przyjemność wysłuchiwania skojarzeń dźwiękowych. 
Śpiew i muzyka oddziaływują często, jak zew z oddali. Rolę 
w danym wypadku odgrywa ten sam czynnik sugestywny, któ
ry  jest jednym z podstawowych w oddziaływaniu muzycznem. 
Dawne mity i legendy o gęślarzach, którzy muzyką swoją umie
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li kobiety zmusić do uległości, m ają w sobie pewne ziarna praw 
dopodobieństwa. M uzyka pierwotnie była jednym ze środków 
przynęty dla drugiej płci, czynnikiem erotycznym. W edług 
Darwina, ten charakter muzyki spowodował, że wrażenie wy
wołane tonami muzycznemi zespala się z wspomnieniem miło
snego uczucia i to według niego ma być przyczyną czarującego 
wrażenia, jakie wywołują dźwięki muzyczne. Pierwiastki m u
zyki nie są właściwe jedynie tylko człowiekowi. Człowiek, ja 
ko stworzenie stojące na najwyższym szczeblu rozwoju, osią
gnął i w dziedzinie muzyki całkowitą supremację, wykorzystu
jąc swoje możliwości, inteligencję i środki pomocnicze. M uzy
ka jest związana ściśle z całem życiem organicznem na ziemi, 
przejaw iając się w mniejszym, czy większym stopniu, w two
rach zarówno niższych, jak i wyższych. W iąże się ona z ca
łym W szechświatem i jest do pewnego stopnia em anacją jego 
harmonji.

W  świecie zwierzęcym pierwiastki jej łączą się najściślej 
z rozwojem gatunków i rozmnażaniem. U człowieka wyszła 
ona daleko poza ten zakres, sięgając zarazem  najgłębszych 
i najbardziej ukrytych dziedzin ducha. Mimo to, silnie tkwi 
ona dotąd korzeniami w potężnej i twórczej sile, jaką jest po
ciąg do siebie obu płci.

W ielce charakterystycznem i były zapatryw ania A rystote
lesa, że gra na fletni jest czemś nieetycznem, gdyż wzbudza 
niskie namiętności i działa orgjastycznie. Powodem tego za
patryw ania był prawdopodobnie fakt, że zazwyczaj w czasie 
uczt greckich występowały tancerki i fletnistki, grające na fle t
niach, a które służyły zarazem  do zaspakajania namiętności 
współbiesiadników. Łączenie wyobrażeniowa uciech zmysło
wych z grą fletową utrzymywało się w starożytnej Grecji przez 
długi czas. Może to również służyć, jako dowód, że muzyka 
łączona systematycznie i przez czas dłuższy z pewnym stanem, 
lub określonemi wyobrażeniami, może następczo sama wywołać 
owe stany i wyobrażenia, pomimo że przyczyna ich występowa
nia dawno zniknęła. Tak n. p. łączenie m uzyki. fletniowej 
z wyobrażeniami uciech zmysłowych w G recji mogło spowodo
wać na skutek praw  dziedziczności podświadome łączenie tych 
elementów w całym szeregu następnych pokoleń, pomimo znik
nięcia uczt greckich i fletnistek. Możliwe, że resztki tych wpły-
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wów przebijały się jeszcze w XVII wieku podczas epidemji 
tanecznej w Nadrenji. W edług opisów, wówczas doprowadza
ła  łudzi do szału tanecznego masowego muzyka, w szczególno
ści zaś gra na flecie.

Ja k  ściśle kojarzy się niekiedy muzyka z procesami fizjo- 
logicznemi u ludzi i zwierząt, dowodzić mogą doświadczenia 
J . P. Pawłowa. Badacz ten przez dłuższy czas podczas k a r
mienia psa wydobywał określony ton muzyczny. Po niejakim 
czasie pies ów nawet i bez jedzenia począł reagować na ów 
ton zwiększeniem wydzielania gruczołów ślinowych i traw ien
nych, co dało się objektywnie ustalić. Pies poprostu zaczął 
kojarzyć ów ton z jedzeniem. P rzy  tej sposobności wyszło na 
jaw, że pies potrafi bez błędu ocenić nawet 1/8 tonu muzycz
nego, dając tem samem dowód znakomitego absolutnego słuchu.

Można również w warunkach doświadczalnych skojarzyć 
muzykę z innemi procesami fijjologicznemi, n. p. z czynno
ściami płciowemi. Można przy odpowiednich warunkach do
prowadzić psa do tego, że będzie on na określone tony muzycz
ne reagował podnieceniem płciowem.

Przeżycia erotyczne u ludzi szczególnie łatwo kojarzą się 
z muzyką. Do dziś dnia należą też one do najczęstszych te 
matów muzycznych. Erotyzm muzyczny początkowo był jed 
nym z fundamentów, a zarazem  i czynników rozwojowych m u
zyki, która się obecnie stała  dźwignią w rozwoju duchowym 
społeczeństw ludzkich. Człowiek pierwotny, trak tu jąc  wszystko, 
a zatem i muzykę z punktu widzenia utylitaryzm u życiowego, 
jednak uważał, że jest ona potrzebna i konieczna, i nie zaniedbał 
niczego, aby ją rozwinąć i zapewnić jej należyte miejsce. M u
zyka, będąc czynnikiem tak  niem aterjalnym  i nieuchwytnym, 
będąc poprostu „dźwięczącem powietrzem“, uważana była przez 
ludzi pierwotnych za coś, mającego związek z istotami nad- 
przyrodzonemi. Stąd też tak wielkie zastosowanie m iała ona 
przy wszelkich uroczystościach i obrządkach, stąd wprowadze
nie jej do najrozmaitszych rytuałów religijnych, wierzeń i świą 
tyń. Muzyka, obok słowa, była tym środkiem, zapomocą k tó
rego chwalono Bóstwo.

Ze względu na swój charakter oddziaływania fizjologicz
nego muzyka może mieć również pewne znaczenie terapeutycz
ne. Stosowano ją też oddawna, jako środek leczniczy, łago
4
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dzący i uspokajający nerwy. W łaściwości muzyki były wyko
rzystywane w medycynie praktycznej, przyczem jednym 
z pierwszych lekarzy, stosujących muzykę w celach leczniczych, 
był am erykanin Dr. Charles Mayo.

W edług jego poglądów, muzyka ma sprzyjać trawieniu, 
wpływa na regulację obiegu krwi, działa uspakajająco w wy
padkach nerwowego podrażnienia, oraz podnieca, gdy wystę
pu ją  objawy senności. Dr. Mayo używał jej również dla uspo
kojenia nerwowych pacjentów przed operacją, a po operacji 
łagodził cierpienia chorych po ustąpieniu narkozy. W ymie
niony autor twierdzi, że nawet muzyka jazz-bandowa może 
w pewnych wypadkach oddziaływać dodatnio, jako środek po 
budzający, wobec czego może być z powodzeniem użyta do le
czenia flegmatyków, gdyż szybki rytm  i dyssonanse tej muzyki 
oddziaływ ują na system nerwowy centralny, pobudzając za ra 
zem nogi w sposób zupełnie naturalny do poruszania się.

Dr. Assagioli, badający również wpływ muzyki, jako środ
ka leczniczego, i przytaczając cały szereg doświadczeń klinicz
nych, uważa, że „czynna i uzgodniona współpraca muzyków 
i lekarzy, mogłaby przynieść nieobliczalne korzyści dla łago
dzenia i leczenia różnych dolegliwości fizycznych i moralnych, 
pobudzania energji i wydajności pracy".

Działanie lecznicze muzyki polega przedewszystkiem na 
kojeniu i uspokajaniu. Działa ona łagodząco i uspokajająco 
w całym szeregu stanów nerwowych i psychopatycznych, połą
czonych z podnieceniem. W niektórych jednak nielicznych 
wypadkach, u osób nadmiernie chorobliwie wrażliwych, wzrusze
nie wywołane muzyką może mieć niepożądane następstw a i p ro
wadzić nie do ustąpienia, lecz do wzmocnienia objawów pato
logicznych. Zdarza to się jednak niesłychanie rzadko. M. i. 
Sicker opisywał chorego, cierpiącego na silną dychawicę oskrze
lową. Chory ten, ilekroć słuchał koncertu, czuł nieco duszno
ści wskutek wzruszenia, ale dostawał specjalnie silnych napa
dów po wysłuchaniu tylko kw artetu Schumanna, orator jum Ha- 
endla i Symfonji Beethovena. Siła napadu m iała być zależna 
od m iary odniesionego wrażenia estetycznego. Wogóle działa
nie czynników psychicznych w muzyce może sprowadzić bardzo 
ciekawe niespodzianki. Przeważnie jednak muzyka działa wy
bitnie uspokajająco, i w tem jest jej znaczenie lecznicze. Jako
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środek w terap ji psychicznej może muzyka mieć duże zastoso
wanie. Szczególnie często może ona przynieść ulgę w stanach 
lękowych, psychozie m anjakalno-depresyjnej, w chorobliwych 
stanach podniecenia. Łagodzi ona często i usuwa myśli n a 
trętne i idées fixes. Tylko w schorzeniach psychicznych, opar
tych na zwartym systemie urojeniowym, może muzyka, t. zw. 
uczuciowo-nastrojowa sprowadzić czasem (aczkolwiek niesły
chanie rzadko) niepożądane następstw a w postaci wzmożenia 
i  nasilenia urojeń, które mogą przybrać szerszy, a nawet bar
dziej fantastyczny charakter. Dzieje to się na skutek wzmo
żenia procesów assocjacji fantastycznej pod wpływem muzyki. 
Natomiast muzyka taneczna może być bez żadnych zastrzeżeń 
stosowana we wszystkich niemal schorzeniach umysłowych, 
gdyż jest ona czynnikiem, odwracającym uwagę od myśli na
trętnych i idei patologicznych.

Również znaczenie lecznicze mogłoby mieć stosowanie 
u umysłowo i nerwowo chorych, odpowiednich sugestyj mu
zycznych. Chorzy ci są, jak wiadomo, niezwykle oporni na 
zwykłą sugestję i hypnozę. W  tych przypadkach użycie mu
zyki, jako środka pomocniczego przy sugestji, pozwala niekie
dy na osiągnięcie pomyślnych wyników. Przekonano się o tem 
już niejednokrotnie, przyczem w Salpétrière u  Charcoťa uży
wano w niektórych razach muzyki i mocnych dźwięków (jak 
bicie w bębny, lub tam -tam ). Naogół jednak rzadko dotąd 
świadomie stosowano sugestję muzyczną w celach leczniczych. 
Znacznie częściej natom iast spotykamy się w historji muzyki 
z przykładam i sugestji nieświadomej, powstającej niejako spon
tanicznie i samoistnie. Szczególnie wyraźnie występowała ona 
w średniowieczu w przypadkach epidemij tanecznych. P rzy 
kładem służyć może taniec tarantella, który przez dwa prawie 
wieki utrzym ywał się we W łoszech w formie epidemji. Do po
wstania jego m iał przyczynić się przesąd, że taniec taki jest 
jedynym środkiem na śmiertelne ukąszenie tarantuli. P rzy du
żej podatności na sugestję pogląd ów szerzył się masowo.

G. Gigli twierdzi, że symptomaty choroby, na podłożu któ
rej zrodziła się tarantella, były bardzo rozmaite, i że objawy 
jej były również różne, inne niemal w każdej miejscowości. 
W  związku z tem zmieniał się rytm  tańca i m elodja muzyki.
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Pod wpływem zbiorowej sugestji ludzie, ogarnięci szałem, 
tańczyli nieraz po parę dni bez przerwy, aż do całkowitego- 
wyczerpania. Niekiedy tancerze w czasie tańca zlewali głowy 
wodą. Masowe szerzenie się tego tańca było wprost zdumie
wające. Rozwijał się on i przerzucał na całe ludzkie groma
dy z szybkością zarazy duchowej. Tańczono go w domu, na  
ulicach i na rozstajnych drogach. O rkiestra zazwyczaj sk ła
dała się tylko z 2 instrumentów: wiolonczeli, na której grał 
mężczyzna i tamburyna, w które uderzała kobieta.

Nie ulega wątpliwości, że cała procedura owego tańca mia
ła  raczej podłoże sugestywne, niż terapeutyczne. Pogłoski
0 śmiertelności ukąszenia tarantuli, o ile się nie zastosuje tańca, 
jako odtrutki, były bezwarunkowo bardzo'm ocno przesadzone. 
W yolbrzymiano skutki tego ukąszenia do rozmiarów niebez
piecznej choroby. Nie do przyjęcia byłaby również hipoteza, 
że jad taran tu li mógł wywoływać drgawki ciała, przypom ina
jące ruchy tańca i przechodzące następnie w sam taniec.

Trzeba zaznaczyć, że taniec nie jest pozbawiony całkowi
cie pewnych, aczkolwiek niewielkich, właściwości terapeutycz
nych. D ługotrwały i gwałtowny taniec, jak tarantella, dopro
w adzający ludzi nieraz aż do zupełnego wyczerpania, wzmagał 
również do maximum szybkości oddychanie i krążenie krwi, 
a tern samem i przem ianę m aterji.

Procesy utleniania wewnątrz organizmu osiągały szybkość
1 natężenie nie spotykane w normalnych warunkach ustroju 
ludzkiego.

Nie jest wykluczone, że niektóre gatunki jadów organicz
nych na skutek szybkiego utlenienia mogą tracić część swojej 
zjadliwości, zanim objawi się ich tru jące działanie.

W śród dzikich plemion Afryki środkowej spotykamy rów
nież gdzieniegdzie zwyczaj leczenia ukąszeń niektórych gatun
ków wężów zapomocą tańca, lub gwałtownych ruchów, co jest 
niekiedy jednocześnie łączone z następczem  upiciem się do 
nieprzytomności. Aczkolwiek zatem nie możemy zaprzeczyć, 
że taniec w niektórych razach posiada pewne właściwości lecz
nicze, to jednak wyolbrzymianie tego faktu do rozmiarów je
dynie terap ji jest wierutnym nonsensem*).

*) J a k o  curiosum m oże być przytoczony rów nież fakt, że lekarz kom 
panii w schodnio-indyjskiej. Sir Robert B oyle, na podstaw ie długotrwałych ob- 
serw acyi cholery w  Indjach. za leca ł w charakterze środka zaradczego również, 
gw ałtow ny taniec (przyp. autora).
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Drugim ważnym czynnikiem w powstaniu tarantelli była 
sugestja. Ludzie wierzyli niezbicie, że taniec im pomoże, że 
jest on jedynym i uniwersalnym środkiem na ukąszenie ta ran 
tuli. P rzy  takiem  nastawaniu psychicznem autosugestja jest 
olbrzymią siłą, pomimo, że środek przez nią użyty może nie 
mieć żadnej łączności z przyczyną zjawiska. Czynniki suge
stywne były powodem powstawania prawie wszystkich epidemij 
psychicznych, a również i epidemicznych tańców średniowie
cza. Z opisów i szczegółów powstawania taran telli widać, że 
w różnych miejscowościach przybierała ona rozmaite natęże
nie. W jednych przypadkach przebiegała ona łagodnie, w in
nych zaś nosiła wszelkie znamiona szaleństwa i opętania. Du
żą rolę w każdym  poszczególnym przypadku odgrywała mu
zyka. Byli pewni zawodowi tarantelliści, którzy swoją muzyką 
zarażali słuchaczy, doprowadzając ich prawie do szału. W  in
nych przypadkach, gdy rolę orkiestry wykonywali przygodni 
muzycy, taran te lla  ciągnęła się dość ospale, nie przybierając 
cech gwałtownych. Szał tańca był zatem zależny w dużym 
stopniu od sugestywności samej muzyki. W  podobnych w arun
kach pow stała w wieku XVIÍ również epidem ja taneczna 
w Nadrenji, przyczem na odpowiedniem podłożu psychicznem 
doprowadzała do szału tanecznego słuchaczy muzyka fletu.

W  takiej epidem ji tanecznej było zazwyczaj zawsze jakieś 
centrum, inicjator, osobistość centralna, dająca początek owe
mu szałowi. N arzucała ona z jednej strony swoją wolę i za
patryw ania innym, z drugiej zaś strony przykład jej służył dla 
otoczenia powodem do naśladownictwa. Taką osobistością 
centralną bywał zazwyczaj muzyk, który grą swoją podniecał 
i zmuszał ludzi do tańczenia, mogły jednak inicjatywa i p rzy 
kład wychodzić i od tancerza.

Nie znamy naogół nazwisk muzyków z owej epoki epidemij 
tanecznych, aczkolwiek wywarli oni niewątpliwy wpływ na 
rozwój tych epidemij, podobnie, jak nie znamy w większości 
przypadków twórców starodawnych tańców ludowych. Są to 
twórcy anonimowi; wyszli z ludu i rozpłynęli się w nim.

Nie wiemy dokładnie, kto był początkowym twórcą ta ran 
telli, chociaż na ten tem at są najrozm aitsze hipotezy. W  każ
dym bądź razie, wśród tych anonimowych muzyków średnio
wiecza były często jednostki obdarzone dużą zdolnością do su-
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gestji muzycznej, oraz do eksterjoryzacji swoich stanów wzru
szeniowych.

Niebrak jest obecnie głosów, że rolę owych anonimowych 
muzyków średniowiecza przejął na siebie w czasach nowszych 
jazz-band. Nie sądzę, aby tak było. W prawdzie muzyka 
jazz-bandowa odznacza się podobnemi cechami psychologicz- 
nemi, tem niemniej jednak społeczeństwa dzisiejsze posiadają 
tłumik pod postacią kultury, który nie pozwala na zbyt jaskra
we odruchy ekspresji tanecznej. Z drugiej zaś strony, produk
cje jazz-bandowe, które stały  się obecnie chlebem powszednim, 
utraciły już swoją pierwotną świeżość i stały  się artykułem  
produkowanym tandetnie, masowo i na eksport. Od czasu do 
czasu przewinie się w tej powodzi jakaś wybitniejsza i głębsza 
jednostka, lub zespół, lecz wkrótce potem zalewa ją morze ba
nalności i tandety. Cenne pierwiastki psychologiczne i suge
stywne, które w jazzu pochodzą w prostej linji od prym ityw
nych, ale niezwykle żywiołowych elementów murzyńskiej m u
zyki, zostały w znacznym stopniu stracone, lub wypaczone 
Większość utworów jazz-bandowych tworzy się obecnie podług 
szablonu i z p rzerażającą banalnością.

Na pojmowanie i reagowanie na muzykę olbrzymi wpływ 
wywiera dziedziczność. Pojęcia i idee, wiązane przez naszych 
przodków z muzyką, znajdują się w nas również w stanie za
rodkowym i utajonym. W  gruncie rzeczy wszystko to, czemu 
się uczyła niezliczona ilość naszych ludzkich przodków i pro
toplastów, całe zdobyte przez nich w ciągu wieków doświad
czenie życiowe, sympatje, an typatje  — wszystko to znajduje  
Się w naszej podświadomości, jako drzemiące zarodniki. Ob
szary podświadomości ludzkiej są tem polem, w którem są zma
gazynowane i ukryte owe dziedziczne duchowe ziarna przesz
łości, a które mogą przy odpowiednich warunkach zakiełkować 
i przedostać się do świadomości. Odziedziczone drzemiące za
rodki znajdują się we wszystkich bez w yjątku dziedzinach ży
cia psychicznego i umysłowego. Są ludzie, którzy w transie 
pod wpływem hypnózy, lub sugestji, zaczynają mówić takiemi 
językami, których nigdy się nie uczyli. Bois i Fursac piszą, że 
w W alji, modlący się przestają  niekiedy mówić językiem an
gielskim, a zaczynają dawno zapomnianym starym  walijskim. 
Sądzę, że raczej na tej płaszczyźnie należy badać kwestję mó
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wienia licznemi językami obcemi w transie, (które to fakty 
były opisane przez J . Edmodsa, Podm ore i in.). W  pewnych 
przejawach podświadomości może ta  zdolność przybrać kon
kretne formy, po powrocie jednak do świadomości, pamięć
0 tem zazwyczaj całkowicie zanika. Łatwość uczenia się ję
zyków obcych i t. zw. zdolności lingwistyczne, któremi odzna
czają się niektóre jednostki, w dużym stopniu zależą od zna
jomości tych u ich ojców, dziadów, pradziadów  i t. d.

Podobne fakty można zaobserwować również i w muzyce. 
Nie jest rzeczą obojętną, w jaki sposób nasi przodkowie reago
wali na muzykę, jakie assocjacje i idee ona u nich wywoływała,
1 z jakiemi pojęciami oni ją łączyli. Inaczej reaguje na muzykę 
osobnik, którego przodkowie przez cały szereg pokoleń łączyli 
ją z wierzeniami i pojęciami religijnemi, a inaczej znowuż 
człowiek, który miał w poprzedzających pokoleniach długo
trw ałe łączenie jej z uciechami zmysłowemi. Odgrywa tu  ro 
lę przyzwyczajenie dziedziczne w ciągu kilku, lub więcej, po
koleń, a które w końcu może stać się nieodłączną właściwo
ścią danego rodu. Pokolenia muzyków i t. zw. rodziny muzy
kalne potw ierdzają to nader wybitnie.

Muzycy w transie, lub stanie ekstazy, często nie uśw iada
m iają sobie, co grają, ani też treści swojej muzyki; dopiero 
bodźce, pochodzące z otoczenia, względnie od innych osób, przy
w racają im świadomość. Nieświadome produkcje muzyczne 
w transie są w dużym stopniu zbliżone do t. zw. automatyzmu 
psychicznego.

Je st również rzeczą ciekawą, że zdolności muzyczne pod 
wpływem sugestji, lub hypnózy mogą ulec znacznemu spotę
gowaniu. Osoby w transie wykazują niekiedy zdumiewającą 
pamięć muzyczną i wzmożenie biegłości gry.

Nie trzeba dowodzić, że człowiek zupełnie nie grający, 
nigdy w transie nie stanie się muzykiem wirtuozem. Spotęgo
wane przez trans mogą zostać tylko te  zdolności i um iejętno
ści, które już przedtem  zostały nabyte, nie zostały zaś całko
wicie świadomie wykorzystane. Wzmożenie pewnych zdolno
ści w transie staje  się możliwe naskutek wyzwolenia naszych 
utajonych zaświadomych pierwiastków i uzdolnień. Niektórzy 
badacze stanów metapsychicznych twierdzą, że w przypadkach 
mówienia obcemi językami w transie, medjum zazwyczaj nie 
rozumie danego języka, o ile go nie rozumie przynajmniej jed



na osoba z otoczenia. Na tej podstawie niektórzy przypuszcza
ją, że mówienie i rozumienie obcych języków w transie jest te 
lepatycznie i myślowo narzucane przez pewne osoby z otocze
nia. Należy jednak podkreślić, że mówienie w transie jest 
często aktem  podświadomym, natom iast rozumienie tego języka 
wymaga już udziału świadomości. Przesunięcie objawów pod
świadomych do świadomych odbywa się istotnie nieraz przy 
pomocy osób postronnych.

Rodzice przekazują dziecku nietylko swoje właściwości fi
zyczne, fizjologiczne i psychiczne, lecz również cały dorobek 
umysłowy, doświadczenie, zarówno swoje, jak i nieskończone
go szeregu przodków. To wszystko pozostaje zmagazynowane 
w stanie utajonych możliwości w sferze podświadomej. I trze 
ba tylko bodźca i wywoływacza, aby te  pierwiastki, a p rzynaj
mniej niektóre z nich, powołać do życia i ujawnić.

Stany o zmniejszonej świadomości, trans hypnotyczny, lub 
ekstaza znakomicie mogą sprzyjać owemu ujawnieniu. Jednym  
z czynników ułatw iających to jest również i muzyka. Zapo- 
mocą niej możemy odnosić wrażenia z epok i pokoleń minio
nych, czuć to, co czuli nasi praprzodkowie, słuchając tychże 
dźwięków.

Kończąc omawianie fizjologicznych i psychologicznych 
cech muzyki, należy dodać, że powyższy krótki szkic bynaj
mniej ich nie wyczerpał. Uwypuklone w nim zostały jedynie 
cechy najw ażniejsze i najbardziej charakterystyczne. Dalszym 
niejako ciągiem niniejszego rozdziału będzie szczegółowy opis 
samej sugestji muzycznej na podstawie obecnego stanu badań 
naukowych o niej.



III.

O sugestji m uzycznej.

Sugestja i ściśle z nią związany hypnotyzm oddawna słu
żyły przedmiotem badania całego szeregu uczonych. Były one 
znane i stosowane jeszcze w czasach starożytnych. Już wtedy 
w celach religijnych i proroczych używano zabiegów, które, 
jak nam dzisiaj wiadomo, mogły doprowadzić do stanów hyp- 
notycznych, przyczem w m isterjach i wtajemniczeniach daw
nych czasów muzyka była jednym z głównych i niezbędnych 
czynników. Bezwątpienia, u starych cywilizowanych ludów 
używano t. zw. fiksacji wzrokowej i słuchowej (dźwiękowej) 
celem wywoływania pewnych stanów psychicznych. Obecnie 
wiemy, że fiksacja (wpatrywanie się), lub wsłuchiwanie się 
w rytmiczne i ściśle określone dźwięki są czynnikami ułatwia- 
jącemi sugestję i hypnozę, dlatego też dużą część opisywanych 
V/ starożytności zjawisk i fenomenów psychologicznych należy 
zaliczyć do działu zjawisk sugestywnych.

U narodów pierwotnych muzyka nosiła niejednokrotnie 
pierwiastki czarodziejskie, służąc, jako niezbędna składowa 
część rytuału magicznego. Używano ją też niekiedy w nekro- 
mancji, oraz przy ofiarach wedyckich.

Platon mówi wyraźnie o sztuce pieśni magicznych, które 
mogą być stosowane przeciwko wężom, skorpjonom i innym 
zwierzętom. Używano również pieśni czarodziejskich, aby wy
woływać, wznawiać, lub przeciwdziałać miłości (Maspero), 
Według Platona niektóre kobiety magiczną pieśnią um iały 
zmniejszać bóle porodowe u rodzących (Combarieu). Istniały 
również pieśni, służące dla wywoływania widm, uśmierzania
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demonów, dla nasycenia gniewu i zemsty i t. d. Finnowie mie
li swego legendarnego muzyka W ainamoinen’a, który miał wy
naleźć harfę pięciostrunną i który grą swoją doprowadzał słu
chaczy do stanu transu i ekstazy.

Wogóle magiczne pierwiastki muzyki, które zawsze prawie 
były złączone z sugestywnością, zaznaczały się w czasach sta
rożytnych u całego szeregu narodów, plemion i szczepów. Nie 
były one przyw iązane do jednej jakiejkolwiek miejscowości 
geograficznej, elem enty zaś ich można wykryć zarówno pod 
równikiem, jak i w tundrach syberyjskich.

Gnotycy egipscy w II stuleciu używali niektórych zabie
gów sugestywnych i hypnotycznych, połączonych częstokroć 
z grą na flecie. Czynili to również w starożytności i kapłani 
egipscy. Podobnież w sugestywnych praktykach Mesmera m u
zyka odgrywała dużą rolę. Podług opisów współczesnych: 
„Mesmer magnetyzował wodę i krążył obok cebrzyka z har- 
monją w ręku, na której umiał grać znakomicie. Gdzieś za 
krzakami palm  i krzewów egzotyczne snuły się m elodje nie
widzialnych fletów, senne i łagodne. Pod wpływem tych dźwię
ków, fantastycznego otoczenia i.spo jrzeń  magnetyzera, pacjen
ci zasypiali, lub doznawali napadów histerji" (W ardęski).

Mesmer używał zwykle na swoich seansach ręcznej har- 
monji z dzwoneczkami, k tóra w owych czasach była dość roz
powszechniona, lub też łagodnych i pełnych akordów forte- 
pjanu.

Naogół cały szereg hypnotyzerów posługiwał się muzyką, 
jako środkiem znakomicie ułatw iającym  dokonywanie zabie
gów sugestywnych. Nawet Charcot w Salpétrière stosow ał 
w niektórych przypadkach dla tego celu mocne dźwięki mu
zyczne. Niektórzy hypnotyzerowie posługiwali się m zuyką sa
mi, jak Mesmer, inni zaś przez swoich pomocników, stosując ją 
w charakterze wstępu dla swych zabiegów. A  i wśród tw ór
ców muzycznych i artystów trafia ły  się jednostki, świadomie, 
lub nieświadomie używające muzyki dla celów sugestywnych, 
albo odwrotnie —  sugestji dla celów muzycznych.

W pływ sugestji muzycznej zaznaczył się na Chopinie i je
go utworach. Posiadają one dotąd czar niezwykły, i po upły
wie 100 lat nic nie straciły  ze swojej świeżości. Biografje 
Chopina przytaczają fakty, ilustrujące wymownie sugestywną

é
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potęgę muzyki chopinowskiej. F. Hoesick (Chopin, życie i tw ór
czość, t. 1) tak o tem pisze:

„Szczególnie o szarej godzinie zdarzało się często, że Cho
pin zasiadał do fortepjanu. W tedy młodzi towarzysze jego, za
równo domowi pensjonarze, jak i chłopcy z innych pensjona
tów tego domu obsiadali go dookoła i słuchali jak improwizo
wał. Pewnego razu wieczorem, zdarzyło się tak, że pod nie- 
bytność M ikołaja Chopina (ojca pjanisty) powstała w poko
jach pensjonarzy ogromna wrzawa; chłopcy zaczęli tak  doka
zywać, że guwerner Barciński w żaden sposób rady  sobie z ni
mi dać nie mógł. W yczerpawszy wszelkie środki gróźb i per
swazji, nie wiedząc już co począć, by rozswawolonych chłop
ców zmusić do spokojności i kończenia lekcyj, nieszczęśliwy 
nauczyciel wezwał Fryderyka, prosząc go, aby mu dopomógł 
w uspokojeniu niesfornych urwisów. Fryderyk podjął się te 
go niełatwego zadania, a dla osiągnięcia celu uciekł się do na
stępującego sposobu. W szedłszy do pokoju pensjonarzy, ni 
stąd, ni zowąd zaprosił ich do salonu, obiecując, że im na for- 
lepjanie zaimprowizuje niesłychanie ciekawą historję. Podzia
łało  to na zbytników i zaprzestali figlów. Gdy wszyscy zna
leźli się w salonie i przysunęli się z krzesłam i do instrumentu, 
Fryderyk, ilustrując słowa swe odpowiednią muzyką, zaczął 
opowiadać nadzwyczajne przygody pewnych złodziei i zbój
ców: naprzód o tem, jak zakradłszy się przez okno do jakiegoś 
zamożnego domu, zabierali co mogli, a potem, jak spłoszeni 
musieli się ratować ucieczką, następnie, jak zbiegłszy do lasu, 
dzielili się łupami, a wreszcie, jak znużeni zasnęli wśród ci
chej pogodnej nocy. Muzyka, jaką malował każdy z tych epi
zodów, była tak wymowna, tak w nikająca do wyobraźni, że 
chłopcy, zasłuchani w tę  romantyczną improwizację przyszłe
go twórcy ballad, zapomnieli nietylko o figlach, ale i o świecie 
całym. Wkońcu, gdy Chopin opowiedziawszy ostatni epizod, 
zaczął improwizować na tem at nocnej ciszy leśnej i snu, ogar
niającego bandytów, dźwięki fortepjanu, wypływające mu 
z pod palców, zaczęły, o dziwo, działać jak opium, oczy słu
chaczów (do czego i dość późna godzina przyczynić się musiała 
w niemałym stopniu) jęły  się kleić, powieki ciążyć, aż wreszcie 
M orfeusz potrząsł nad nimi swem makowem berłem  i uśpił ich 
wszystkich pokolei. Tymczasem Fryderyk grał w dalszym cią
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gu, coraz ciszej tylko, coraz ciszej, a im dłużej przeciągała się 
ta  cichnąca improwizacja, tem głębszy sen ogarniał zgromadzo
nych. Nawet sam guwerner, nie mogąc się oprzeć dziwnemu 
wpływowi tej szczególnej muzyki, zasnął wraz z innymi. W i
dząc to Fryderyk, przestał grać, pocichutku wymknął się z sa
lonu, poprosił m atkę i siostry, by ze świecami w ręku lecz ci
cho i ostrożnie udały się za nim, a pokaże im coś ciekawego. 
Jakoż istotnie widok chłopców wraz z guwernerem, w na jroz
maitszych pozach śpiących na krzesłach, wielce był pociesznym 
i zabawnym. W tedy Fryderyk podszedłszy na palcach do ior- 
tepjanu, uderzył z całej siły przeraźliw y akord, na co, oczywi
ście, wszyscy śpiący zerwali się z miejsc nagle, przestraszeni 
i nie wiedząc co się stało. Ogólny śmiech, naturalnie, był ła t
wo przewidzianym epilogiem całej sceny“.

Przytoczone szczegóły z biografji Chopina dowodzą nie- 
tylko jego niezwykłych zdolności improwizacyjnych, lecz rów
nież nieprzeciętnej umiejętności sugerowania zapomocą swojej 
muzyki. W  powyżej opisanym wypadku mamy do czynienia 
nawet z zupełnie typową hypnozą, której uległ cały szereg osób 
z guwernerem Barcińskim na czele. Opis ten nie odbiega na- 
ogół od zasadniczych metod, stosowanych obecnie w  praktyce 
hypnotycznej, z tą  tylko różnicą, że stan snu głębokiego u sa
gest jonowanych został osiągnięty zapomocą muzyki.

M istrzem sugestji muzycznej, który osiągnął niezwykłe 
w swoim czasie wyniki, można nazwać Paganiniego.

W ywarł on wielki wpływ na Chopina, Bytność Pagani
niego w W arszawie w roku 1829 była dla Chopina faktem, któ
ry  może nie stanowił epoki w jego życiu — jak w życiu Liszta 
—  ale bądź co bądź. który nim poruszył i w strząsnął do głębi, 
który  mu nie mógł nie odsłonić —  jak Lisztowi — nowych ho
ryzontów artystycznych. Przyjm owany entuzjastycznie w tym 
roku Paganini dał w W arszawie od 23 m aja do 19 Hpca aż 
dziesięć koncertów, wszystkie przy  pełnej widowni T eatru  N a
rodowego. Gazety rozpisywały się o nim jak o jakimś nadczło- 
wieku. Nic się nie dało porównać z urokiem, jaki wywierał 
„djabelski Paganini". W edług słów Szopena „cudowna gra 
Paganiniego tak olbrzymie na nim wyw arła wrażenie, że przez 
resztę życia swojego wspominał o nim zawsze z najw yższeir 
uwielbieniem", O uwielbieniu tem najlepiej świadczą niektóre
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niego dowiodły także napisane pod świeżem wrażeniem jego 
koncertów w arjacje Chopina „Suvenir de Paganini“. Paganini 
uczynił na nim ogromne wrażenie i jako kompozytor, i jako w ir
tuoz. (Hoesick). Należy przypuszczać, że wrażenie, które 
wywarł Paganini na młodziutkim wówczas Chopinie nie pole
gało ani na nadzwyczajnej technice gry skrzypcowej, ani też 
na rodzaju kompozycji Paganiniego. Był to raczej wpływ du
chowy, polegający na eksterjoryzacji woli artysty  i na suge- 
stywnem oddziaływaniu na słuchaczy. M łodociany Chopin, 
sam posiadający owe walory, rozwinięte w znacznym stopniu, 
czuł podziw dla niesamowicie sugestywnej gry Paganiniego. 
Bo też Niccolo Paganini był niezwykłym mistrzem w tej sztu
ce. Tytuł „Maga Południa“, jakim go obdarzano, dobitnie pod
kreśla linję, po której szła jego muzyka. W  sprawozdaniu 
muzycznem w „Athaeneum “ określono go, jako „un veritable 
samieł en apparence et sans aucun doute un demon en perfor
m ance“.

Ad. В. Marte podkreśla dziwnie fascynujące wrażenie, jakie 
wywierał ten niezwykle szczupły człowiek, o bladej widmowej 
twarzy, wypukłem czole i błyszczących oczach. Bennati, lekarz 
paryski, uzupełniając jego portret, pisze: „Paganini miał ra 
mię lewe wyższe od prav/ego, co, gdy stał wyprostowany, po
wodowało wrażenie, że jego praw e ramię było znacznie dłuższe 
od lewego. W rażliwość słuchu Paganiniego przekraczała 
wszystko, co można było sobie wyobrazić“.

Spohr, który Paganiniego słyszał w W enecji w roku 1816, 
mówił wprosi o oczarowaniu publiczności zapomocą muzyki, 
oraz że przez niektórych był on uważany za prawdziwego czar 
rodzieja, który potrafi wyciągnąć ze skrzypiec takie tony, któ
rych się przed nim u nikogo nie słyszało.

Sugestja muzyczna, z k tó rą  spotykamy się na sali koncer
towej bywa przeważnie sugestją nieświadomą. W  rzadkich 
przypadkach (jak n. p. na koncertach Paganiniego) świadomość 
o wpływie psychologicznym dochodziła do umysłów słuchaczy.

W  czasach Paganiniego nie znano jeszcze dokładnie w ła
ściwości sugestji, ani hypnotyzmu, i szerokie masy publiczności 
zwały wszystkie fakty z tej dziedziny czarodziejstwem, lub ma- 
gją. Życie Paganiniego, niezwykłe i awanturnicze, było też pełne
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legend na tem tle. Niespodziewane jego zjawianie się w spo
łeczeństwie, oraz tajemnicze znikanie co pewien czas, dawały 
powód do najrozmaitszych domysłów. Takiego nimbu tajem 
niczości nie można spotkać w żadnej biografji znanych a rty 
stów. Paganini podczas swojej gry staw ał się całkowicie pa
nem i władcą zebranej na koncercie publiczności. W śród gło
sów bezkrytycznego uwielbienia trafia ły  się również i głosy 
ostrej krytyki. Trzeba zaznaczyć, że gra Paganiniego, zależnie 
od stanu napięcia nerwowego, ulegała pewnym wahaniom pod 
względem artystycznym. W  momentach depresji i załamania 
psychicznego, które niekiedy zdarzały  się u tego wielkiego ar 
tysty, gra jego traciła  w znacznej mierze swój urok i staw ała 
na całkiem przeciętnym poziomie. W iedział o tem dobrze i sam 
Paganini, wycofując się w takich chwilach na czas jakiś zupeł
nie z życia artystycznego i towarzyskiego.

Jest rzeczą charakterystyczną, że gdy Paganini przyjm o
wał udział w trio, lub kwartecie, staw ał się on wówczas, we
dług opinji niektórych jego współczesnych, całkiem drugorzęd
nym skrzypkiem. Jest to rzecz zrozumiała, gdyż wtedy P a 
ganini nie mógł wykorzystać należycie swoich walorów suge
stywnych, schodząc do roli tylko członka zespołu muzycznego. 
Jego psychologiczne oddziaływanie na publiczność wymagało 
gry indywidualnej, w której on byłby całkowicie panem  swoich 
przeżyć i tendencyj artystycznych. A rtyści tego typu często 
poryw ają publiczność siłą swojej indywidualności, natomiast 
przeniesieni w inne warunki tracą  cały swój wpływ sugestyw
ny; odarci zaś z niego, s ta ją  na poziomie drugo i trzeciorzęd
nych artystów. Dzieło Paganiniego „24 Capricci per il violino 
solo, dedicati agli a rtisti“, które się pojawiło w roku 1831, przy
kuło uwagę całego świata muzycznego, ale był to raczej sukces 
z powodu zaciekawienia: przypuszczano w niem wykryć sekret 
jego czarodziejskiej mocy muzycznej i jego magicznego wyko
nywania. Tymczasem cały  sekret mieścił się nie w samym 
utworze, lecz w indywidualnem, sugestywnem oddziaływaniu 
Paganiniego.

W  dużyn» stopniu sugestywna jest również muzyka Debus- 
sy‘ego. Subtelne odcienie impresjonistycznej muzyki nadaw a
ły  się wybornie do oddziaływania psychologicznego. Czar, któ
ry  wieje z utworów tego mistrza, da się porównać jedynie do
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subtelnych, a odurzających perfum, lub kadzideł. Działał on 
jednakże tylko na niektóre wrażliwe jednostki. O oddziały
waniu masowem na wszystkich bez wyjątku, jak to miało m iej
sce u Paganiniego, nie było mowy. M uzyka Debussy'ego była 
na to zbyt przeczulona i delikatna. Tern niemniej „Le prelude 
à l'après-m idi d 'un faune" jest jednym z najbardziej sugestyw
nych utworów. Sugestywność muzyki Debussy'ego może rów
nież tłomaczyć fakt, że impresjonizm muzyczny miał swoich 
zwolenników przeważnie wśród osób przeczulonych i niezwykle 
wrażliwych, które były wskutek tego w znacznym stopniu po
datne na wszelkie ducho\|e wpływy. Zresztą, sugestywność nie 
jest przywilejem  jedynie nielicznych, wyjątkowych jednostek. 
Każdy założyciel sekty religijnej, reformator, wybitny mówca, 
nie mówiąc już o twórcach kierunków artystycznych w sztuce, 
odznacza się przeważnie w znacznym stopniu temi właściwo
ściami. Dlatego też zarówno Bach, jak i W agner i cały szereg 
innych muzyków posiadali w swej twórczości również elementy 
sugestji.

Ponadto liczny zastęp muzyków niewiadomego pochodze
nia, a wyszłych z ludu w czasach średniowiecza, miał możność 
niezwykle silnego wpływania sugestywnego. W śród trubadu
rów i muzyków wędrownych tych czasów trafiały  się często 
jednostki niepospolicie sugestywne. A  cała falanga muzyków- 
tarantelistów, oraz muzycy ludowi z czasów epidemij tanecz
nych na zachodzie Europy — ci wszyscy niewiadomi i nieznani, 
byli jednak tem podłożem, na którem wyrosły takie jednostki, 
jak Paganini.

Nietylko wśród kompozytorów, ale również i wśród odtwór
ców wykonawców znajdujem y jednostki o dużej sile sugestyw
nej. Sugestywność gry Paderewskiego przejaw iała się niekie
dy nawet w wykonaniu twórców, najzupełniej obcych mu ducho
wo. Cały szereg wirtuozów świadomie, czy nieświadomie, po
sługiwało się również sugestją muzyczną, osiągając czasami 
nieprzeciętne wyniki. Baczniejsze zwrócenie uwagi na tę dzie
dzinę pozwoliłoby rozwikłać wiele zagadek i psychologicznych 
niespodzianek w świecie muzyki.

Zanim zatrzym amy się dłużej nad sugestją muzyczną, n a 
leży się zastanowić nad pojęciem sugestji wogóle. Jednym  
z pierwszych pionierów w tej dziedzinie był słynny lekarz-neu-
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rolog francuski Charcot, który stworzył całą szkołę (t. zw. Sal- 
petrierowską).

Pozatem, zjawiska sugestji, tak różnorodne i w ystępują
ce w całym szeregu przejawów we wszystkich dziedzinach ży
cia, były przedmiotem badania nietylko fizjologów i klinicystów, 
lecz również pedagogów i prawników. W śród fizjologów ba
daniami na tem polu zajmowali się: Heidenhain, Czermak, Ch. 
Richet, Beaunis, Danilewski, Pawłów. Z klinicystów należy 
wspomnieć o Charcot i Bernheimie. Z innych należałoby wy
mienić Forela, Krafft-Ebinga, Sidis, M. Dessoir, Flatau, Molla, 
Löwenfelda, W etterstranda, Voisin'a, Bechterewa, Ochorowi- 
cza i t. d. W edług Bernheima (szkoła w Nancy) zjawisko su
gestji jest całkiem normalne i ogólno-ludzkie, które może się 
przejawić u każdego zdrowego człowieka, a podstawą, którego 
jest jedna z najważniejszych cech psychiki ludzkiej, mianowi
cie sugestywność.

Badania, zarówno kliniczne, jak i laboratoryjne (Beaunis, 
O. Vogt, Bechterew, Narbut, Pawłów, Platonów) potwierdziły 
normalność zjawisk sugestji i hypnotyzmu.

Co nazywamy sugestją wogóle? Definicji sugestji mamy 
ogromną ilość, przyczem każdy z autorów stara się po swoje
mu wyjaśnić to niezmiernie skomplikowane zjawisko.

Bernheim określa sugestję, jako: „ľacte  par lequel une
idée est introduite dans le cerveau et accepté par lu i“.

W edług Forela: „sugestją jest to wywoływanie przez jed 
nego osobnika zmian dynamicznych w układzie nerwowym dru
giego człowieka, lub też w funkcjach zależnych od systemu ner
wowego przy pomocy świadomych, lub bezświadomych przed
stawień, że zmiany te nastąpiły, następują, względnie nastąpią".

W edług Sterna „sugestją jest to przyjęcie cudzego stanu 
psychicznego za swój w łasny“.

Löwenfeld twierdzi, że sugestją wogóle nie jest procesem, 
lecz rezultatem  tego procesu sugestjonowania (sugerowania), 
który może się utrzymywać przez tygodnie, miesiące i dłużej.

Należy wogóle rozróżniać pojęcie „sugestją" od pojęcia „su- 
gestjonowanie. Sugestjonowanie (sugerowanie) jest aktem na
rzucenia, wmawiania, sugestją zaś jest psychologicznym wyni
kiem tegoż, który może zostać, lub nie zostać wywołany.
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Przy sugerowaniu mowa jest o pewnem oddziaływaniu psy- 
chicznem, zapomocą którego wywołuje się u sugestjonowane- 
go określone wyobrażenie nie zapomocą logicznego wniosku, 
(jak n. p. w prośbie, radzie, lub wyjaśnieniu), lecz zapomocą na
rzucenia, zapomocą oświadczenia, że ono musi nastąpić. O trzy
manie wyniku zależne jest od stanu działalności assocjacyjnej 
i od stosunku jej do narzuconych sugestją myśli i pojęć. Te 
ostatnie przybierają charakter sugestywny wtedy, gdy p rzy j
m ują się bezkrytycznie i bez logicznego rozumowania.

Bechterew uważa za sugestję wpływ jednego indywiduum 
na drugie. W edług niego sugestją p rze n ik an o  psychiki jakby 
„bocznem wejściem“, nie zapomocą logiczneg®przekonania, lecz 
pom ijając wolę i świadomość.

Fizjologowie ze szkoły Pawłowa, rozpatrując zjawisko su- 
gestji jedynie z punktu w idzenia refleksologji, doszli do p rze
konania, że sugestją jest najprostszym  i najbardziej typowym 
odruchem warunkowym. Odruchy tego rodzaju są podstaw ą 
najróżnorodniejszej psychicznej działalności człowieka, przy- 
czem mechanizm ich jest podobny, zarówno u zwierząt, jak i u 
ludzi. Z pośród zaś wszystkich bodźców, jakie wywołują ten w a
runkowy odruch, bezwzględnie najpotężniejszem i i najbardziej 
rozmaitemi w swojem działaniu są: słowo i dźwięk. Słowo
w pewnych stanach psychicznych jest najbardziej czynnym 
bodźcem. Stan sugestywny jest zatem  jakby stanem pewnego 
zahamowania, rozwijającego się podług typu odruchu w arun
kowego, rozwój zaś jego idzie częstokroć drogą metodycznego 
wychowania owego zahamowania, przy pomocy oddziaływania 
ściśle określonych bodźców. Jak  widzimy, poglądy autorów 
na sugestję są dotąd jeszcze bardzo różnorodne. Częstokroć 
pojęcie sugestji jest traktow ane przez poszczególnych autorów 
to zbyt szeroko, to zbyt wąsko. Niektórzy poświęcają zbyt wie
le  uwagi na sugestję hypnotyczną, a zbyt mało na sugestję 
V / stanie czuwania. Częstokroć również nie rozróżnia się same
go procesu sugestji od jej wyników, co specjalnie podkreśla 
Löwenfeld.

Co się tyczy sposobów wywoływania sugestji, oraz stosun
ku jej do świadomości i hypnózy, to należy rozróżniać autosuge- 
stję  i heterosugestję. P rzy heterosugestji wpływ i bodźce po
chodzą zzewnątrz, względnie od drugiego osobnika, zaś przy
5



66

autosugestji — od wewnątrz, bez bezpośrednich bodźców ze
wnętrznych. Możemy mieć sugestję werbalną, o ile w celu jej 
osiągnięcia posługujemy się wyłącznie słowami i mową, suge
stję czynnościową, jeżeli posługujemy się jakąkolwiek czynno
ścią, lub procesem, sugestję dźwiękową —  jeżeli używamy 
przytem  dźwięków etc.

Rozróżniają dalej sugestję: 1) bezpośrednią, jeśli się ona
wywołuje bezpośrednio zapomocą określonych bodźców, 2) po
średnią, o ile bodziec ten wywołuje w drodze assocjacji pewne 
myśli, które następnie realizują się jako autosugestje.

Grupa sugestyj pośrednich jest nadzwyczaj obszerna, a 
wpływ jej, zarówno w życiu indywidualnem, jak i społecznem, 
jest olbrzymi. Sugestja pośrednia jest to w gruncie rzeczy 
autosugestja, wywołana zzewnątrz zapomocą działania drugie
go osobnika. W łaściwemi autosugestjami zaś według Forela 
są tylko te, które nie są wywoływane zzewnątrz przez drugiego 
osobnika, a pochodzą wyłącznie na skutek samoistnie powzię
tych idei i dotyczą praw ie wyłącznie własnego ciała.

Coué twierdzi, że sugerowanie, jako proces wpajania pew
nej myśli w mózg drugiego człowieka może być zrealizowany 
tylko wtedy, o ile on u osoby poddającej się sugestji zostanie 
przetworzony w autosugestję. Autosugestję zaś można okre
ślić, jako wynik w pajania pewnej ściśle określonej myśli przez 
nas samych w nas samych.

Ogromną w tem rolę odgrywa nasze podświadome „Ja" . 
O ile ono sprzeciwia się nakazom sugestji, ta  ostania nigdy 
pełnych wyników nie osiągnie. Podświadomość niekiedy po
syła do świadomości refleks w formie nastroju. Część proce
sów podświadomych przebiega we śnie głębokim bez m arzeń 
sennych. Dość często spotykam y się ze zjawiskiem, że zrana 
po śnie znajdujem y rozwiązania dla pewnych kwestyj i spraw, 
co do których rozwiązania nadarem nie biedziliśmy się uprzed
niego wieczora przed snem.

Paulsen uważa procesy myśli świadomej za drobną zaled
wie cząstkę procesów podświadomych. Cały szereg cierpień, 
fobji i objawów nerwowych może być wywołany naskutek w pły
wu podświadomości. Na zmianach świadomości, oraz na od
dzieleniu „ J a “ zaświadomego, polega według niektórych auto
rów objaw t. zw. rozdwojenia osobowości.



Olbrzymią rolę w powstawaniu sugestji i autosugestji od
grywa również wyobraźnia. W  dziedzinie sztuki, w szczegól
ności zaś w muzyce, jest ona czynnikiem decydującym. Utwór 
muzyczny musi działać nietylko na zmysł słuchu, lecz także 
i na wyobraźnię; utwór nieoddziaływujący na nią nie da nigdy 
pełnego efektu. Z tego też powodu kompozytorowie używają 
często całego szeregu pomocniczych sposobów, aby w tym kie
runku na słuchaczy oddziałać. W agner przywiązywał ogromną 
uwagę do sugestywności swoich dekoracyj, i dbał niezmiernie, 
aby były one należycie i w artystyczny sposób wykonane. Za
równo dekoracje, jak tytuł, jak wreszcie samo środowisko a r
tystyczne m ają duże znaczenie, jako czynniki pobudzające na
szą wyobraźnię w kierunku zamierzonym przez kompozytora. 
Coué większość swoich zabiegów opierał na odpowiedniem od
działywaniu na wyobraźnię, k tóra szczególnie wielką rolę od
grywa w autosugestji. W iększość „chorych z urojenia“ i hipo
chondryków są to ludzie m ający bardzo bogatą wyobraźnię, 
litóra ponadto jest skierowana prawie wyłącznie na swoje w ła
sne ciało i jego dolegliwości. W ykazują oni ponadto znacznie 
wzmożoną autosugestywność, przyczem autosugestje te zmie
n ia ją  się niekiedy w ciągu bardzo krótkiego czasu, zależnie od 
zmiany wyobrażeń.

Sugestje mogą być świadome i podświadome. Świadomą 
jest sugestja wtedy, gdy tworzy ona część świadomych proce
sów myślowych danego osobnika i dlatego jest mu znana. Mo
że być jednak sugestja, o istnieniu której dany osobnik nic nie 
wie, gdyż leży ona poza jego świadomością (sugestja podświa
doma). Sugestje podświadome mogą w pewnych okolicznościach 
dojść do świadomości człowieka, stając się wtedy świadomemi.

Rozróżniać należy sugestję hypnotyczną i sugestję w, sta
nie czuwania. W  pierwszym przypadku osobnika sugestjowa- 
nego wprowadza się w stan hypnózy, w drugim zaś przypadku 
sugestjonuje się bez wprowadzenia go w stan hypnotyczny.

Hypnóza jest to stan psychiczny, pokrewny stanowi snu, 
różniący się jednak od tego ostatniego pewnemi cechami szcze- 
gólnemi. Cały szereg autorów łączy ze sobą te dwa stany, za
znaczając, że hypnóza jest tylko sztucznym, eksperymentalnym 
snem  i że różnic zasadniczych w tych stanach niema.

Jeśli sugestjonuje się w ten sposób, źe narzucone działanie
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winno się objawić po ukończeniu hypnózy — mamy wtedy do 
czynienia z sugesłją hypnotyczną.

Mechanizm powstawania stanu sugestywnego i hypnotycz- 
nego jest praw ie jednakowy u ludzi i zwierząt. Na tem Dani- 
tewski oparí podstaw y teorji swojej o jednorodności hypnózy 
u człowieka i zwierząt. W  pewnych przypadkach stany hypno- 
tyczne można wykształcić, jak i każdy odruch wa
runkowy (Platonov/, Pawłów). W ykształcić można 
również i sugestywność muzyczną, tylko, że w tym razie odru
chy warunkowe są znacznie bardziej złożone i zależą od całego 
szeregu czynników, jak wykształcenie muzyczne, wrażliwość 
słuchowa na dźwięki i t. p. Ludzie niewykształceni muzycznie 
reagują na sugestję dźwiękową w sposób podobny do zw ierzę
cego. Stopień rozprzestrzenienia senno-hamujących procesów 
w hypnozie, może być wielce różnorodny. Lecz nawet p rzy  
całkowitem sennem zahamowaniu, zawsze jednak pozostaje pe
wien ściśle określony czuwający odcinek, który nie uległ p ro 
cesowi zahamowania. Ten odcinek kory mózgowej, znajdu ją
cy się zwykle w sferze słuchowej, jest zawsze gotów przyjąć 
słowny, względnie dźwiękowy bodziec, reagując tylko na nie
go z odpowiedniego odcinka mózgu. Pojawia się ściśle zróż
niczkowana reakcja na pewne określone bodźce (słowo lub 
dźwięk sugestjonującego), czasowy związek izolowany z tym 
bodźcem. W  literaturze trak tu jącej o sugestji i hypnotyzmie 
nosi to często nazwę „raportu izolowanego“. (Raport, t. zn. 
poddanie się drugiej osobie i kontakt z nią). Ten czuwający 
odcinek daje możność słowu, lub dźwiękowi sugestjonującego 
skierowywać się do każdego punktu „śpiącej“, lub raczej za
hamowanej kory mózgowej, budzić go, ożywiać i na tle  ogólne
go zahamowania otrzymać odpowiednią reakcję. Stwarza się 
w ten sposób jakby lżejsze warunki powstawania dla odruchu 
warunkowego, dające wrażenie wzmożonej sugestywności. P rzy  
takiem postawieniu kwestji, poglądy o nadmiernem natężeniu- 
u  zahypnotyzowanego procesów psychicznych nie znajdują 
swego uzasadnienia. M amy tu  proces nie wzmożonego natęże
nia, lecz przeciwnie, zelżenia i osłabienia (Platonow). W y
mieniony autor ma tu jednak tylko częściową rację. Rzeczy
wiście, większość procesów w hypnozie przebiega przy zelże
niu i osłabieniu procesów psychicznych, mogą być jednak i ob-
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jawy wzmożonego natężenia tychże. Często spotkać się moż
na również z objawami osłabienia tylko pewnych procesów psy
chicznych, podczas gdy inne są w wybitny, niekiedy nawet nie
zwykły sposób wzmożone.

Tak n. p. spotykamy się dość często w hypnozie z objaw a
mi wzmożonej pamięci (hyperm nezja), łub z nadczułością (hy- 
perestezja), które nie są jedynie reakcją rzekomą, kontrasto
wą na tle ogólnego zahamowania sennego, lecz istotnie proce
sem o wzmożonem natężeniu, przekraczającym  zwykły stan 
podczas czuwania. Dotyczy to jednak tylko odcinka znajdują
cego się w raporcie izolowanym. Oprócz niego cała prawie 
sfera kory mózgowej jest w stanie zahamowania, przyczem 
wszelkie procesy psychiczne w niej są naogół osłabione.

Należy podkreślić, że sugerowane idee, myśli i czynności 
posiadają pewne cechy, zbliżające je do ,.idées fixes". Mają 
one mianowicie charakter narzucony, przymusowy i przenikają 
do świadomości z siłą, niespotykaną przy innych wrażeniach. 
C harakter przymusowości sprawia, że sugestja nie może być 
skorygowana, lub zmieniona (a przynajmniej z wielkim tru 
dem) zapomocą innych procesów assocjacji (n. p, rozumowa
niem logicznem). Ten przymusowy charakter jest jeszcze wy
bitniej wyrażony w procesach autosugestywnych. P rzy  hetero- 
sugestjach {n. p. w stanie hypnózy) ten charakter przymusowy 
bywa niekiedy słabiej wyrażony. Hirschlaff twierdzi, że p rzy
mus w hypnozie często wogóle nie istnieje, jeżeli jest sprzeczny 
z dążeniami i uczuciami danego osobnika, podkreślając temsa- 
mem fakt, że w hypnozie jest potrzebną poniekąd świadoma, 
czy podświadoma zgoda hypnotyzowanego. W  wielu przypad
kach realizacja sugestji hypnotycznej wymaga nietylko zgody 
u hypnotyzowanego, lecz również i pewnego aktu  woli z jego 
strony. W pływ woli jest tem większy, im bardziej sugestja jest 
nieokreślona. Löwenfeld przytacza przykład sugerowania 
hypnotyzowanemu napisania listu bez wymienienia do kogo 
i  jak. W  tym w ypadku wola hypnotyzowanego ma szerokie 
pole do popisu; może on sobie wybrać dowolnie osobę, lub treść 
listu, i t. d. Mamy tu do czynienia jakby z objawem częściowej 
swobody woli i działania w zmniejszonym i ograniczonym za
kresie.

Jak  było już zaznaczone, cechy przymusowości przy auto- 
sugestji bywają niekiedy wyrażone znacznie silniej, niż przy



70

heterosugestji. Również autosugestja może utrzymywać się 
bardzo uporczywie i być niezmiernie trudną do wyrugowania.

W pływy hypnotyczne osób drugich, o ile nie było uprzed
niej sugestji pohypnotycznej, zazwyczaj znikają z chwilą usta
nia hypnózy. Natomiast autosugestje trw ają  częstokroć czas 
dłuższy i w stanie czuwania organizmu, mogąc nawet u p o śle -. 
dzić pewne funkcje narządów ciała.

Pomimo charakteru przymusowości, sugestja może podle
gać wpływom uczuć, logicznych rozumowań, wzruszeń este
tycznych, które chociaż jej nie zmieniają, mogą jednak jej 
przeciwdziałać. Aczkolwiek wkracza ona częstokroć pomimo 
naszej woli, może być pomimo to usunięta zapomocą kontrsu- 
gestji, o ile ta  ostatnia dorównywuje poprzedniej pod względem 
uczuciowych i wzruszeniowych momentów.

Olbrzymie znaczenie ma zabarwienie emocjonalne danej 
sugestji. Sugestja, związana z silną emocją, nigdy nie może zo
stać ustmięta zapomocą słabszego wzruszenia.

Sugestywnością może być nazwane usposobienie (często 
wrodzone), lub skłonność do poddawania się sugestji. Innemi sło
wy, jest to taki stan, względnie skłonność organizmu, przy któ
rym działalność assocjacyjna w stosunku do pewnych bodźców 
jest chwilowo osłabiona, lub zahamowana. W yraża się to n a j
częściej w bezkrytycznem przyjmowaniu myśli cudzych, lub 
idei. Sugestywność nie jest cechą wyłącznie tylko osobników 
nerwowych; jest ona również jedną z cech duchowych człowie
ka zupełnie zdrowego i normalnego, przejaw iając się tylko u 
jednych osobników mniej, u drugich więcej. Skala sugestyw- 
ności poszczególnych osób jest nadzwyczaj szeroka, będąc do 
pewnego stopnia zależną od całego szeregu czynników, jak 
wiek, płeć, poziom umysłowy, wrażliwość i t. d.

Najwybitniej jest wyrażona sugestywność w stanie hypnó
zy, mniej zaś w stanie czuwania. Niemniej jednak i u czuwa
jącego osobnika można przy wzmożonej sugestywności osiągnąć 
te  same zjawiska, które zazwyczaj możemy zaobserwować w 
hypnozie. Niekiedy nawet sugestja w stanie czuwania może 
spowodować objawy rzadko spotykane nawet w głębokiej hyp
nozie, jak n. p. katalepsja, anestezje i halucynacje (Du Potest). 
Zjawiska te spotykane były również w praktykach M esmera 
i u  innych badaczy.
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W e śnie zwykłym, również, jak i w hypnozie, sugestywność 
jest wzmożona. Bezpośrednia sugestja u  śpiących wymaga 
uprzedniego wywołania t. zw. „raportu", dzięki czemu sen p rze
chodzi zwykle w stan hypnózy. Sugestję pośrednią podczas 
snu mogą wywołać wrażenia i bodźce zewnętrzne, jak również 
i bodźce, przychodzące z wewnątrz organizmu. W tedy powsta
je często t. zw. „allegoryzacja" snu, t. zn., że sny otrzym ują 
fantastyczne zabarwienie.

W  sugestywności poszczególnych osobników dają  się zau
ważyć naogół znaczne wahania; u jednych autosugestywność 
może być duża, natom iast heterosugestywność (t. j. podatność 
na sugestję osób drugich) może być w tym samym przypadku 
bardzo m ała i odwrotnie. Niektóre osoby są oporne na suge
stję ze strony osób najbliższych i rodziny, natom iast łatwo pod
dają  się tejże sugestji ze strony przyjaciół i t. d.

Prawie wszyscy zdrowi ludzie mogą ulec sugestji, jedni 
w większym, drudzy w mniejszym stopniu. Jest to cecha ponie
kąd ogólnoludzka. Teza ta  została wysunięta przez Forela 
i poparta przez cały szereg badaczy. Vogt poszedł jeszcze da
lej w tem twierdzeniu, zaznaczając, że każdy umysłowo zdro
wy człowiek może być nietylko zasugestjonowany, ale nawet 
doprowadzony do najgłębszych stopni hypnózy z somnambuliz- 
mem włącznie. W prawdzie jest zawsze pewien procent ludzi, 
niereagujących na sugestję, jednak ten brak reakcji jest tylko 
rzekomy. R eakcja ta  bywa bardzo słaba w pewnych okolicz
nościach, natom iast w innych w arunkach może być znacznie 
silniejsza.

Niektóre osobniki, rzekomo niewrażliwe, sta ją  się wybit
nie podatne na sugestję, ale tylko w pewnych, ściśle określo
nych warunkach.

W iek ma znaczenie o tyle, że naogół dzieci i ludzie m ło
dzi łatw iej ulegają sugestji, niż dorośli. Większość badaczy 
uważa również, że kobiety są podatniejsze pod tym względem 
od mężczyzn, aczkolwiek ta  kw estja jest sporną.

Stan psychiczny sugestjonowanego osobnika ma również 
duże znaczenie, przyczem wchodzą tu  w grę zarówno cechy 
stałe jego charakteru, jak nawet przelotne wrażenia, nastroje 
duchowe, emocje artystyczne etc. N ajtrudniej ulegają sugestji 
osoby, k tóre z jakichkolwiek bądź powodów, (usposobienie, lub
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stany cHorobowe) nie są wstanie skupić się, i u  których dłużej 
trw ająca koncentracja uwagi jest niemożliwa do osiągnięcia.

Przeszkodę dla sugestji stanowi niekiedy nadm ierna cie
kawość, lub zbyt intensywna uwaga i oczekiwanie na jakieś 
nadzwyczajne wrażenia i zmiany psychiczne. Często również 
myśli przykre, związane z jakimkolwiek faktem, lub przeży
ciem, dominujące nad innemi i nie dające się usunąć, mogą cał- 
kowicie uniemożliwić sugestję. Niekorzystnie przytem  działa
ją w strząsy duchowe, zwłaszcza o charakterze depresyjnym, 
stany chorobliwe organizmu, uporczywy kaszel, bóle, swędze
nie i t. d. W prawdzie pewna część tych stanów chorobowych 
daje się usunąć zapomocą sugestji, tern niemniej są one p rze
szkodą przy osiągnięciu zamierzonego celu, gdyż uwaga suge- 
stjonującego musi być w pierwszym rzędzie skierowana p rze
ciwko tym dolegliwościom i dopiero po usunięciu ich staje się 
możliwe przeprowadzenie dalszych praktyk sugestyjnych.

Naogół wrażliwość i podatność na sugestję może się w a
hać w dość znacznych granicach, nawet u jednego i tego same
go osobnika. Odgrywa w danym w ypadku rolę zarówno stan 
fizyczny i psychiczny, jak i cały szereg wyżej opisanych czyn
ników.

Stan działalności assocjacyjnej odgrywa w sugerowaniu 
niezmiernie ważną rolę. W szelkie zaburzenia w dziedzinie 
assocjacji, lub brak skoordynowania w niej, w pływ ają nader 
ujemnie na wyniki sugestji. Z tego też powodu tak  trudno jest 
hypnotyzować chorych umysłowo, którzy z reguły m iewają za
burzenia w tej dziedzinie. Ponadto, tak często występujące 
u chorych umysłowo „idées fixes" mogą często przeciwdziałać 
wszelkim myślom, narzucanym zapomocą sugestji. Neurasten- 
nicy i histerycy również często nie nadają  się zupełnie do su
gestji, chociaż wśród nich tra fia ją  się czasem jednostki wybit
nie na nią podatne. W  każdym bądź razie, u osób m ających za
burzenia nerwowe, procent niewrażliwych na sugestję jest 
znacznie wyższy, niż u osób normalnych (u chorych umysłowo 
dochodzi do 80 — 90%).

Przypadki sugestji należy w poszczególnych razach ściśle 
indywidualizować. To, co przez jednego osobnika przyjm uje 
się z łatwością, u  drugiego może natrafić na bardzo oporny 
grunt.
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Niemałą też rolę odgrywa otoczenie, a zwłaszcza t. zw. a t
mosfera sugestji. W arunki, w których się sugestja dokonywa, 
mogą bezsprzecznie wpływać na szybkość i łatwość występo
wania jej. Specjalnie zostało to zaznaczone przez Bernheima, 
który podkreślał, że procent udatných wyników w klinice, 
gdzie można było tę atmosferę odpowiednio stworzyć, znacznie 
przewyższał wyniki jego praktyki prywatnej.

W pływ woli na powstawanie sugestji i hypnózy jest nie
wątpliwy. W prawdzie, zapomocą długotrwałej fiksacji wzro
kowej przedmiotów błyszczących, lub silnych w rażeń dźwięko
wych można wywołać objawy sugestji i hypnózy nawet pomi
mo woli danego osobnika, to jednak wola tego osobnika, idąca 
zgodnie z zamierzeniami hypnotyzera, znakomicie mu pracę 
ułatw ia i przyśpiesza występowanie sugestji. Odwrotnie wola 
przeciw działająca może sprawę znacznie utrudnić a nawet ją 
uniemożliwić.

Od sugestji w stanie czuwania należy ściśle odróżniać ob
jawy hypnózy. Tę, ostatnią charakteryzuje stan, który więk
szość badaczy określa, jako stan snu częściowego, przyczem 
zarówno sen, jak i hypnóza, m ają swoje fazy przejściowe od 
czuwania.

W ielu badaczy dzieliło hypnozę na cały szereg stopni, za
leżnie od swoich zapatryw ań. Obecnie najczęściej spotyka
ny jest podział Forela. Dzieli on hypnozę na trzy  stopnie: 
1) stadjum  senności, przy którem opór woli jest możliwy, 2) 
stadjum  hipotaksji (charme), cechujące się lekkim snem, u trud
nionym oporem woli, oraz brakiem amnezji, 3) stadjum  som- 
nambulizmu, czyli snu głębokiego, odznaczające się amnezją 
i zjawiskami pohypnotycznemi.

Ponadto do cech hypnózy normalnej należą:
1) Ograniczenie działalności assocjacyjnej. Je s t ona jed

nak tylko zahamowana, lecz bynajmniej nie utrudniona, przy
czem może mieć nawet miejsce wzmożenie duchowej działal
ności.

2) Obniżenie działalności woli.
3) Znaczne wzmożenie sugestywności.
4 j Zmiany pamięci, bądź pod postacią wzmożenia zdolno

ści przypominania (hyperm nezja), bądź zmniejszenia, lub znie
sienia całkowitego tej zdolności (amnezja).
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5) Raport, czyli poddanie się wpływowi i woli osoby dru
giej-

6) Wzmożenie, lub obniżenie wrażliwości zmysłów, zależ
nie od tego, w jakim kierunku działała sugestja.

7) Obniżenie wrażliwości skórnej, dochodzące niekiedy do 
zupełnej anaestezji i analgezji (znieczulenie).

8) Uczucia, skłonności i afekty mogą być zapomocą su- 
gestji wzmożone, lub zniesione, a w hypnozie mogą być rów
nież sugestywnie wywołane.

9) Ruchy, zależne od woli, można sugestją zarówno wywo
ływać, jak i zahamować. Można również wywoływać objawy 
katalepsji, t. j. zachowywanie przez ciało przez czas dłuższy 
położenia, nadanego przez hypnotyzera.

10) W azomotoryczne i troficzne procesy mogą być w hy
pnozie wzmożone i osłabione. Odnośnie do odruchów, oddechu 
i działalności serca, należy zaznaczyć, że są one zależne prze
ważnie od stanu fizjologicznego, lub chorobowego organizmu.

Pomimo wielkiej różnorodności środków, zapomocą któ
rych można wywoływać sugestję, względnie hypnozę, możemy 
wyodrębnić z nich dwie grupy: 1) grupę bodźców zmysłowych,
2) bezpośrednie wywoływanie obrazów myślowych zapomocą 
sugestji słownej (werbalnej). Do pierwszej grupy należą d łu
gotrwałe bodźce, działające na narządy zmysłów, przede- 
wszystkiem na oko, ucho, lub skórę: wpatryw anie się w błysz
czące niewielkie przedmioty, wsłuchiwanie się w miarowe cy
kanie zegara, rytmiczne dźwięki, jednostajne, często pow tarza
jące się melodje, gładzenie ręką wzdłuż ciała i t. d.

Czynności te zpoczątku spraw iają jakby uczucie pewne) 
próżni duchowej, wywołując koncentrację uwagi i odwracając 
ją od wszelkich innych myśli. P rzy dłuższem działaniu wywo
łują one uczucie zmęczenia, z którem  chętnie się wiąże prag
nienie snu. Używanie silnych bodźców, jak n. p. bardzo gło
śne dźwięki, bicie w bębny, lub tam -tam, błyskanie iskier elek
trycznych (bodźce te uprzednio używano przez szkołę 
Charcot w Salpétrière) często wywołuje skutek odwrotny i dzia
ła pomyślnie tylko u niektórych histerycznych osób (Löwenfeld).

Wyniki sugestji są w dużym stopniu zależne od wzajem ne
go układu świadomych i podświadomych pierwiastków dane
go osobnika. Pierw iastki te nie zawsze zgodnie się ze sobą
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układają. Niekiedy nasze świadome „ Ja"  opiera się zdecydo- 
wanie pewnym dążeniom i popędom, podczas gdy podświado
me może przeć całą siłą w kierunku zaspokojenia ich. Na tle 
takich konfliktów pomiędzy świadomością, a podświadomością 
powstają często psychonerwice. W edług poglądów niektórych 
autorów  sugestja jest osiągalna tylko wtedy, gdy nie jest 
sprzeczna z dążeniami naszego organizmu. W  istocie jest tak 
tylko tam, gdzie dążenia świadome i podświadome wzajemnie 
się ze sobą pokryw ają i zgadzają. W  razie jednak rozbieżno
ści dążeń naszego „ J a “ podświadomego, a świadomego, wpływy 
sugestywne są zależne od przewagi jednego z pierwiastków 
nad drugim. Najczęściej zwycięża sugestja, idąca w kierunku 
dążeń podświadomych. W yzwala ona je i uwalnia niejedno
krotnie z pod przemożnego wpływu i kontroli świadomości. 
Natomiast sugestja, idąca na rękę samym dążeniom świado
mym, ale wbrew pragnieniom podświadomym, często spotyka 
z ich strony nieprzebyty opór. Z tego widać, jak wielkie jest 
znaczenie podświadomości przy sugerowaniu.

Najdobitniej daje to się zauważyć przy pragnieniach zmy
słowych, zboczeniach płciowych i nałogach. Świadomość na
sza je zwalcza, natom iast podświadomość często idzie w kie
runku ich zaspokojenia. Sugestja w kierunku zwalczenia ich, 
idąca zatem na rękę dążeniom świadomym, jest bardzo trudna 
i daje zazwyczaj czasowe i przem ijające rezultaty. Zato, 
sugestja, idąca w kierunku zaspokojenia tych pragnień może 
odrazu zerwać tam y świadomości i wyzwolić owe dążenia pod
świadome. Dlatego też rezultat końcowy sugestji jest w więk
szym stopniu zależny od linji i kierunku naszych podświado
mych dążeń, niż od celów i dążeń świadomego „ J a “. W praw 
dzie jest to także zależne od przewagi jednego elementu nad 
drugim. W razie znacznej przewagi świadomych pierwiastków, 
dążenia podświadome, nawet poparte odpowiednią sugestją, 
często nie mogą się wyzwolić i uzyskać dominującego stano
wiska. Świadome czynniki moralne mogą stanowić dla suge
stji, idącej w przeciwnym kierunku, również tamę nie do prze
bycia.

Zapoznawszy się z ogólnym zarysem  badań nowoczesnych 
ö sugestji, oraz z jej pojęciami i teorją, przechodzimy obecnie 
do sugestji muzycznej.
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Sugestja zapomocą zmysłu słuchu była oddawna znana 
i praktykowana. Miarowe cykanie zegara, szum wody, lub kro
pel deszczu na szybach, rytmiczne dźwięki —  wszystko to mo
że działać, jako czynnik usypiający, a zatem, jako sprzyjający 
sugestji. Zresztą, wszystkie zmysły ludzkie, w odpowiedni 
sposób pobudzane, mogą dać podobny efekt. Najczulszemi pod 
tym względem są zmysły wzroku, słuchu i dotyku; powonienie 
i smak reagują słabo, aczkolwiek znane są przykłady sugero
wania zapomocą odpowiednich zapachów. Jako  jednej z form 
sugestji dźwiękowej można również używać i muzyki, która, 
będąc czynnikiem bezpośrednio oddziaływującym  na słuchacza, 
nadaje  się doskonale do tego celu.

Sugestją muzyczną może być zatem nazwany wynik na
rzucenia, względnie wywołania zapomocą muzyki u słuchaczy 
określonych wrażeń, myśli i uczuć zgodnie z intencjam i kompo
zytora, lub wykonawcy. W  następstw ie jej następuje w syste
mie nerwowym słuchaczy jakby podrażnienie, lub wstrząśnie- 
nie, które częstokroć idzie w parze z wysubtelnieniem i wzmo
żoną wrażliwością zmysłów,

Sugestja wogóle gra dużą rolę w ludzkiem życiu zbioro- 
wem. W prawdzie częstokroć objawy jej przechodzą niespo- 
strzeżenie, niemniej sięga ona do wszystkich praw ie dziedzin 
życia, przenikając społeczeństwo zapomocą prasy, przem ó
wień, literatury, i t. d., a w ruchach politycznych i społecznych 
ma pierwszorzędne znaczenie. Jest rzeczą napraw dę zastana
wiającą, jak niekiedy głęboko sięgają jej wpływy. Działa ona 
głównie na sferę podświadomości człowieka, do świadomości 
zaś dochodzą jedynie nieliczne jej przebłyski i przejaw y. W e
dług wyrażenia jednego z wybitnych psychologów, podświado
mość przypomina skałę podwodną, k tóra zaledwie nieznaczną 
częścią swego wierzchołka w ystaje ponad powierzchnię wody. 
W idocznym jest tylko jej szczyt, praw ie cała zaś kryje się 
w głębinach, będąc niedostępną dla oka ludzkiego. Działanie 
sugestji jest bardzo charakterystyczne. Działa ona na psychikę 
ludzkę „od dołu", obejmując w pierwszym rzędzie owe ukryte 
dla oka obszary podświadome i dopiero potem dochodzi do wi
docznych jej szczytów i do świadomości. W  ten sposób suge
rowane myśli i idee w ynurzają się niespodziewanie z głębin 
naszej psychiki i po odejściu do świadomości są przyjmowane
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za nasze własne. W iększa część osób, poddających się suge- 
stji w życiu codziennem, nie przypuszcza i nie podejrzew a na
wet, że część myśli, które one uw ażają za swoje, zostało im 
podsunięte drogą sugestywną. Wszystko, co wpływa na opinję 
publiczną, ma poniekąd związek z sugestją. A  i sama opinja 
publiczna bywa częściowo wynikiem zbiorowej sugestji. W i
dzimy zatem, że znaczenie jej jest olbrzymie. Również wiel
kie, jeżeli nie większe, znaczenie ma sugestją w dziedzinie mu
zyki. Atm osfera sali koncertov/ej jest w szczególności podat
na na tego rodzaju  wpływy, i audytorjum  muzyczne może być 
bardzo czułym odbiornikiem. Naturalnie, nie zawsze i nie 
wszędzie. Muszą być uprzednio stworzone odpowiednie wa
runki, aby sugestyjne narzucenie wrażeń muzycznych miało 
istotnie miejsce. Dużą rolę w tem odgrywa indywidualność sa
mego artysty.

W rażliwość na sugestję muzyczną nie jest jednakowa 
u wszystkich ludzi. Jak  w innych dziedzinach, tak i w muzy
ce są osoby mniej i więcej wrażliwe. Tylko że w sugestji zwy
kłej wymagana jest jedynie pewna skłonność do niej, względnie 
podatność układu nerwowego, w sugestji zaś muzycznej, dużą 
rolę odgrywa poza uczuleniem nerwowem, również stopień 
wykształcenia muzycznego słuchaczy. Należy zatem oddziały
wanie muzyki ściśle indywidualizować. Człowiek niewykształ
cony muzycznie reaguje na muzykę, podobnie jak niektóre ga
tunki czułych na dźwięki zwierząt, t. zn., że niezrozumiałe dlań 
połączenia dźwiękowe i dyssonanse nudzą go i denerwują, na
tomiast odrazu reaguje on na łatwe i m elodyjne utwory.

Pojęcie sugestji muzycznej należy traktować bardzo sze
roko. Obejmuje ono nietylko sferę hypnózy, i t. zw. „oczaro
wania muzycznego", ale  i wszelkie, objawiające się w codzien
nem życiu przejaw y wpływu muzyki na otoczenie, eksterjory- 
zacji woli artysty, oraz zależne od niej narzucenie myśli, wzru
szeń i idei muzycznych osobom drugim. Sugestjonowanie mu
zyczne jest zatem  aktem  narzucenia słuchaczom określonych 
stanów psychicznych, uczuć i idei muzycznych, które są przez 
nich przyjm owane za własne, a które, nie będąc wynikiem lo
gicznego rozumowania, przyjm ują się jedynie na skutek naka
zu woli artysty, lub kompozytora. W ynikiem zaś aktu narzu
cenia jest to, co nazywamy sugestją. Należy do niej cała sfe-
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га wpływu muzyki na otoczenie, nietylko ludzkie, ale i zwie
rzęce, cały kompleks wzruszeń, myśli i uczuć, które pow stają 
pod wpływem muzyki zgodnie z intencjam i jej twórcy. Obej
m uje ona również wyzwalające się pod wpływem muzyki pod
świadome pragnienia, dążenia, i pożądania, oraz odruchy, po
wstające, jako wynik oddziaływania dźwięków na organizmy. 
Zasadniczym jednakże warunkiem sugestji muzycznej jest 
obecność woli kierującej, owej artystycznej stacji nadawczej, 
k tórą jest indywidualność kompozytora, lub odtwórcy. D la
tego też mechaniczne łączenie dźwięków i muzyka mechanicz
na są prawie całkowicie pozbawione pierwiastków sugestyw
nych. W prawdzie myśl i wola artysty  może się przebijać i od
działywać nawet z p ły t gramofonowych, tem niemniej brak jej 
jednak żywego sugestywnego czynnika. Słysząc n. p. utwory 
Chopina, przełożone na muzykę mechaniczną, nie można się 
oprzeć wrażeniu, że mamy tu  do czynienia jedynie z odbitką 
woli twórczej, nie zaś z samą wolą twórczą.

W ola kierująca w muzyce jest drogowskazem, jest cen tral
nym punktem, z którego na wszystkie strony rozchodzą się 
em anacje i nakazy artystyczne; jest tem, czem jest kapitan na 
okręcie wobec załogi. Pozwala ona na wykorzystanie w mu
zyce tych elementów podświadomych psychiki ludzkiej, które 
podczas muzyki mechanicznej, pozbawionej ludzkich ducho
wych pierwiastków, pozostają całkowicie bezczynne.

Dotyczy to nietylko kompozytorów i twórców, lecz również 
i każdej odtwórczej produkcji artystycznej. Wszędzie, gdzie 
się przejaw ia wola artysty, czy to twórcy, czy też odtwórcy, 
niezmiennie muzyka jego nosi cechy wyżej wymienionych 
pierwiastków psychologicznych. Narzuca się ona z niezwykłą, 
ale łagodną siłą, bez cienia nawet brutalnego łam ania oporu, 
czem się często odznaczają sugestje innego typu. Ogarnia ona 
swoim przemożnym wpływem otoczenie niepostrzeżenie, nie 
dając się nawet poznać i niczem prawie się nie manifestując- 
Przyjm uje się ona, jako idee własna, idąc po linji pragnień 
i  skłonności samego słuchacza.

Sugestja muzyczna opiera się głównie na rozwoju elemen
tów woli artystycznej, jednak biorą w niej także udział i pozo
stałe dwa elementy twórczości: pierwiastki myślowe i sfera
uczucia. Oddziaływanie sugestji odbywa się przeważnie poza
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sferą logicznego i świadomego myślenia. Persw azje i logicz
ne uzasadnienia nie m ają takiego znaczenia, jak prosty i krótki 
nakaz woli. Sugestja przyjm owana jest bezkrytycznie i dlatego 
też głównym terenem  jej operowania jest sfera podświadoma 
człowieka. Z tego też powodu, w twórczości muzycznej dzieła 
najbardziej konsekwentnie i logicznie „na zimno“ przem yślane 
nie robią tego wrażenia na publiczności, co niekiedy proste i p ry 
mitywne utwory, działające nie zapomocą logicznie przem yśla
nych konstrukcyj muzycznych, ale odziaływujące wprost na 
sferę uczuć, pragnień i dążeń. Prymitywizm muzyczny posia
da  dużą siłę przyciągającą, nietylko dla szerokich mas i jedno
stek muzycznie niewyrobionych, lecz również i dla natur b a r
dziej subtelnych, a znużonych zbyt jaskrawemi przejaw am i cy
wilizacji. Dlatego też wszelkie prymitywne m elodje ludów dzi
kich są skwapliwie przez nasze społeczeństwo przysw ajane 
i podchwytywane. Olbrzymie powodzenie m elodyj hawajskich 
w  Ameryce, moda na motywy wschodnie, wreszcie sukces stylu 
murzyńskiego pod postacią popularnego jazz-bandu — wszyst
ko to jest przejaw em  tendencyj prymitywistycznych.

Sugestja muzyczna nie wywołuje zazwyczaj objawów ści
śle  hypnotycznych, nie pozostawia też po sobie amnezji, ani 
innych następstw, charakteryzujących właściwą hypnozę. S pra
wia ona, natomiast często stan, jakby próżni myślowej, oraz ze- 
środkowanie uwagi na dźwiękach i ograniczenie się do nich. 
Może ona doprowadzić również do stanu, przypominającego 
nieco drugą fazę hypnózy, a mianowicie hypotaksję, która 
szczególnie często bywa spotykana u czułych na dźwięki zwie
rząt. Pozatem, m uzyka może wywoływać określone obrazy 
myślowe i niespotykane w zwykłych warunkach połączenia 
assocjacyjne; może nawet przy silnych wzruszeniach estetycz
nych, dających pokarm  wyobraźni, doprowadzić do objawów 
bliskich halucynacji. Halucynacje i wizje, występujące pod 
wpływem muzyki, nie są rzadkie u osób wrażliwych. Są dane, 
że niektórzy wielcy muzycy (m. i. Paganini) wywoływali zapo
mocą swojej muzyki zjawiska, spotykane jedynie przy głębo
kich formach hypnózy, w somnambuliźmie. Takie rzeczy jed
nak trafia ją  się niezmiernie rzadko i mogą być uważane za wy
jątki, gdyż do tego potrzeba niezwykle silnej indywidualności 
arty sty  i ogromnego napięcia jego woli.
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Halucynacje, powstałe pod wpływem muzyki, m ają p rze
ważnie charakter halucynacyj wzrokowych; mogą one mieć 
miejsce tylko u bardzo nielicznych osób, specjalnie wrażliwych 
na muzykę. Większość t. zw, publiczności koncertowej nie od
znacza się wcale wrażliwością muzyczną. Są to najczęściej 
bierni słuchacze, u których o przyjściu na koncert decyduje 
moda, lub snobizm.

Halucynacje i wizje wywoływane niekiedy zapomocą mu
zyki u  osób wrażliwych, w odróżnieniu od halucynacyj zwy
kłych, chorobliwych, nie są przyjmowane za coś realnego. Są 
one jedynie objawem wzmożenia wyobraźni na skutek wywoła
nych muzyką wzruszeń estetycznych.

Nie noszą one również charakteru przykrego i przym uso
wego, który jest bardzo częstą cechą halucynacyj chorobowych, 
odznaczając się zazwyczaj treścią pogodną i spraw iającą uczu
cie zadowolenia. Muzyka, jako czynnik uspokajający stany 
nerwowe i podnieceniowe, może również wpłynąć na zmianę 
treści i złagodzenie przykrych halucynacyj patologicznych. 
Czasem do takich wizyj doprowadza nadmiernie podekscyto
wana wyobraźnia twórcza, łącząca się niekiedy z całym  szere
giem autosugestyj. W łaściwości te w silnym stopniu występo
wały u Chopina, szczególnie podczas pobytu na M ajorce w k la 
sztorze Kartuzów. „Zaledwie spocznę w łóżku —  opowiadał 
Chopin —  i wpatrzę się w różę m aurytańską, ulegam dziw
nej sugestji. Zdaje mi się, że wkoło mnie zaczyna pląsać duch 
zmarłego zakonnika. Na ustach jego widzę ślady krwi, takie, 
jak u mnie po krwotoku. A  potem, ten jeden zakonnik rozdwa- 

< ja się i potraja, aż wreszcie całe koła widm zaczynają pląsać 
nade mną",

W  danym przypadku stan chorobowy Chopina podsuwał 
mu pewne autosugestje, które niekiedy służyły nawet tem atem  
dla jego twórczości.

W izje muzyczne są zazwyczaj następstwem procesu tw ór
czego, mogą jednak powstawać i przedtem, służąc powodem 
do w ystąpienia świadomych procesów  twórczych (Saint SaënsJ. 
Są one wtedy zazwyczaj wynikiem twórczości zaświadomej, 
która poprzedza twórczość świadomą i powoduje jej w ystą
pienie.

Będąc pośredniczką stanów uczuciowych artysty, muzyka 
nie stawia słuchaczowi tam y assocjacji z innemi czysto indy-



81

widualnemi wrażeniami. Sugestja muzyczna nie jest ściśle 
określona, nadaje ona wyobrażeniom raczej tylko kierunek 
i punkt oparcia, pozwalając natomiast łączyć dowolnie narzu
cone uczucia z innemi czysto osobistemi wrażeniami i przeży
ciami; jest też ona w znacznym stopniu elastyczna i rozciągli
wa. Przenoszenie na drugich zapomocą sugestji muzycznej 
określonych stanów psychicznych nie wyklucza indywidualne
go traktowania ich przez słuchacza. Jedno i to samo uczucie 
może być przez różne osoby rozmaicie traktow ane; mogą one 
również na nie w rozm aity sposób reagować. Sugestja muzycz
na przypomina pewne typy nieokreślonych nakazów hypnotycz- 
nych (jak n. p. wtedy, gdy hypnotyzer każe napisać list, nie 
podając jednocześnie jego treści i pozostawiając tę treść cał
kowicie woli hypnotyzowanego). W ynika stąd  jasno, że su
gestywny nakaz muzyczny, owo narzucanie słuchaczom cudzych 
wrażeń, myśli i uczuć, nie może być brany dosłownie. Niepo
dobieństwem jest narzucenie słuchaczom określonego stanu psy
chicznego w jednakowych rozm iarach i z jednakowym rezulta
tem dla wszystkich. Nie jest to, zresztą, zadaniem muzyki. 
M uzyka w delikatny sposób wprowadza nas jedynie w odpo
wiedni nastrój, stw arzając usposobienie do przyjęcia danego 
stanu psychicznego i ułatw iając jego przyjęcie. D aje ona za
tem nam początek, zarodek owego stanu, który następnie się 
rozwija samoistnie, zależnie od naszych warunków indyw idu
alnych.

Bardzo rządkiem  zjawiskiem są objawy głębokiego snu 
hypnotycznego, wywołanego zapomocą muzyki. (Nie należy tu 
brać pod uwagę snu laików podczas koncertu, którzy zasypia
ją  naskutek znudzenia i niezrozumienia granych utworów).

Muzyka oddziaływa na ludzi przeważnie na jawie, wpro- 
w adzając ich jednakże w stan swoisty, jakby zapomnienia, 
oderw ania się od świata, i wrażliwości na niektóre tylko ściśle 
określone bodźce dźwiękowe. Nie należy zresztą sądzić, aby 
muzyka wpływała na słuchacza wyłącznie tylko z powodu swo
ich pierwiastków sugestywnych. Sugestywność muzyki jest 
tylko jedną z jej cech. Psychologiczne działanie muzyki nie 
wyczerpuje się li tylko jedną sugestją. Jest ono niesłychanie 
więcej skomplikowane, oddziaływując na nasze uczucie, oraz 
zarówno na sferę świadomości, jak i podświadomości, przyczem 
więcej nawet na tę ostatnią.

6
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Dlatego też ci, którzy uw ażają muzykę za „klingende 
M athematik", przydając znaczenie tylko zewnętrznym kombi
nacjom dźwiękowym, są dalecy od istotnego zrozumienia tre 
ści muzycznej. Muzyka, ibędąc sugestją na jawie, działa jed
nakże nie jako siła obca, ale jako nasza własna. Sugestją 
wtedy tylko osiąga swój skutek, o ile jest w tym kierunku po
p arta  przez autosugestję. Rzeczy, sprzeczne z dążeniami i 
skłonnościami danego osobnika, nigdy zasugerowane mu być nie 
mogą. Dlatego też sugestją muzyczna jest poniekąd również 
autosugestją. Słuchacz, wchłaniając w siebie połączenia dźwię
kowe, sugestjonuje również sam siebie w kierunku ich treści 
i znaczenia. W ola i zamierzenia artysty, lub kompozytora są 
jedynie drogowskazami, po których idzie autosugestja słu
chaczy.

W rażliwość na sugestję muzyczną opiera się naogół na 
tych samych zasadach, co i wrażliwość na sugestję wogóle, z tą  
jednak różnicą, że wchodzi tu  w grę, jako czynnik niezmiernie 
ważny, stopień wyrobienia muzycznego słuchaczy.

Naogół można zauważyć, że kobiety są wrażliwsze od 
mężczyzn pod tym względem, aczkolwiek i tu taj możemy się 
spotkać z całym szeregiem wyjątków i odstępstw. Natomiast, 
już dzieci m ają sposób reagowania na muzykę zbliżony do 
zwierzęcego, przyczem tylko bardzo wyraźne i nieskomplikowa
ne utwory i melodje mogą na nie oddziałać; szczególnie zaś wy
raźnie reagują one na rytm, co daje się łatwo zauważyć na 
lekcjach plastyki rytmicznej. M elodje rytmiczne, lub z ry t
mem zachwianym oddziaływują na nie bardzo słabo. M ają 
również znaczenie wpływy rasowe i dziedziczne.

Muzyka ras i szczepów prymitywnych, n. p. muzyka mu
rzyńska, odznacza się z reguły dużą sugestywnością. Nie od
biegła ona tak daleko od natury i nie została wypaczona przez 
kulturę i cywilizację. W  zetknięciu się z tą  prym itywną i ży
wotną siłą, muzyka dzisiejszych społeczeństw europejskich, 
przy całem swojem wyrafinowaniu i m aterjaliźmie, poniosła 
obecnie dotkliwą porażkę. Zemściły się na niej zarówno ma- 
terjalizm , jak i u tra ta  łączności z natu rą  i ze światem ducho
wym i uczuciowym człowieka. Nie utraciła ona wprawdzie 
jeszcze swego prymatu, ale jej wyłączność została mocno 
nadszarpnięta i dla utrzym ania dominującego stanowiska
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będzie musiała zmienić front i zasymilować z powrotem te wa
lory, które tak  niebacznie porzuciła.

W ażną jest również kwestja „uczulenia sugestywnego" 
słuchaczy. Sugestja w niektórych warunkach może być spotę
gowana na skutek wprowadzenia słuchających w stan jakby 
nadczułości, nadwrażliwości. W  mister j ach starożytnych uży
wano do tego akcesorjów zewnętrznych, m ających pobudzić 
wyobraźnię; używano również wonności, kadzideł i t. d.

Nastrój wewnętrzny sali koncertowej ma duże znaczenie 
dla słuchaczy; pogłębia on wrażenia doznane, ułatw ia zrozu
mienie utworów muzycznych i sprzyja nawiązaniu kontaktu 
między artystą, a publicznością. Gdy publiczność zaczyna od
czuwać myśli nietylko kompozytora, ale i uczucia i intencje 
wykonawcy, to znaczy, że kontakt pomiędzy artystą, a słucha
czami został nawiązany.

Jest rzeczą dużej wagi, aby publiczność była nastrojona 
w unisono z artystą  i należycie odczuwała jego zamiary i in
tencje. Są kraje  o publiczności zimnej, trudno dającej się p o r
wać. Publiczność taka jest znacznie mniej wrażliwa i z tru d 
nością poddaje się muzycznej sugestji. Natomiast publiczność 
żywiołowa, impulsywna, najczęściej trafiająca się w krajach 
południowych, stanowi często wraz z artystą  jakby jedną nie
rozerw alną całość. W szelkie myśli i zamierzenia artysty  są 
przez nią łatwo zrozumiane i podchwytywane.

Muzyka nietylko u ludzi oddziaływa w sposób wybitnie 
sugestywny. W  silnym stopniu działa ona również na zwie
rzęta, zwłaszcza na niektóre ich gatunki, wywołując u nich stan 
pewnego zahamowania i automatyzmu ruchowego. Stan taki, 
jak było już zaznaczone, przypom ina nieco fazę hypotaksji, lub 
oczarowania (charme), jednakże bez objawów wzmożonej sen
ności. W iedzą o tem dobrze ludzie, m ający styczność z tre 
surą zwierząt. Zaklinacze wężów używają muzyki, jako czyn
nika w poskram ianiu swoich pupilów. Gadki o szczurołapach 
(Rattenfänger), wyprowadzających szczury zapomocą piszczał
ki, m ają pewną podstawę o tyle, że istotnie szczury należą do 
zwierząt wrażliwych na muzykę, jednak nie w tym stopniu, aby 
je można zapomocą muzyki przynęcić. Dlatego też bajeczki 
o szczurołapach można najwyżej zaliczyć do wytworów bogatej 
fantazji. Jednakże wszystkie legendy i nieprawdopodobne
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opowieści, opisujące niezwykłe własności muzyki, lub poszcze
gólnych muzykantów, m ają w sobie drobne ziarna prawdy, któ
re  zostają w nich przytłoczone ogromnym balastem  fanta- 
styczności, wyolbrzymienia i wypaczenia. Ludzkość oddawna 
obserwowała i wyczuwała, że muzyka skrywa w sobie jakieś 
niezwykłe pierwiastki, których nie mogła zrozumieć, ani wy
tłumaczyć. Dzięki temu pojawia się fantastyczność opisów, 
pojaw iają się dodatki osnute na wyobraźni, a opierające się na 
skłonnościach do wyszukania cudowności nawet w zwykłych 
przejaw ach przyrody.

Rozróżniamy w muzyce sugestywność ruchową (w muzyce 
tanecznej), dającą wzmożony popęd do ruchu rytmicznego, 
i sugestywność myślowo-uczuciową, wynikającą z ducha samej 
muzyki. Pierwszy typ sugestywności muzyki najdobitniej się 
wyraża u narodów ‘dzikich. Ci, którzy widzieli ów szał maso
wy, przypom inającą niekiedy epidem ję psychiczną, ogarniają
cy pod wpływem muzyki cały szczep dzikusów, niełatwo za
pomnieć mogą to widowisko. Przeciwnie, u narodów cywilizo
wanych przeważa typ muzyki o pierwiastkach sugestywnych 
myślowych. W  ostatnich wprawdzie czasach duże zastosowa
nie w społeczeństwach cywilizowanych znalazła muzyka na
rodów prymitywnych, występująca pod postacią jazz-bandu, 
właśnie dzięki zawierającym  się w niej w dużym stopniu p ier
wiastkom sugestji ruchowej. Pomiędzy temi dwoma typami 
muzyki jest taka sama różnica, jak pomiędzy nakazem suge
stywnym podniecającym, a  uspokajającym.

Oba te czynniki uzupełniają się wzajemnie, dzięki czemu 
m uzyka może przybierać formy najrozmaitszych odcieni suge
stywnych. Ta wielokształtność muzyki pozwala jej rozszerzyć 
swoje działanie na wszystkie niemal funkcje ludzkiego orga
nizmu, zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne. M uzyka 
taneczna działa na ustrój więcej w znaczeniu fizjologicznem, 
natom iast muzyka nastrojowo-uczuciowa oddziaływa na stan 
psychiczny słuchaczy. Pierwszeństwa żadnej z nich oddać nie 
można; każda z nich ma swoje znaczenie i swój zakres dzia
łania.

Muzyka dotąd bywała przeważnie sugestją nieświadomą. 
Naogół rzadko się zdawało, aby kompozytor, pisząc jakikol
wiek utwór, m yślał o sugestjonowaniu nim słuchaczy. Suge-
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s tja  w muzyce powstaje spontanicznie, niekiedy nieoczekiwanie 
d la samego kompozytora, lub wykonawcy; działa ona na słu
chaczy również pom ijając drogi świadomości. Słuchacze n a j
częściej nie zdają sobie spraw y zupełnie, dlaczego ten, lub 
ów rodzaj muzyki, tak, czy inaczej, na nich oddziaływa. Słysząc 
muzykę taneczną doznają oni przyjemności i potrzeby ruchu, 
nie zastanaw iając się przeważnie, skąd ten nakaz ruchu pocho
dzi i przyjm ując go całkowicie za chęć, pow stałą samoistnie 
wewnątrz własnego organizmu. Źe w tym w ypadku nakazy 
sugestywne idą po linji życzeń i pragnień słuchaczy, potęguje 
to tylko ich siłę. Chęć i popęd do tańca i ruchu rytmicznego 
jest ogólnoludzką cechą, natom iast pojawienie się go i uświa
damianie sobie, że „chcę tańczyć“ powstaje przeważnie pod 
wpływem sugestywności muzyki. Popęd do tańca bez muzyki 
pow staje rzadko; m uzyka jest tym czynnikiem wywołującym 
go i ułatw iającym  jego występowanie. Pod wpływem muzyki 
rodzi się naprzód myśl i wyobrażenie tańca, które następnie re 
alizuje się ruchowo.

Czynnikiem niezmiernie ważnym w sugestji muzycznej jest 
rytm. Całe nasze życie podlega prawom rytm u; działa on za
równo na człowieka kulturalnego, jak i na niecywilizowanego 
dzikusa. Szczególnie wielkie jest jego znaczenie przy wszel
kich ruchach wykonywanych przez nasz organizm. A  i we
wnętrzne przejaw y życia organicznego samego ciała układają 
się w dużym stopniu podług praw  rytmu. Najprostszem i obja
wami rytmiki ludzkiej są tętno, oddech i chód.

Zasadniczą cechą ruchu rytmicznego jest ekonom ja siły 
nerwowej i woli. Rytm  wpływa na oszczędność sił w ruchu, 
a  tern samem zwiększa ich wytrwałość i koncentrację. Daje to 
się zauważyć, np. w tańcu. W ykonanie tej samej ilości wy
siłków, które łatwo wykonujemy w ciągu kilku godzin tańca, 
byłoby w innych w arunkach niezwykle nużące i wyczerpujące.

W  porównaniu do ruchów nieskoordynowanych, ruchy ry t
miczne spraw iają w większości wypadków uczucie pewnego 
organicznego zadowolenia. Dzieje się to szczególnie wtedy, 
gdy ów rytm  jest zgodny z rytmem procesów fizjologicznych, 
zachodzących wewnątrz naszego ustroju.

Na czem polega siła rytm u?
Przedewszystkiem  na regularności i miarowości. Równo

mierne odstępy czasu pomiędzy poszczególnemi kombinacjami



dźwiękowemi, oraz ich nasileniami powodują określoną regu
larność w wysyłaniu silniejszych i słabszych fal dźwiękowych^ 
Pow stają okresy w tych ostatnich, przyczem powstawanie każ
dego następnego okresu jest jakby nowym, ale już ułatwionym  
bodźcem dla naszego układu nerwowego. W  ten sposób w uk ła
dzie nerwowym i zmysłowym dźwięki są przyjmowane, jako 
serje bodźców, stale się powtarzających w równych odstępach 
czasu i o stałych również nasileniach.

Reakcje, powstające w układzie nerwowym na skutek wy
mienionych bodźców dźwiękowych, a m ające charakter odru
chów, posiadają przy powtarzających się okresach przebieg po
niekąd ułatwiony, na skutek jakby utorowania drogi przez po
przednie. Również ruchy rytmiczne są dlatego łatw iejsze i 
mniej męczące od nieskoordynowanych, że zarówno podniety 
nerwowe do wysiłków, jak i samo mięśniowe wykonywanie 
tych ruchów idzie po drodze już u tartej skutkiem ruchów po
przednich, przyczem organizm miał czas przystosować się za- 
pomocą zmian w rytmice oddechu i krążenia krwi. Natomiast, 
ruchy nieskoordynowane są znacznie więcej męczące, gdyż or
ganizm musi się przystosowywać do każdorazowej zmiany tem 
pa, a tem samem torować sobie za każdym  razem nową drogę

Muzyka, zwłaszcza rytmiczna, wywołuje niekiedy wprost 
ożywczy wpływ przy zmęczeniu i wyczerpaniu. Można zaob
serwować żołnierzy, wyczerpanych całkowicie długotrwałym  
marszem, którzy jakby cudem odzyskują energję, gdy zagra or
kiestra wojskowa; prostują się oni mimowolnie, krok zaś ich 
nabiera odrazu pewności i sprężystości. Może to się wydać 
paradoksem, ale oddział żołnierzy m aszerujących ze śpiewem 
będzie mniej zmęczony od oddziału, m aszerującego w tych sa
mych warunkach, w milczeniu. Niema tu  naturalnie mowy 
o m arszach wyścigowych, gdy całem dążeniem oddziału jest 
przebycie jak najszybsze danej przestrzeni, gdyż w takich w y
padkach śpiew nie ma zastosowania. Usuwanie zmęczenia 
przy marszach zapomocą śpiewu jest tem bardziej paradoksal
ne, że śpiew sam przez się jest również do pewnego stopnia 
wysiłkiem fizycznym. Tem niemniej, pewne nawet zwiększe
nie sumy wysiłków znakomicie się tutaj kompensuje koordyna
cją ruchów i zmniejszeniem napięcia nerwowego i mięśniowe
go, potrzebnego do każdego wysiłku. Ponadto odciąża się p ra -
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ca centrów mózgowych, zawiadujących koordynacją ruchów, 
dzięki czemu następuje t. zw. mechanizacja ruchu. Ruch me
chaniczny, wykonany na skutek przyzwyczajenia się organizmu 
do niego i nie wymagający koncentracji uwagi na nim, jest
0 wiele mniej męczący od ruchów, na których spoczywa cała 
uwaga.

Istotą ruchu rytmicznego jest jednostka miary, do której 
można sprowadzić wszystkie momenty ruchu. Za taką jedno
stkę m iary Hausegger przyjm uje uderzenie serca.

Herbert Spencer twierdzi, że każde uczucie powoduje ruch 
mięśni, uw ydatniający się nazew nątrz zapomocą mimiki i ge
stu. Dźwięk głosu ludzkiego jest również zależny od funkcji 
mięśni krtani. Jeżeli wzruszenie łączy się z zamiarem udziele
nia go drugim, co n. p. ma miejsce w afekcie miłosnym, to 
równocześnie występuje głos (dźwięk), jako najwłaściwszy 
środek zwrócenia czyjejś uwagi.

Głos zatem i dźwięk jest środkiem, zapomocą którego 
wzruszenie, lub afekt można udzielić drugim. Jest to najpro
stszy i najbardziej prymitywny przykład sugestji. Narzuce
nie komuś swego wzruszenia artystycznego nie jest bynajmniej 
jakimś aktem skomplikowanym, wymagającym całego szeregu 
przedwstępnych zabiegów. Jest to jeden z tych prostych od
ruchów, które nadzwyczaj łatwo się udzielają. Zwracając czy
jąś uwagę zapomocą głosu, śpiewu, lub muzyki, najłatw iej jest 
zmusić kogoś do przyjęcia cudzego stanu wzruszeniowego, za 
swój własny. Dźwięki rytmiczne są pod tym względem nie
kiedy znakomitem ułatwieniem. E lektryzują one natychmiast 
otoczenie, narzucając wszystkim jednolity typ wzruszeniowy
1 ruchowy. Można to łatwo zaobserwować na prymitywnych 
tańcach ludów pierwotnych.

Pod wpływem dźwięków rytmicznych wszyscy s tara ją  się 
wykonać pewien dany ruch, lub figurę tańca jednolicie i zgod
nie. Zmysł naśladownictwa zostaje pod wpływem muzyki wy
bitnie spotęgowany. Poszczególne jednostki dążą do uzgod
nienia swoich ruchów z ruchem całego tłumu, całego zgroma
dzenia. W ola jednostki poniekąd się zatraca, a występuje wy
raźnie zbiorowa wola ruchu. Przy świętych tańcach n. p. u 
dzikich ludów występuje niekiedy zbiorowa psychoza, przypo
m inająca epidem je taneczne w średniowieczu. I tu, i tam by-
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ły  jednakowe podstawy: dźwięk rytmiczny, ruch rytmiczny
i chęć naśladownictwa. P rzy  większem zbiorowisku i dłuższem 
działaniu zbiorowa wola ogółu staje się tak  silna, że wola po
szczególnych jednostek nie może jej się oprzeć. Potęga rytm u 
jest olbrzymia. Jest to siła, k tóra będąc ujarzm iona i odpo
wiednio kierowana, może być bardzo silnym środkiem, działają
cym na masę ludzką.

W  mitologji greckiej znajdujem y wzmiankę, że gdy Argo
nauci nie mogli z miejsca ruszyć okrętu, Orfeusz zaczął śpie
wać, i dopiero wtedy okręt spłynął. Opis powyższy, pomimo 
mitologicznych cudowności i fantastycznych akcesorjów, zawie
ra  jednak pewne szczegóły, nie m ające w sobie nic niezwykłe
go, ani nadprzyrodzonego. W szyscy wiemy, jak wielkie zna
czenie posiada rytm  i śpiew przy pracy. P rzy  holowaniu s ta t
ków na rzece częstokroć ruszyć statek udaje  się dopiero przy 
rytmicznem liczeniu, lub śpiewaniu. Jest to zresztą zrozumia
łe. Śpiew (i muzyka) daje możność skoordynowania wysiłków 
fizycznych u poszczególnych jednostek, przyczem wysiłki te 
idą równolegle do rytm u i taktu. Bez takiego rytmicznego 
skoordynowania, wysiłek fizyczny, masowy (zwłaszcza w ze
spole, składającym  się z większej ilości jednostek) zawsze da 
wyniki o wiele mniej wydatne. Dlatego też wymieniony szcze
gół mitologiczny діє jest pozbawiony cech realnych. Śpiew, lub 
muzyka, może być w pewnych chwilach nakazem  rytmicznym, 
przyczem ruch rytmiczny jest wykonywany o wiele precyzyj
niej i dokładniej, niż nierytmiczny.

Muzyka, jako czynnik działający sugestywnie, podnieca 
niekiedy tłum, względnie zespół jednostek, do wykonywania 
pewnego czynu, lub wysiłku. U indjan i narodów dzikich śpiew 
wojenny był niezbędnym czynnikiem, zagrzewającym wojowni
ków do walki. W iemy również dobrze, jaki wpływ wywiera 
niekiedy na żołnierzy orkiestra wojskowa. Na tonącym okrę
cie „Titanic“ grająca do ostatniej chwili orkiestra ułatwiła 
utrzym anie karności wśród załogi okrętowej.

Na tych prawach rytm u i na jego sugestywności opiera się 
powodzenie współczesnej muzyki jazz-bandowej, pomimo jej 
hałaśliwych efektów. W prawdzie, niektóre obskurne postacie 
jazz-bandu są jakby czynnikiem demagogicznym, schlebiającym 
gustom i upodobaniom tłumu, niemniej nie należy zapomnieć,
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że  muzyka ta  opiera się na pewnych praw ach psychofizjologicz
nych rytm u i dźwięku, których ignorować nie możemy.

Z. Drzewiecki podkreśla, że niebywałe powodzenie jazz- 
bandu jest w znacznym stopniu tryumfem rytmu, który jest 
tu  zupełnie odmienny. M uzyka jazzowa, według niego, wy
zw ala pierwiastki rytm iki ludzkiej silniej, niż każda inna, „gdyż 
sięga jednej z najgłębszych właściwości natury  ludzkiej, bytu 
wogóle — potrzeby słuchania ruchu życia w rytm ie“. Należy 
również stwierdzić wielki wpływ rytmiki, oraz instrum entacji 
jazz-bandowej na wielu współczesnych komopzytorów ze S tra 
wińskim na czele.

Tendencje arytmiczne w muzyce mogą mieć znaczenie wy
łącznie przejściowe, względnie, jako czynnik kontrastowy. 
Arytmizm w muzyce jest chybianiem celu. Pozbawia on mu
zykę wszystkich walorów i prerogatyw rytmu, nie dając nic 
wzamian. Rytm działa nietylko, jako czynnik fizyczny, lecz 
również, jako psychiczny. Stw arza on ożywczy nastrój, wywo
łu je  uczucie wewnętrznego zadowolenia, specjalnie zaś dodat
nio działa na ludzi psychicznie niezrównoważonych.

Są t. zw. „pieśni pracy“, m ające na celu ułatwienie zapomo- 
cą śpiewu wykonania pewnych czynności, na skutek skoordy
nowania ruchów poszczególnych jednostek. Pieśni te oddaw- 
na  znalazły szczególniejsze zastosowanie w Rosji. Pozatem 
sam  rytm  jest poniekąd jednym z czynników sugestji. Zmu
sza on do wykonania pewnej pracy, lub ruchu, w ściśle okre
ślonym momencie i w niektórych wypadkach zastępuje znako
micie rozkazy słowne. Nawet mowa rytm iczna silniej i wy
bitniej działa na nasze myśli i uczucia, niż zwykła. Rytm za
tem  jest jedną z najw ażniejszych części składowych w muzy
ce, działających sugestywnie. W prawdzie sam rytm, nie po
p arty  wolą i wpływem myślowym, będzie bezduszny, jak bez
duszną jest i sama muzyka, w której nie oddaje się myśli 
i uczuć kompozytora. Zadaniem zarówno kompozytora, jak 
i wykonawcy, jest wybrać rytm  taki, aby oddziaływał on su
gestywnie na słuchaczy. Znane jest powiedzenie, że przy do
brej muzyce tanecznej „nogi same skaczą". Tu właśnie p rze
jawia się ów czynnik sugestji muzycznej. Dlatego też artysta, 
świadomy siły wewnętrznej, ukrytej w muzyce, musi uważać 
nietylko na same połączenia dźwięków, lub ich akustyczne
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na sposób oddziaływania ich na słuchacza.

Utwory arytmiczne przejdą do historji muzyki tylko jako 
„curiosa“, nie pozostawiając po sobie głębszego śladu. Są one 
zasadniczo niemiłe dla naszego organizmu i tylko wyjątkowo 
mogą być tolerowane, jako czynnik kontrastowy; przy dłuż- 
szem stosowaniu wywołują one zniechęcenie i zmęczenie.

Ten, kto kiedykolwiek pracował fizycznie, lub odbywał 
długotrwałe wysiłki, wie doskonale, jak ważną rzeczą jest 
uchwycenie należytego rytm u i tem pa w pracy, i jak ona jest 
męcząca, zanim się właściwego rytm u nie znalazło. Utwory 
arytmiczne są tak  samo męczące dla nerwów, jak nieskoordyno
wane wysiłki dla mięśni. Długotrwałe ich stosowanie mogło
by doprowadzić w rezultacie nawet do nerwicy. Podobnie 
wpływa na osoby nerwowe hałas ruchu miejskiego, będący 
również chaosem nieskoordynowanych i arytmicznych dźwię
ków i szmerów.

Czy zdolność do narzucania innym swoich uczuć i swego 
stanu psychicznego, jest cechą wrodzoną, czy też nabytą?

Nie ulega wątpliwości, że cechy te na skutek dziedziczenia 
w szeregu pokoleń mogą zostać wybitnie wzmożone.

Jak  wszelkie inne rysy charakteru, podlegają one zatem 
prawom dziedziczności. Z drugiej jednak strony, m ają one 
możność rozwoju indywidualnego na skutek systematycznego 
kształcenia i ćwiczeń. Mamy tu pewną analogję do woli, z któ
rą  zdolność do sugerowania jest ściśle związana. Rozwój wo
li jest zawsze indywidualny, zadatki jednak u dziecka i nie
które rysy charakteru, które są dla niej podłożem, podlegają 
dziedziczeniu. Zdolność do sugerowania muzycznego wyma
ga z jednej strony umiejętności eksterjoryzacji swojej woli, 
z drugiej zaś strony wybitnego uzdolnienia i wyrobienia mu
zycznego, oraz złączenia pierwiastków woli ze swemi przeży
ciami artystycznemi. Jedynie wczucie się gruntowne w treść  
i istotę muzyki pozwoli na złączenie elementów woli z odczu
waniem artystycznem. Eksterjoryzacja woli zapomocą tw ór
czych pierwiastków muzycznych jest być może najtrudniejsza 
i najsubtelniejsza. Łączy ona elem enty woli z elem entami 
uczucia, dzięki czemu pierwiastek wzruszeniowy wyzwalany 
bywa znacznie silniej, niż zapomocą jednego tylko suchego 
aktu woli. Pozatem wchodzi w grę jeszcze czynnik wyobraźni
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artystycznej, pozwalający na znaczne rozszerzenie skali mu
zycznej twórczości.

Kompozytor winien dążyć do wydobycia jak największej 
siły sugestywnej ze swoich utworów. Jak  wydobyć z muzyki 
tę jej utajoną siłę —  jest to problem i zadanie zarówno dla 
kompozytora, jak i dla odtwórcy. Aby jednak trafić do uczuć 
słuchaczy i móc oddziaływać na nich, muzyka przedewszyst- 
kiem musi być dla nich zrozumiała. Ekscentryczne wyskoki 
i karkołomne po in tey  m ają znaczenie tylko z punktu widzenia 
nowych doświadczeń i teoretycznych rozważań. Mogą i po
winny one być używane, ale tylko w miarę potrzeby i dla wy
rażenia ściśle określonych koncepcyj. Nie należy z nich jed
nak robić alfy i omegi. Są to formy również dobre, jak i każ
de inne. Należy, owszem, szukać nowych dróg w muzyce i no
wych kombinacyj. Każde nowe połączenie, każdy nowy wy
nalazek w tej dziedzinie jest rzeczą nadzwyczaj cenną, nie 
znaczy to jednak, abyśmy mieli zapomnieć o dawnych, gdyż 
„wszystkie formy są dobre, o ile są odpowiednio użyte".

Formami najwięcej odpowiadającemi pojęciu sugestywno- 
ści, są formy o wyraźnej, mocno zaznaczonej strukturze, rytmie 
i programie. W praw dzie sam tytuł, lub program  jest tylko 
dodatkiem  do dzieła, tern niemniej spotęgowuje on sugestywne 
oddziaływanie tego utworu. Formy atematyczne, arytmiczne 
i alogiczne, pojaw iające się niekiedy w muzyce nowoczesnej, 
odznaczają się m ałą sugestywnością, która może się w nich 
przejaw iać jedynie przejściowo i to tylko w charakterze suge- 
stji o typie nader chaotycznym i słabym.

Sugestja muzyczna znalazła szczególniejsze zastosowanie 
w kołysankach, które w swoich pierwowzorach służyły począt
kowo dla usypiania niemowląt. Kołysanki ludowe są właści
wie sugestją snu. Zapomocą śpiewu monotonnego i rytmicz
nego (który często łączy się z kołysaniem) niemowlę może być 
łatwo uśpione, pomimo, że nakaz snu do świadomości jego nie 
dochodzi. Jest to przykład sugestji muzycznej, w której świa
domość sugerowanych zupełnie udziału nie bierze. Typ koły
sanki stał się bardzo często używanym w muzyce, zdobywając 
sobie w niej prawo obywatelstwa.

Jeżeli jednak zwrócić uwagę na bogatą literaturę kołysa
nek, które muzyka posiada w swoim wyborze, to można zau
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ważyć, że nie wszystkie one odpow iadają tym wymaganiom, 
jakie powinniśmy im stawić. Ï gdyby na szeroką skalę prze
prowadzić eksperym enty i próby usypiania zapomocą nich, to 
okazałoby się, że olbrzymia większość absolutnie się do tego 
celu nie nadaje. Nie mówiąc już o niektórych współczesnych 
kołysankach, pełnych dyssonansów, które mogłyby raczej obu
dzić z najgłębszego snu, niż uśpić, większość nawet klasycz
nych kołysanek nie spraw ia pożądanego efektu. Trzeba za
znaczyć, że przy usypianiu zapomocą muzyki, wszelkie nowe 
i niezwykłe połączenia dźwiękowe, jak również i zbytnio w y
bujała m elodyjność przykuw ają do siebie uwagę słuchacza, 
uniemożliwiając tem samem koncentrację, idącą w kierunku 
snu. N ajlepsze wyniki daje tu  spokojna, łagodna i nieco mo
notonna muzyka, nie zaw ierająca w sobie żadnych podnieca
jących pierwiastków i nie rozpraszająca uwagi na poszczegól
nych swoich fragmentach. Z pośród wszystkich kołysanek 
jedną z najidealniejszych może być uważana „Berceuse" Cho
pina, która w niezwykły napraw dę sposób jednoczy w sobie 
wyżej wymienione cechy.

M iędzy innemi, doskonale dla celów usypiających nadaje  
się również wielokrotnie powtarzane „Träum erei“ Schumanna, 
co zresztą było niejednokrotnie stwierdzone w czasie ekspery
mentów hypnotycznych.

Trzeba zaznaczyć, że usypianie przy pomocy muzyki (sto
sowane zresztą przez szereg hypnotyzerów z Mesmerem na cze
le) znacznie łatw iej daje się przeprowadzić na osobach mu
zycznie niewykształconych. Muzycy wykształceni i osoby mu
zykalne będą zawsze zwracać uwagę na wartości muzyczne 
granego utworu, na jego sposób wykonania i interpretację, co 
najczęściej uniemożliwia zaśnięcie, gdyż zainteresowanie samą 
muzyką przew aża nad snem. Tacy muzycy dają  się niekiedy 
uśpić monotonnem graniem utworów, nieprzedstawiających dla 
nich żadnego zaciekawienia. Tyczy się to jednak wyłącznie 
tylko usypiania zapomocą muzyki; inne rodzaje sugestji m u
zycznej, sugestji na jawie, będącej raczej przekazywaniem pu 
bliczności wrażeń i uczuć kompozytora, znacznie łatwiej są ak
ceptowane przez publiczność muzykalną, niż przez niewyrobio
nych muzycznie słuchaczy.

Będąc jednym ze sposobów sugerowania, muzyka staje  się
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nim dopiero na skutek działania uczuć świadomych, lub pod
świadomych artysty, oraz jego woli i indywidualności.

Indywidualność artysty, a jego muzyka stanowi prawie 
nierozerwalną całość. Są artyści o przebogatej technice i wy
robieniu muzykalnem, których muzyka jednak nie potrafi niko
go wzruszyć. Są kompozytorowie o bardzo wysokiej kulturze 
muzycznej, specjaliści w dziedzinie harmonji i kontrapunktu, 
których utwory są pomimo to, jak martwe. Nie tyle to się ty 
czy samego talentu, ile zdolności promieniowania, eksterjory- 
zacji z siebie pierwiastków energji duchowej i twórczej zapo- 
mocą dźwięków.

Istn ieją wprawdzie utwory muzyczne, które nawet w naj- 
gorszem wykonaniu są zdolne wywołać określone wrażenie. 
Działa tu  poniekąd samo dzieło kompozytora, jego intencje, 
myśli, ty tuł i t. d., nawet wtedy, gdy wykonawca robi wszyst
ko, aby obniżyć i zmniejszyć wrażenie artystyczne. Są dzieła, 
które nawet grane przez laików mogą wywołać wrażenie na
głego olśnienia. P rzebija się w nich wola i twórczość artysty- 
kompozytora. Pozatem  otoczenie, dekoracje i samo wewnętrz
ne środowisko są bezwzględnie czynnikami, znakomicie wzma- 
gającemi sugestywność muzyki, nawet wtedy, gdy wykonawca 
zawodzi.

Aby muzyka mogła odpowiednio oddziaływać na słuchacza 
w kierunku sugestywnym, musiałyby być dla tego stworzone 
odpowiednie warunki.- Najlepszy wynik pod tym względem 
mogłyby dawać koncerty, urządzane jedynie dla szczupłego 
grona słuchaczy, tworzących t. zw. „łańcuch myślowy“, a z któ
rych każdy byłby ogniwem tego łańcucha, podobnie, jak na 
seansach spirytystycznych. Taki łańcuch, spotęgowany przez 
kontakt pomiędzy poszczególnemi osobnikami staje  się ponie
kąd zbiornikiem prądów nerwowych, jakby żywym akum ulato
rem, który ponadto bardzo wybitnie reaguje na wszelkie z ja 
wiska sugestywne. Jest to również powodem powstawania wie
lu fenomenów na seansach. Koncert w takiem kole słuchaczy, 
odczuwających pewną myśl muzyczną, mógłby wypaść bardzo 
efektownie. •

L. Stokowski proponował w swoim czasie stworzenie świą
tyni muzyki, w której każdy słuchacz byłby zupełnie izolowa
ny i gdzie nie widziałby zupełnie swoich przygodnych sąsia-
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dów. W edług niego: „muzyka staje się ewenementem, p rze
życiem. Obcowanie z duchem odtwarzanej kompozycji stanie 
się dopiero wówczas możliwe, kiedy koncert stanie się sean
sem. Jakże  niestosowne są na takim seansie czcze, brutalne 
klaskania dłońmi!

Koncerty-seanse mogłyby być urządzane tylko dla szczup
łego grona i to specjalnie wrażliwych na muzykę osób, co s ta 
nowiłoby pewną niedogodność. Taki jednak koncert dawałby 
rękojmię dokładnego odczucia muzyki przez wszystkich jego 
uczestników. Trudno byłoby przewidzieć, jak daleko mogłaby 
być posunięta wrażliwość muzyczna na takim seansie, gdyż 
zależałoby to w dużym stopniu od artysty. W  każdym  razie, 
zbyt dalekie posuwanie odczuwania i nadwrażliwości muzycz
nej mogłoby dać u niektórych, nadmiernie czułych osobników 
wyniki niepożądane, pod postacią ataków i kryzysów nerwo
wych, czego bezwględnie należałoby unikać.

Przejaw iając się, aczkolwiek nie w jednakowej formie, we 
wszystkich prawie dziedzinach sztuki, najw ybitniejszą jest su- 
gestja w dziedzinie słowa i dźwięku. Ja k  było już podkreśla
ne, nawet zwykłe rytmiczne uderzenia, lub bicie w bębny ma 
w sobie pierwiastki, pobudzające wyobraźnię i działające su
gestywnie. Zarówno w literaturze, jak i w muzyce ważną rze
czą jest sugestywność tytułu, lub nazwy. Sam już ty tu ł daje 
zawsze pewien drogowskaz, skierowując nasze myśli i wyo
braźnię w ściśle określonym kierunku. Jest to jeden z najw ięk
szych atutów muzyki programowej. Są utwory, zrozumienie 
których nastręczałoby ogromne trudności, gdybyśmy nie mieli 
drogowskazu—tytułu. W  literaturze i w muzyce dobry tytuł 
jest połową powodzenia sztuki. Jak  często jednak widzimy 
ty tuły  banalne i oklepane, nic nie mówiące i nic nie znaczące.

Tytuł jest skoncentrowaną treścią, jest zarazem  jej flagą 
i symbolem. Często w jednem słowie mieści się cała  zaw ar
tość i kierunek danego dzieła. W ażność i wartość ty tu łu  w li
teraturze jest rzeczą oddawna znaną i niepodlegającą dysku
sji. Tylko w muzyce dotąd jeszcze toczy się spór, który  daw
no zresztą stracił już swoją ostrość i nawet całą swoją rację 
bytu, spór między zwolennikami muzyki czystej i muzyki p ro 
gramowej.

Nie ulega wątpliwości, że muzyka sama jest rzeczą naj-
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ważniejszą, nie można jednak całkowicie odrzucać znaczenia, 
jakie posiada tytuł, treść myślowa i program.

Należy zaznaczyć, że w muzyce istnieje treść czysto mu- j 
zyczna, opierająca się tylko na dźwiękach, ich układzie i kom- - 
hinacjach, i treść myślowa, opierająca się wyłącznie na my
ślach, jakie nasuwa nam ta, lub inna kombinacja dźwiękowa.

Treść myślowa w dziełach sztuki jest rzeczą całkowicie 
odrębną od wykonania i formy samego dzieła. W  sztukach 
plastycznych n. p., myśl obrazu malarskiego nie stoi w żadnej 
łączności, ani z techniką m alarską, ani nawet ze zdolnościami 
malarskiemi. To samo jest i w muzyce. Treść myślowa utwo
ru  może być niezwykła i fascynująca, natom iast treść muzycz
n a  tegoż — oklepana, banalna i nie nosząca żadnego piętna 
oryginalności. Treść myślowa artystyczna jest przejawem  a r 
tyzm u indywidualnego wogóle, obejmując jednakowo wszystkie 
gałęzie sztuki, treść zaś muzyczna jest przejawem  tylko jednej 
jej dziedziny, mianowicie muzyki i zależnym całkowicie tylko 
od jej możliwości.

Obie zaw ierają w sobie pierwiastki sugestywne, które jed
nak w razie złączenia ich harmonijnego znakomicie przybiera
ją  да sile. W artościowa treść muzyczna, poparta istotnie w ar
tościową treścią myślową, stanowi połączenie o niezwykłej 
w prost sile oddziaływania sugestywnego.

W  muzyce zespołowej, orkiestralnej, najw iększą możność 
oddziaływania sugestywnego na słuchaczy ma kapelmistrz. 
W praw dzie zupełnie jest możliwe wykonywanie utworów mu
zycznych przez orkiestrę i bez dyrygenta; istnieją nawet spe
cjalne takie zespoły. O rkiestry bez dyrygentów są bardzo cie- 
kawemi próbami w tym kierunku. Nie trzeba jednak dowodzić, 
że taka orkiestra wymaga znacznie więcej prób i zgrania się, 
co jest nieprodukcyjną s tra tą  czasu. Pozatem  orkiestra bez 
dyrygenta nie może tak  silnie oddziaływać na publiczność, jak 
to  robi wytrawny i świadomy swojej siły kapelmistrz. Rolą 
jego jest właśnie eksterjoryzacja swej woli i zrozumienia a rty 
stycznego, do czego poszczególni członkowie orkiestry, zajęci 
instrumentam i i zgodnem wykonaniem, nie są zdolni. Jednym  
z kapelmistrzów, tak rozumiejących swoje zadanie był A rtur 
Nikisch. W edług jego zapatryw ań: „Na działalności ducho
wej, na tem indywidualnem artystycznem  ujęciu poematu mu-



zycznego, nie kończy się rola dyrygenta. Jego właściwa sztu
ka objawia się dopiero w tem, w jaki sposób on zada wyraz 
tej swojej koncepcji. Instrumentem, na którym dyrygent zagrać 
musi, jest właśnie orkiestra. Musi on tak samo bez zastrzeżeń 
w ładać gronem artystów, jak wirtuoz swym instrumentem. Im 
lepsza jest orkiestra, z tem wybitniejszych artystów składa się 
ona. Każdy z artystów reprezentuje znowu pewną indywidu
alność i pewną koncepcję. W  jaki sposób zestraja  się w ciągu 
jednej, lub dwu prób te zapatryw ania, różniące się między so
bą i sprzeczne z intencjami dyrygenta? W łaśnie w tem tkwi 
właściwa tajem nica powodzenia dyrygenta. Tutaj w spółdzia
ła  nieskończenie wiele czynników: magnetyzm, sugestja, do
świadczenie życiowe, sztuka swego stosunku do wykonawców, 
zdolność przekonywania, a nawet humor“.

W pływ dyrygenta zaznacza się bardzo silnie nietylko na 
członkach orkiestry, lecz również i na publiczności.

Nikisch twierdzi, że: „przekonanie to udziela się także i 
publiczności; ona rozumie, że cała nowożytna muzyka instru
m entalna nabiera życia dopiero dzięki indywidualności dyry
genta“. Zaznacza on również, że gdy wchłonął jakiś utwór 
muzyczny, to czuł, że musi go jeszcze raz stworzyć, ale już 
sam z siebie, że musi tworzyć z całości. Potw ierdza to zapa
tryw anie psychologów, że dobry odtwórca, musi być jednocze
śnie jakby współtwórcą.

Rolą kapelm istrza zatem nie jest wyłącznie dbanie o za
chowanie tak tu  i odcieni wykonywanego utworu. Musi on 
wejść do tego utworu, musi się niejako duchowo z nim zespo
lić. I wtedy dopiero może uzewnętrznić tego ducha muzyki, 
może eksterjoryzować swój sposób pojmowania dzieła, a do 
tego potrzeba nietylko dokładnego opanowania orkiestry, jako 
pewnego rodzaju instrumentu, ale i świadomego wysiłku woli. 
Niektórzy dyrygenci robią to podświadomie, inni znowuż wcale 
na te szczegóły nie zw racają uwagi.

Dlatego też uwagi i wspomnienia Nikischa są m aterjałem  
bardzo cennym, pozwalającym się zorjentować w jaki sposób 
doświadczony kapelm istrz może i powinien oddziaływać na pu
bliczność.

Każdy instrument muzyczny ma swój własny, odrębny ro
dzaj oddziaływania na słuchacza. Są jednak pewne instru-
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menty, jakby predestynowane do specyficznego, sugestywnego 
wpływu na otoczenie. Jednym  z takich instrumentów jest flet. 
Podania i legendy wielu narodów przydaw ały mu własności 
niezwykłe. (Zauberflöte). Flet, względnie inne, mu pokrewne 
rodzaje instrumentów są ulubionem narzędziem, służącem do 
poskram iania zwierząt, w szczególności zaś wężów. Istotnie 
miękkie i łagodne jego tony, pozbawione zgrzytów i tarcia (co 
jest praw ie nieodłączną cechą instrumentów smyczkowych), 
oraz nadmiernej hałaśliwości (jak w instrumentach dętych), 
działają  specjalnie łagodzące i kojąco na zwierzęta. G ra na 
instrum entach smyczkowych działa niekiedy na zwierzęta zbyt 
drażniąco (n. p. na psy). Działanie to ujem ne polega na ta r 
ciu, wywołującem niemiłe sensacje w układzie nerwowym, 
przypom inające działanie zgrzytów żelaza po szkle. N atural
nie, dobra gra na skrzypcach, tych objawów nie wywołuje, 
tarcie zaś przy niej, aczkolwiek zawsze istnieje, jest 
bardzo subtelne i delikatne. Są jednak ludzie, którzy specjal
nie nie znoszą nieumiejętnej gry (piłowaniaj na skrzypcach 
z powodu nadmiernej wrażliwości układu nerwowego. Zwy
kłe, proste tony, wydobywane z fujarki, wywołują niekiedy 
mocniejsze wrażenie od grzmiących zespołów muzycznych. 
I, jest rzeczą charakterystyczną, że na zwierzęta te proste, sa
modziałowe przyrządy muzyczne oddziaływują daleko silniej, 
niż złożone i skomplikowane instrum enty orkiestry.

Muzykę fletową cechuje łagodność i wnikliwość. Tony 
fletu są najbardziej zbliżone do zmodyfikowanych dźwięków 
ludzkiego głosu, mianowicie do gwizdania. Gwizd wymaga 
również pewnych specjalnych uzdolnień i wyrobienia układu 
mięśni warg. Są ludzie, którzy przy najszczerszych chęciach 
nie mogliby się nauczyć gwizdać ustami, pomimo nawet dużej 
muzykalności. Gwizd i śpiew u ptaków opierają się również 
na tych samych zasadach fizjologicznych, co u ludzi. W idać 
z tego, że flet jest może najbardziej zbliżony do natury i gło
su żywego stworzenia. S tąd też wynika jego popularność 
i właściwości

Skrzypce, wiolonczela i inne instrum enty strunowe posia
dają  również znaczną siłę sugestywną w swoich dźwiękach. 
Specjalnie silnie oddziaływują one na ludzi, słabiej na 
zwierzęta; dla niektórych gatunków ostatnich mogą one na
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wet być przykre. H istorja muzyki zńa szereg przykładów od
działywania sugestywnego za pomocą skrzypiec. Wogóle, na
leży zaznaczyć, że im bardziej instrument muzyczny jest indy
widualny i samowystarczalny pod względem dźwięków, tem 
więcej on się nadaje do oddziaływania sugestywnego. Instru
menty o ubogiej skali, służące tylko, jako dodatki do zespołów 
muzycznych, mało się nadają do tego celu. Naogół jednak 
z każdego, nawet najbardziej prymitywnego instrum entu m u
zycznego można w mniejszym, lub większym stopniu wydobyć 
utajone pierwiastki sugestywne.

Na zakończenie należy dodać, że muzyka wśród całego 
szeregu środków, używanych dla sugerowania, zajm uje m iej
sce całkiem wyjątkowe. W prawdzie sugestja może być czyn
nikiem istniejącym  zupełnie niezależnie od muzyki. Osobnik^ 
obdarzony dużą siłą sugestywną, może narzucić swoje myśli, 
lub uczucia i bez jej pomocy, o ile tylko nie będą one sprzecz
ne z zasadami i skłonnościami sugestjonowanego. M uzyka 
jest jednak znakomitym środkiem, ułatw iającym  osiągnięcie 
tego celu, a przytem  pozwalającym na znacznie dalsze sięgnię
cie wgłąb psychiki ludzkiej, niż przy innych sposobach sugero
wania.

Działa ona ponadto odmiennie od tych ostatnich, stw arza
jąc nowe, odrębne wartości i osiągając całkiem swoiste wyniki; 
dlatego też winna być traktow ana zupełnie oddzielnie od in
nych rodzajów sugestji. Swoistość sugestji muzycznej pozwa
la  w niektórych wypadkach na użycie jej tam, gdzie inne m e
tody i zabiegi sugestywne byłyby niemożliwe do zastosowania.

Rola sugestji w muzyce winna być należycie uwzględnio
na i oceniona. Pozwala ona na wykorzystanie całej potęgi 
muzyki, rozwój której w tym kierunku pozwoli wreszcie jej 
wyjść ze ślepego zaułka formizmu muzycznego.



IV

Z  psychologji tw órczośc i m uzyczne j.

Twórczość muzyczna posiada cechy odrębne, odróżniają
ce  ją od innych rodzajów twórczości. Je s t ona więcej, niż ja
kakolwiek inna, związana z przeżyciami subjektywnemi m u
zyka. Podczas, gdy utwory w innych sztukach pięknych mogą 
nosić cechy zarówno subjektywne, jak i objektywne, muzyka 
jest prawie zawsze wyłącznie subjektywna. Będąc najczęś
ciej wynikiem przeżyć wewnętrznych, a nawet i procesów fi
zjologicznych, więcej od innych sztuk pięknych jest ona zależ
na od naszej struktury duchowej. Muzycy przedstaw iają do 
pewnego stopnia odrębną kastę ludzi, odznaczającą się nadm ier
ną, a niekiedy nawet chorobliwą wrażliwością układu nerw o
wego, prowadzącą nierzadko nawet do psychonerwic. Z tego 
powodu twórczość muzyczna bardziej od innych obfituje w ob
jawy halucynacji, zamroczenia świadomości, oderwania się od 
świata zewnętrznego. Mistyczna teorja  twórczości m iała p rze
ważnie swoich zwolenników wśród muzyków i poetów; wśród 
przedstawicieli sztuk plastycznych zazwyczaj nie znajdyw ała ona 
oddźwięku. Ekstaza w twórczości muzycznej więcej, niż gdzie
indziej nosi niektóre cechy hypnoidalne; ma ona również n a j
więcej cech automatyzmu psychicznego.

Dla całego szeregu kompozytorów twórczość ich była jak 
by  aktem  przymusowym. W  pewnych chwilach musieli oni wy
ładować z siebie nagromadzone pomysły artystyczne; dopóki 
zaś tego nie uczynili, odczuwali niepokój, nerwowe podniece
nie, trudność skupienia uwagi na innych zwykłych sprawach 
z życia codziennego. Natomiast, po dokonanym akcie twórczym
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następowało zwykle odprężenie nerwowe, uspokojenie i zado
wolenie.

Psychologją twórczości zajmowali się liczni uczeni i ba
dacze (Wundt, Ribot, Hartmann, Rutz, Siewers i in.), którzy 
starali się niejednokrotnie zdefinjować pojęcie twórczości, u sta
lić przyczyny i momenty powstawania aktu twórczego, oraz 
wyjaśnić jego podłoże, zarówno psychologiczne, jak i fizjolo
giczne.

Badanie procesów twórczych było i jest jednem z n a jtrud 
niejszych zadań psychologji. W  warunkach normalnych jest 
to teren trudno dostępny i bardzo mało podatny do objektyw- 
nego badania. Wnioski uczonych opierały się często na zapa
trywaniach i poglądach samych twórców, co wprawdzie było 
m aterjałem  bardzo cennym, lecz mimo to zbyt subjektywnym 
i zmiennym. Poglądy twórców na istotę i zagadnienie twórczo
ści były wielce różnorodne i często nawet ze sobą sprzeczne. 
Pozatem twórcy i kompozytorowie bardzo rzadko nadawali się, 
jako m aterjał, do doświadczeń.

Nieobliczalność i nieuchwytność aktu tworzenia, niespo
dziewane jego występowanie, niemożność dowolnego wywoła
nia natchnień twórczych —  to wszystko utrudnia w dużym 
stopniu objektywne naukowe badanie.

Niektórzy uczeni, pragnąc rozszerzyć teren, dostępny do 
badań, rozciągnęli swoje obserwacje nietylko nad twórcami i ich 
twórczością, lecz również i na tych, którzy poddają się jej dzia
łaniu, a zatem na słuchaczy, widzów, czytelników i t. d. Tw ier
dząc, nie bez racji, że odtwarzanie cudzych dzieł nosi w sobie 
pewne cechy twórczości, oparli oni badania w znacznej m ierze 
na wykonawcach dzieł twórczych. W prawdzie samo odtw arza
nie jest tylko nam iastką twórczości, tern niemniej dało to moż
ność badaczom znacznie rozszerzyć zakres doświadczeń 
w owym kierunku.

Badania te jednak pozwalały im tylko zbliżyć się do źró
deł twórczości, nie dając całkowitej możności dojścia do nich 
i zgłębienia ich. Pomimo, że odtwórczość i współtwórczość m a
ją wiele cech wspólnych z samą twórczością, wykazują one i 
znaczne różnice. Odtwórca jest w stanie zrozumieć twórcę 
i jego dzieła, ale jeśli chodzi o momenty, etapy i przyczyny 
powstawania twórczości, m ające swoje źródło- w indywidual
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nych i organicznych właściwościach samego ustroju twórcy — 
to wszystko jest dla wykonawcy w znacznym stopniu niedo
stępne. Zrozumienie aktu tworzenia mogłoby posunąć się na
przód dopiero wtedy, gdyby sami twórcy zechcieli przeprow a
dzić objektywne badania nad sobą, a  i te badania, nawet w n a j
lepszym razie, nie byłyby całkowicie wolne od domieszki p ier
wiastków subjektywnych.

Badanie twórczości muzycznej na podstawie wrażeń, od
bieranych przez słuchaczy daje wprawdzie cały szereg cen
nych spostrzeżeń, nie jest jednak całkowicie wystarczające. 
Kompozytor, lub wogóle twórca, promieniuje i eksterjoryzuje 
z siebie określone wrażenia psychiczne, słuchacze zaś grają ro
lę tylko mniej, lub więcej czułych odbiorników. P rzy  odtw a
rzaniu artysta  może się stać do pewnego stopnia współtwórcą, 
eksterjoryzując z siebie swoją wolę artystyczną, ale twórcą, 
w ścisłym tego słowa znaczeniu, nazwany być nie może. Nie 
m ożna wprawdzie ściśle odgraniczyć, gdzie się kończy odtwór- 
czość, a gdzie się zaczyna sama twórczość; granica ta  nie jest 
wyraźna i wykazuje cały szereg splątań i zazębień, odtwór- 
czość zaś pokrywa się z twórczością zaledwie w drobnej części 
tej ostatniej.

Twórczość muzyczną, w jej części dostępnej dla nas, mo
żemy badać doświadczalnie zapomocą metod naukowych. Za
równo drogi, po których idzie twórczość danego kompozytora, 
jak i jej podłoże, podstawy fizjologiczne, jak i psychologiczne, 
sposoby jej oddziaływania na otoczenie —  wszystko to może 
być zbadane z dokładnością, na jaką pozwala nam stan nauki 
współczesnej. Jest, wprawdzie, w twórczości jeden punkt nie
wyjaśniony, jedna luka, której nauka, pomimo całego swego 
bogatego arsenału środków, dotąd wypełnić nie potrafiła. Jest 
to problem powstawania t. zw. natchnienia, czyli ekstazy tw ór
czej. W  jaki sposób powstaje natchnienie, na czem polega je
go istota —  kwestji tej dotąd jeszcze całkowicie nie rozwiąza
no. Dawniej niektórzy twórcy uważali natchnienie za cudow
ny dar Boski, za łaskę, k tóra czasowo spływa na wybranych, 
aby potem zniknąć bez śladu. Ta efemeryczność i zwiewność 
natchnienia, niemożność dowolnego wywołania go i bezpośred
niego kierowania nim, sprawiły, że natchnienie długi czas 
i  przez wielu twórców uważane było za jakąś obcą siłę wyższą,
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która opanowuje człowieka niekiedy w momentach najzupeł
niej nieoczekiwanych. Ta siła jednak pochodzi przeważnie- 
z wewnątrz nas samych, jest wytworem naszego duchowego 
„ J a “, powstawanie zaś jej jest zależne od wielu przyczyn orga
nicznych. Chociaż, jak było już zaznaczone, dowolnie wywo
łać natchnienia niepodobna, mimo to można w niektórych po
szczególnych przypadkach spodziewać się jego nastąpienia, n a  
podstawie określonych zewnętrznych objawów i zgrupowań 
faktów, oraz pewnych zespołów psychicznych.

Podług Hartm anna są dwa typy twórców: 1) racjonali
styczny i 2) irracjonalistyczny, przyczem w drugim przypadku 
artysta  tworzy zapomocą natchnienia, ekstazy. Należy zazna
czyć, że w muzyce typ twórców irracjonalistycznych jest znacz
nie częstszy, niż w innych dziedzinach sztuki. Istn ieją również 
inne klasyfikacje typów twórczych, opierające się na odmien
nych założeniach. Niektórzy uczeni przyjm ują za podstawę 
klasyfikacji konstytucję psychiczną twórcy (typy konstytucjo
nalne), inni znowuż sposób, w jaki twórca reaguje na przejaw y 
życia zewnętrznego i otoczenia, etc.

Podział Hartmanna, pomimo zbytniej szematyczności i 
pewnych braków, uwypukla jednak pierwiastek irracjonali
styczny w natchnieniu twórczem, a który, szczególnie w muzy
ce, występuje niekiedy bardzo wyraźnie.

Typy czyste trafia ją  się niezmiernie rzadko; najczęściej 
mamy do czynienia z typam i mieszanemi. Z tego też względu, 
o przynależności do tej, lub drugiej kategorji decyduje p rze
waga, lub obecność takich, czy innych elementów. Samo, zre 
sztą, natchnienie nie wystarczy dla stworzenia dzieła sztuki. 
Wyniki, uzyskane nawet w chwilach ekstazy twórczej, muszą 
być skrupulatnie przesiane i ułożone w drodze rozumowania.

W śród kompozytorów typ irracjonalistyczny częściej był 
spotykany w ubiegłych epokach: romantycznej i im presjoni
stycznej. Obecnie w muzyce widzimy jakby przesunięcie 
w kierunku racjonalizmu, aczkolwiek nawet i dziś trudno jest 
mówić o przewadze jednego typu nad drugim. Rodzaj muzy
ki, jako sztuki poniekąd predysponuje, nietyle do irracjonali
zmu, co do wybujałości elementów uczucia. Dziś, w czasach 
„Nowej Rzeczowości“, element uczuciowy jest do pewnego* 
ctopnia sztucznie przytłumiony na korzyść racjonalizmu.
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Element irracjonalistyczny można wykryć w twórczości 
Czajkowskiego, M ozarta, Schumanna, Musorgskiego i u  wielu 
innych.

W  chwilach natchnienia występują u niektórych kompozy
torów jakby cechy rozdwojenia osobowości i automatyzmu psy
chicznego. U Chopina twórczość w niektórych momentach no
siła nawet pewne cechy halucynacyj słuchowych i wzrokowych.

W utworach i autobiograf j ach szeregu wybitnych kompo
zytorów spotykamy się z twierdzeniem, że natchnienie wystę
puje nagle i niespodziewanie i jest całkowicie niezależne od 
woli (Mozart, W agner, Czajkowski).

Cały szereg kompozytorów i literatów przypisywał swoją 
twórczość wpływowi jakiejś potężnej, wyższej siły (Beetho- 
wen i in.).

Trzeba zaznaczyć, że proces twórczy poza nielicznemi wy
jątkami, nie jest czemś narzuconem zzewnątrz, lub przez ja 
kąś wyższą siłę. Podstaw ą jego są nasze wrażenia zmysłowe, 
które umysł następnie przegrupowuje i przerabia. Proces tw ór
czy jest zatem jakby odtwarzaniem zmienionej rzeczywisto
ści, syntezą dawnych wrażeń, które zapadły w podświadomość 
i dlatego zniknęły z horyzontu myślowego. W pewnych chwi
lach te zapomniane pierwiastki wypływają z nową siłą, a dzie
je się to najczęściej pod wpływem silnych wzruszeń estetycz
nych, m arzeń sennych, sugestji i t. d.

Podstaw ą twórczości muzycznej jest chęć wypowiedzenia 
się, wyładowania z siebie nagromadzonych wrażeń, uczuć 
i przeżyć. Twórczość nieujav/niona, ukryta, nie znajdująca so
bie ujścia, męczy, spraw ia stan niezadowolenia, będąc często 
przyczyną rozterki duchowej i niedomagań nerwowych. Uzew 
nętrznienie jej staje  się jedną z konieczności i  potrzeb ustroju 
twórcy. Je s t ona potrzebą nieomal całej ludzkości, gdyż każ
dy człowiek nosi w sobie przynajmniej jej zarodki. Twórczość 
poszczególnych jednostek w yrasta na podłożu ogólnoludzkich 
pierwiastków . Niekiedy twórca jest tylko rezonatorem, lub 
wypowiadaczem pewnych ogólnych myśli zbiorowych, które 
nurtu ją w społeczeństwach. Czasem te myśli nie są ściśle je
go własne, lecz w równym stopniu są myślami zbiorowisk ludz
kich. Stąd też ci, którzy twierdzą, że ich twórczość pochodzi 
z poza nich, że to jest siła wyższa, mogą mieć w niektórych



w ypadkach częściową rację. Istotnie, zdarza się, że myśii twór- 
cźe pow stają poza nimi, w społeczeństwie ludzkiem, oni zaś, 
jako jednostki najbardziej do tego uzdolnione, sta ją  się ich 
wyrazicielami.

Pierwiastek twórczy nie jest wyłącznie cechą tylko ogól
noludzką. Będąc jednym z czynników całej przyrody, p rze
jaw ia się on we wszystkiem, co ma do czynienia z przem ianą 
form, powstawaniem nowych gatunków i ewolucją. Jest to 
czynnik tak samo potężny, jak pęd komórek do podziału i roz
m nażania się.

Pierwiastki twórcze człowieka są zaledwie słabemi odbit
kami czynników twórczych przyrody i W szechświata. Tw ór
czość nieujawniona i tłumiona może się zmienić w siłę destruk
cyjną i szkodliwą dla organizmu twórcy, tak samo, jak szkodli
we mogą być tłumione i nieujawnione pragnienia podświado
me. Może ona wkońcu rozsadzić i zerwać więzy i tamy, które 
na nią nałożono, ale nie obywa się to bez silnych wstrząsów 
psychiki i całego organizmu.

Istnieje pewien rodzaj twórczości, odbiegający znacznie od 
ogólnie znanych jej form. Jest to twórczość, przejaw iająca się 
poza sferą świadomości, w stanie uśpienia, lub transu. Cechą 
charakterystyczną jej jest to, że twórca zazwyczaj nie pamięta, 
co stworzył, i nawet przeczy, aby jakikolwiek akt twórczy miał 
w tedy miejsce. Taki proces twórczy przebiega wyłącznie 
w sferze podświadomości. Nie jest to twórczość nieświadoma, 
owszem, może się ona przedostać do świadomości przy stwo
rzeniu odpowiednich warunków.

Procesy skojarzeniowe mogą przebiegać w podświadomo
ści z równą, a nawet większą siłą, niż w świadomości, rezultat 
zaś bywa niekiedy znacznie wyraźniejszy i jaskrawszy. O bja
wy cechujące twórczość podświadomą (amnezja) zbliżają ją 
poniekąd do pewnych stanów hypnózy. P rzy  procesach tw ór
czych podczas zwykłego snu, mogą one być niekiedy zapam ię
tyw ane i zapisywane po przebudzeniu się (Saint Saëns). Czę
ściej jednak są zapominane po śnie. Twórczość podświadoma 
odgrywa dużą rolę w natchnieniu i ekstazie twórczej, nosząc 
wyraźne cechy automatyzmu psychicznego. Nie ma ona by
najmniej cech wybitnie chaotycznych, przeciwnie może uderzać 
zw artą i logiczną konstrukcją. Nie należy zapomnieć, że w pod-
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■świadomości naszej dokonują się procesy, co do przebiegu któ
rych wprawdzie mało mamy wiadomości, ale rezultaty  których 
często bywają zadziwiające, tem bardziej, że nie znamy drogi, 
po której szły skojarzenia i logiczne rozstrzygnięcia, dopro
w adzające do tego rezultatu. Twórczość we śnie nosi wszel
kie cechy autopsychoanalizy (Szymański), kształtu je się zaś 
i  powstaje analogicznie do snów. Tak, jak sny, może być za
pam iętywana, lub też może być tracony również jej tem at i wą
tek. Jak  sny, może mieć najrozm aitszą skalę i rozpięcie, od 
najbłahszych i chaotycznych do najbardziej zwartych i sku
pionych, mających wpływ na działalność i postępki na jawie. 
Sny są właściwie podświadomą twórczością wyobraźni; jest to 
zatem  również i twórczość, powstała z całego szeregu wrażeń 
w spom nień i przeżyć na jawie. Twórczość muzyczna we śnie 
przejaw ia się przeważnie pod postacią stworzenia pomysłów 
muzycznych, niekiedy słyszanych zapomocą wyobraźni frag
mentów. Po przebudzeniu się zazwyczaj zostają z tego tylko 
urywki, lub też szkielet i motyw zasadniczy. O tem, aby moż
na  było po przebudzeniu się dokładnie zapisać to, co się we 
śnie stworzyło, niema nawet mowy, również jak nie może być 
mowy o dokładnem zapisywaniu improwizacji przez autora bez 
specjalnych przyrządów rejestrujących. Można tylko uchwy
cić szczegóły charakterystyczne, myśl zasadniczą, leitmotywy. 
Tw órczość taka, aczkolwiek nosi niekiedy cechy bardzo orygi
nalne, pod względem swego charakteru nie odbiega zazwyczaj 
od ogólnej linji twórczości danego kompozytora, gdyż powsta
je z tych samych pierwiastków, wrażeń i przeżyć, z których 
się sk ładają  elementy jego zasadniczej twórczości. Różni się 
natom iast często sposobem ujęcia przedmiotu, oraz niektóremi 
charakterystycznem i dla twórczości podświadomej szczegóła
mi. Twórczość podświadoma nosi cechy, jakby objawienia; do 
świadomości zaś dochodzą zazwyczaj tylko jej rezultaty  i wy
niki. Z tego też powodu bywa często przypisywana jakiejś 
wyższej sile, gdyż twórca jest zdumiony, skąd to się wszystko 
wzięło; Stąd wynika również tak częste w twórczości pod- 
-świadomej odżegnywanie się od autorstwa.

Twórcze koncepcje muzyczne mogą zatem powstawać i we 
śnie. (Tartini, Saint Saëns). Opisywane bvły również przy
p a d k i twórczości w stanach zmniejszenia świadomości, w luna-
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tyźmie, w zamroczeniu histerycznem, w hypnozie. W łaśnie 
w tych stanach żywość wyobraźni przejaw ia się najw ybitniej 
i tem się daje  wytłumaczyć twórczość podczas nich.

Na występowanie twórczości w hypnozie również w pływ a 
pewne zmniejszenie świadomości, które jest tu  regułą. Podczas 
twórczości w stanie ekstazy obserwowano często objawy znie
czulenia, u tra ty  łączności ze światem zewnętrznym, oraz za
ostrzania się poszczególnych zmysłów, m. i. słuchu, co ma du
że znaczenie w koncepcjach muzycznych.

Wogóle należy podkreślić, że ekstaza w dużym stopniu 
przypomina stany hypnotyczne. Podług twierdzenia Szymoń- 
skiego, twórczość w ekstazie jest bezwzględnie automatyzmem 
psychicznym, przyczem tak często spotykane rozdwojenie oso
bowości i woli, wyrzekanie się autorstw a i przypisywanie go 
jakiejś potężnej wyższej sile — są najbardziej jaskrawemi ob
jawami owego automatyzmu. W ymieniony autor określa tw ór
czość jako jeden z najbardziej patognomonicznych rysów psy
chiki ludzkiej; są to pomysły i realizacje pomysłów oryginal
nych.

Podkreśla on również, że fakty rozdwojenia osobowości 
podczas natchnienia, odżegnywanie się od autorstwa, oraz do 
pewnego stopnia występująca częściowa u tra ta  swojego „ J a “ 
—  wszystko przemawia za tem, że twórczość jest autopsycho- 
analizą, jest jakby wyrywaniem jątrzących cierni z własnej 
nieświadomości. Istotnie, pewne fakty, które wyw ierają rażą
cy wpływ na psychikę ludzką, fakty, które w następstw ie czę
sto są powodem psychonerwic, odgrywają olbrzymią rolę 
w procesie twórczym. W edług wspomnianego autora tw ór
czość może być nawet „klapą bezpieczeństwa“ dla artysty  i jego 
przeżyć psychicznych.

Jest w tem pewna doza słuszności, jakkolwiek nie zawsze. 
Rzeczywiście, u niektórych autorów widzimy po akcie tw ór
czym niejako oswobodzenie się od obaw i pożądań. Często jest 
to jednak tylko reakcja zadowolenia po dokonanej pracy, re 
akcja, którą spotykamy nietylko w procesach twórczych. Zre
sztą twórczością często można nazwać tylko koncepcję, myśl 
zasadniczą utworu, opracowanie natom iast szczegółów polega 
na długotrwałej i żmudnej pracy.

W  każdym bądź razie, roli podświadomości w procesie
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twórczym negować nie można. Nawet u  najbardziej wybitnych 
przedstawicieli typu racjonalistycznego są momenty, w któ
rych można wykryć jej wpływy na ak t tworzenia. W  tw ór
czości mogą się przejaw ić nietylko procesy podświadome, lecz 
i stany wyższej świadomości, „nadświadomości“, jak np. 
w stanach ekstazy. Dla całokształtu tych zjawisk lepiej jest 
zatem używać term inu: „zaświadomość".

Na tej podstawie nie da się ściśle przeprowadzić granicy po
między dwoma typam i twórców Hartm anna — racjonalistycz
nym i irracjonalistycznym ; można byłoby mówić tylko o tern, 
który z tych dwóch elementów narazie przeważa.

Jeżeli zdolności twórcze łączą się ze stanem hyperwraż- 
liwości, oraz ze skłonnością organizmu do powstawania eks
tazy, to mamy wówczas typ irracjonalistyczny z przewagą 
podświadomych twórczych pierwiastków i z cechami autom a
tyzmu psychicznego. Pojęcie medjalności twórczej winno być 
traktow ane znacznie szerzej, niż jest to obecnie przyjęte. Mo
że być nią nazwany stan organizmu, pozw alający na pośredni
czenie, oraz wyrażanie cudzych myśli, uczuć i afektów, pocho
dzących nie od medjum samego, lecz od hypnotyzera, otocze
nia, lub nawet wyrażanie podświadomych myśli i uczuć zbioro
wych, niezależnych od pojedyńczych osobników z otoczenia. 
M edjum jest zazwyczaj wyrazicielem stanów świadomych, czy 
podświadomych innych osób, lub myśli zbiorowych. Jego w ła
sna świadomość nie bierze w tem udziału; rolą zatem medjum 
jest tylko pośredniczenie. Otóż niektórzy nieliczni twórcy 
i kompozytorowie są właśnie temi niezwykle czułemi odbiorni
kami, którzy w yrażają nietyle swoje myśli, co myśli i uczucia 
ogółu, całego społeczeństwa. Owe myśli i idee zbiorowe, nie 
będące rezultatem  rozumowań poszczególnych osobników, lecz 
raczej całego ludzkiego zbiorowiska, przenoszące się i udziela
jące się z szybkością zarazy duchowej, znajdują sobie wkońcu 
pośrednika i wyraziciela, który wypowiada je w formie do
stępnej dla ogółu. Możemy również mieć do czynienia z tw ór
czością indywidualną, nie zbiorową, przyczem autor tworzy 
własnem rozumowaniem i samoistnie dochodzi do wyników. 
Dzieła indywidualne p rzerasta ją  niekiedy pojęcia społeczeń
stwa i nie są przezeń rozumiane; zrozumiałe zaś dla ogółu 
s ta ją  się dopiero po upływie szeregu lat. Jeżeli twórca, jak
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w pierwszym przypadku, jest tylko podświadomym wyrazicie
lem myśli zbiorowych, które przyjm uje nie zapomocą świa
domego i logicznego rozumowania, lecz zapomocą sfery pod
świadome]', to jasnemi i zrozumiałemi staną się niektóre fakty 
odżegnywania się od autorstwa, ździwienia po akcie twórczym, 
oraz przypisywanie swojej twórczości jakiejś sile wyższej. 
Twórczość podświadoma, w yrażająca się zapomocą autom a
tyzmu psychicznego, bez udziału świadomości, może wyczuwać 
bardzo dokładnie podświadome, niewypowiedziane pragnienia 
i myśli całych ludzkich społeczeństw. Kontakt podświadomo
ści pomiędzy poszczególnymi osobnikami sięga znacznie dalej, 
niż można byłoby przypuszczać, nie potrzebuje on ponadto 
słów, ani rozumowań, aby stać się dostępnym. Uczucia pod
świadome niezwykle silnie się udzielają, i one są przeważnie 
podstaw ą epidemij psychicznych i ruchów masowych, które nie 
znajdują logicznego wytłumaczenia. Łączność pierwiastków 
podświadomych staje się szczególnie silną w t. zw. „łańcuchach 
psychicznych". Są to jakby niezwykle silnie naładowane pod 
względem sił psychicznych baterje, działalnością których da 
się w większości wypadków wytłumaczyć występowanie obja
wów metapsychicznych, wymagających obecności większej ilo
ści osób. Bądź co bądź, bez względu na ich charakter i pocho
dzenie, podświadome czynniki twórczości ignorowane być nie 
mogą.

Należy zaznaczyć, że jeśli autor jest wyrazicielem myśli 
ogółu, to zwykle nadzwyczaj szybko zdobywa on popularność 
i jest odrazu ceniony i lubiony. Natomiast druga kategorja 
twórców, którzy w yprzedzają pojęcia społeczeństwa, jest czę
stokroć ignorowana i nawet prześladowana.

Niektórzy kompozytorowie tworzą łatwo, przyczem sam 
akt tworzenia przynosi im ulgę i zadowolenie. Inni znowuż 
przeżyw ają męki i bóle tworzenia, co sprawia im cały szereg 
cierpień natury  duchowej. Dotyczy to w znacznej większości 
przypadków twórców typu indywidualnego, którzy swoje m y
śli i dzieła długo noszą w sobie i pieczołowicie pielęgnują, za 
nim je na świat wydadzą. Natomiast twórcy, którzy są raczej 
wyrazicielami uczuć i myśli zbiorowych, nie doświadczają 
wstrząsów i utrudnień przy tworzeniu. Ten jednak rodzaj 
twórczości wywołuje zato inne konflikty psychiczne: częste
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rozdźwięki pomiędzy własnemi myślami i uczuciami, objawy 
rozdw ojenia osobowości, etc.

M edjalność twórców jest raczej ich uczuleniem na pewne 
wpływy duchowe postronne. Ich uczulone organizmy są w sta
nie wyczuwać najdrobniejsze drgnienia ludzkiej psychiki. Są 
oni jednak nietylko aparatam i odbiorczemi, lecz i nadawczemi, 
które odebrane wrażenia przekazują znacznie wzmocnione 
i ubrane w artystyczną formę. Będąc wypowiadaczami i gło
sicielami myśli i nastrojów, które nurtu ją w społeczeństwie, 
w ytw arzają stały z niem kontakt, niekiedy bardzo wyraźnie 
zaznaczony. Zdarzają się również typy twórców mieszane, 
które obok wybitnie indywidualnej pracy i dążeń, niezwykle 
czule reagują na przejaw y myśli zbiorowej. Tacy twórcy osią
gają czasami w swoich utworach artystycznych niesłychanie 
wysoki poziom, skupiając w sobie walory obu grup.

Twórczość muzyczna niezawsze powstaje jako wytwór 
pewnego stanu duchowego, przeczulenia nerwowego, lub tego 
co nazywamy zwykle natchnieniem. W  nowszych czasach co
raz częściej jest spotykany typ kompozytora, tworzącego na 
zimno, operującego dźwiękami tak, jak m atem atyk operuje 
form ułam i algebraicznemi. Tacy kompozytorowie zazwyczaj 
poszukują niezwykłych kombinacji muzycznych, rozkładają 
poszczególne tony na ich części i pierwiastki; dla nich każdy 
nnwet najbardziej rażący i zgrzytliwy dyssonans jest 
niemal objawieniem, o ile powstał na skutek niespotykanych 
dawniej połączeń dźwiękowych, natomiast nie wczuwają się 
oni w ducha muzyki, ani też w jej treść wewnętrzną. Odnoszą 
się oni nieomal z pogardą do improwizacji, natchnienie zaś, 
oraz ekstaza muzyczna jest przez nich uważana za wytwór fan
tazji, lub też za objaw neurastenji. Taki kompozytor nie po
trafi nikogo porwać, na nikogo oddziałać sugestywnie. Odsu
wa się on coraz bardziej od duchowej sfery działania muzyki, 
opanowany wyłącznie ideą formy, i poszukiwaniem nowych 
kombinacyj dźwiękowych. Ten „m aterjalizm  muzyczny“ ma
ło ma w sobie cech twórczych, przedstawiciele zaś jego zbli
ża ją  się raczej do grupy teoretyków muzycznych, niż do grupy 
rzeczywistych twórców. M ają oni, poniekąd, swoją wartość, 
przyczem ich prace sta ją  się często zdobyczami teoretyczno- 
muzycznemi, w dziedzinie jednak duchowego odziaływania są 
absolutnem zerem. I tylko z połączenia tych dwóch pierwia-
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stków: idei formy i ducha muzyki, może wyniknąć nowa w ar
tość muzyczna.

Czy taka „matematyka dźwiękowa“ może być nazwana 
twórczością muzyczną? I tak, i nie. Z jednej stiony twórcą 
jest każdy, kto tworzy nowe kombinacje i realizuje nowe po
mysły; z drugiej jednak strony twórczość wymaga pewnego 
uduchowienia, jest bowiem wytworem naszych duchowych, za
równo świadomych, jak i podświadomych pierwiastków. Są 
to zatem twórcy typu racjonalistycznego, natom iast o bardzo 
słabem działaniu sugestywnem, co wynika z całkowitej nieo
becności elementów, działających na podświadomość ludzką. 
Typ irracjonalistyczny twórcy posiada nawet przewagę p ier
wiastków podświadomych, dlatego też zazwyczaj silniej od
działywa na nasze uczucie, niż na intelekt i jest naogół 
sugestywnie silniejszy. Natomiast typ twórczy racjonalistycz
ny posiada prawie wyłącznie pierwiastki świadome, co najw y
żej z nieznaczną domieszką elementów podświadomych. D la
tego też działa on silnie na nasz intelekt i logikę, ale oddziały
wanie jego na nasze uczucie jest nadzwyczaj słabe. Pierw ia
stki te w muzyce należy odróżniać, gdyż rezultatem  ich układu 
jest oddziaływanie artysty  na publiczność, kontakt jego z pu
blicznością; decydują one też często o powodzeniu.

Powodzenie artysty  zależne jest od całego szeregu czyn
ników, niekiedy bardzo drobnych i błahych, ale które, mimo 
to m ają swoje znaczenie. I tu, jak zresztą i w całej muzyce, 
wpływy sugestywne artysty  grają  dużą rolę. W prawdzie, 
oprócz nich są jeszcze takie potęgi, jak reklama, prasa i k ry
tyka muzyczna etc. Powodzenie jest często wynikiem zmaga
nia się całego szeregu wpływów, myśli i idei, czasem zupełnie 
ze sobą sprzecznych, sugestji i kontrsugestji.

Twórczość nie przejaw ia się wyłącznie w dziedzinie sztu
ki. Twórcą może być nazwany każdy realizator nowych po
mysłów, jak n. p. dokonywujący wynalazku w dziedzinie tech
niki. I tu  również możemy spotkać stany bardzo przypom ina
jące natchnienie i ekstazę. Niema, prawdopodobnie, człowie
ka, któryby nie przebywał stanu podobnego do natchnienia. 
Nietylko człowiek pracujący umysłowo, ale nawet rzemieślnik 
(ślusarz, stolarz) miewa momenty jakby nagłego obostrzenia 
zmysłów i zdolności, podczas których stw arza rzeczy, lub dzie-



î a  wyjątkowo udane. U niektórych osobników stany takie wy
stępu ją  częściej, u  innych rzadziej, ale są one naogół udzia
łem  całej ludzkości. Zarodki natchnienia nosi każdy z nas, 
wybitny rozwój jednak tego stanu w ystępuje tylko u nielicz
nych jednostek.

Stany, przypom inające natchnienie, mogą niekiedy być 
wywołane sztucznie, n. p. zapomocą narkotyków, wtedy jednak 
specjalnie szkodliwie oddziaływują na zdrowie. Pozatem, p ra 
wie każdy z twórców ma swój sposób doprowadzenia siebie do 
„hyperwrażliwości“ zmysłów (czarna kawa, alkohol, nawet 
zabiegi hydropatyczne).

W ywoływanie sztucznych stanów „pseudo-ekstazy“ jest 
bardzo rozpowszechnione w niektórych kółkach i sferach a rty 
stycznych. Narkotyki, oddziaływując szkodliwie na zdrowie, 
w pływ ają również i na sam charakter procesu twórczego, dając 
początek twórczości chorej i patologicznej. To samo dałoby 
się powiedzieć o tak  częstem wśród twórców odurzaniu się a l
koholem w celu pobudzenia wyobraźni (E. Poe, Verlain). 
W szystkie te środki zazwyczaj chybiają celu. Jedynie oparta 
n a  skoncentrowaniu wszystkich sił umysłowych i fizycznych 
twórczość zasługuje na miano rzeczywistej twórczości.

Stany sztucznej „pseudo-ekstazy“, wywoływane u a rty 
stów zapomocą narkotyków, tylko pod niektóremi względami, 
przypom inają rzeczywistą ekstazę twórczą. D ają one wpraw
dzie chwilowe wzmożenie ostrości zmysłów, spotęgowanie zdol
ności assocjacyjnych, oraz nadwrażliwość układu nerwowego, 
k tóre to cechy przejaw iają się również i w natchnieniu twór- 
czem. Jednak idą one tylko w kierunku działania narkoty
ków, znikając natychmiast, po jego ustaniu. Ponadto stany 
te  posiadają właściwości, które szczególnie jaskrawo w ystępu
ją  przy dłuższem działaniu narkotyków, jak n. p. luki pamię
ciowe, lub gonitwa myślowa, i które wybitnie ujemnie oddzia
ływ ują na sam akt tworzenia. Nie mówiąc o nader szkodli- 
wem działaniu na zdrowie, nadają  one twórczości typ uroje
niowy, który jest charakterystyczny dla niektórych stanów 
psychopatycznych. Dlatego też stanów tych natchnieniem, lub 
ekstazą twórczą nazwać niepodobna; można je najwyżej na
zwać pseudo-natchnieniem, lub pseudo-ekstazą.

Nadużywanie narkotyków i środków podniecających przez
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artystów  jest jedną z przyczyn stosunkowo często w ystępują
cego wśród nich obłąkania. Nie w samej ekstazie twórczej 
k ry ją  się zarodki niedomagań psychicznych, a w owych sztucz
nych i szkodliwych sposobach i podnieceniach, k tóre są uży
wane przez licznych twórców dla osiągnięcia sprzyjającej p ra 
cy twórczej nadwrażliwości.

Zasadnicze elementy twórczości muzycznej są zależne tak  
od s fe ry  woli i uczucia, jak i od sfery myślenia. Proces my
ślowy daje nowe sposoby i środki w dziedzinie harmonji, kon
trapunktu  i orkiestracji. Nie jest on jednak wszystkiem 
w twórczości muzycznej. Niezbędnemi czynnikami jej są obok 
procesu myślowego: wola artystyczna, idąca zarówno w kie
runku stwarzania dzieła, jak i w kierunku eksterjoryzacji, oraz 
uczucia i pragnienia, często podświadome, naszego „ J a “.

Twórczość każdego kompozytora składa się z tych 3 p ier
wiastków, przyczem układ ich i zależność od siebie mogą pod
legać wahaniom w bardzo szerokiej skali. Jeśli przew aża p ier
wiastek myślowy, natom iast dwa drugie są wyrażone nieznacz
nie, mamy wówczas typ kompozytora-matematyka, suchego 
mózgowca-eksperymentatora w dziedzinie dźwięków. Stwarza 
on istotnie niekiedy wartościowe pomysły, przyczyniając się do 
ewolucji poglądów muzycznych, natom iast m uzyka jego jest 
sucha, mało porywająca i mało wzruszająca. Jeśli u kompo
zytora przew aża element uczuciowy, powstaje w tedy często 
typ artysty  przesubtelnionego i przewrażliwionego, który odzia- 
ływa wprawdzie na publiczność siłą i szczerością swego uczu
cia, ale  zato rzadko stw arza i realizuje nowe pom ysły w sztu
ce. W reszcie trzeci typ o przewadze woli artystycznej, oddzia
ływujący i poskram iający niejako publiczność zapomocą niej, 
natom iast o słabo rozwiniętych dwóch pozostałych elementów 
twórczych. Ten typ szczególnie często się trafia  u  wybitnych 
kapelmistrzów, za przedstaw iciela zaś jego można uważać A . 
Nikischa.

Istotnym twórcą muzycznym może być nazwany tylko ta 
ki kompozytor, u którego w harm onijny sposób śą rozwinięte 
owe trzy  elementy.

Są również kompozytorowie, u  których dużą rolę w twór
czości odgrywają dążenia i pragnienia podświadome. Wybór, 
zarówno środków, jak i kierunku artystycznego, jest częstokroć
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od nich zależny. Twórczość, jako czynnik do pewnego stopnia 
autopsychoanalityczny, wyzwala poniekąd pragnienia podświa
dome, nadając im formę i doprowadzając je w ten sposób do 
świadomości, do której dochodzą one niekiedy pod postacią 
gotowych wyników i sformowanych systemów; świadomy zaś 
proces myślenia twórczego układa je i wiąże logicznie i kon
sekwentnie.

Dążenia i pragnienia podświadome wyw ierają zatem wpływ 
na charakter i rodzaj twórczości muzycznej. U kompozytorów, 
wykazujących tendencje w kierunku melodyjności, są one czę
sto ekwiwalentem utajonych, lub niewykorzystanych skłonności 
i możliwości wokalnych. Natomiast u muzyków, mających 
mniej poczucia melodji, a zato zdradzających wzmożone po
czucie rytmu, mogą być wyrazem podświadomego dążenia or
ganizmu do tańca, względnie ruchu rytmicznego. Muzycy, 
znajdujący najwyższe upodobanie w harm onji i w t. zw. „pio
nowym układzie” —  są to, właściwie, zwolennicy dźwięku sa
mego w sobie. B adając twórczość poszczególnych kompozy
torów, można łatwo określić, co było podstaw ą ich twórczości: 
skłonności wokalne, ruch rytmiczny, czy też dźwięk sam w so
bie. W  tym układzie odgrywają rolę nietylko fizjologiczne 
właściwości i możliwości organizmu danego kompozytora, lecz 
również dziedziczność, sięgająca niekiedy znacznej liczby po
koleń wstecz.

Czynniki podświadome odgrywają bardzo dużą rolę u t. 
zw. „cudownych dzieci“. Opisywano dzieci obdarzone nie- 
zwykłemi zdolnościami muzycznemi, lub matematycznemi. Nie
które z nich wykonywały skomplikowane obliczenia m atem a
tyczne prędzej, niż wykwalifikowani dorośli matematycy. 
Objawiała się tu  w znacznym stopniu praca sfery podświado
mej, która automatycznie i bez udziału sfery świadomej osią
gała lepsze wyniki, niż świadome zastosowanie (najlepszych 
metod,

U dzieci cudownych mogą się również przejaw iać pod
świadome zdolności muzyczne. Tak W illiam Crotch, ur, w r. 
1775, m ając dwa lata, komponował utw ory muzyczne i mógł na 
organach powtórzyć każdy zasłyszany utwór.

Pepito Rodriguez Ariola, który w roku 1900 był przedsta
wiony w Paryżu na międzynarodowym kongresie psychologów,
8



114

mając 3 ^  lata  mógł odtworzyć w tonacji i takcie każdą melo- 
dję, komponując przy tem rozmaite w arjanty. Rzadziej spo
tykam y się u  dzieci z objawami czystej twórczości muzycznej, 
która wymaga już pewnego udziału i wyrobienia intelektu. 
Objawy tej twórczości ograniczają się przeważnie do lekkich 
form improwizacji, rzadko zaś mamy do czynienia z tworze
niem gotowych form muzycznych (Mozart) .

Twórczość muzyczna uważana jest przeważnie za akt wol
nej woli człowieka. Tak jest istotnie w przytłaczającej więk
szości przypadków. A rtysta tworzy to, co sam uważa za 
słuszne i stosowne. Jachimecki wywodzi akt twórczości m u
zycznej z wyższej sfery zdolności pragnienia, k tóra stanowi 
podbudowę pod akty woli. Jeżeli kompozytor sam sobie wy
znacza wyobrażenia, przetw arzając je potem świadomie na ję
zyk muzyczny zgodnie ze swemi zamierzeniami i zasadami, to 
tak i akt twórczości muzycznej jest bezwzględnie aktem  wolnej 
woli. Przejaw ia się to przeważnie u twórców typu racjonali
stycznego. Są jednak, nieliczne zresztą, przypadki, gdzie kom
pozytor jest jakby zniewolony do działania. Tworzy on pod
świadomie, albo nawpół świadomie, zbliżając swoją twórczość 
raczej do typu automatyzmu psychicznego. W edług R. Stei- 
nera wolność jest niemożliwa, kiedy o moich wyobrażeniach 
moralnych stanowi coś poza mną, jakiś mianowicie proces me
chaniczny. Twórcy typu irracjonalistycznego tw orzą często 
tak, jakby spełniali jakąś czynność przymusową, niezależną od 
woli, często nawet wbrew niej. Mamy tu jakby rozszczepienie 
woli na wolę świadomą, która przeciwstawia się częstokroć 
aktowi tworzenia, oraz wolę podświadomą, która w takich w y
padkach zazwyczaj bierze górę.

W  t^pi przypadku, pomimo częstego przypisywania swo
jej twórczości jakiejś sile stojącej poza nim, kompozytor jest 
jednak istotnym twórcą swoich dzieł. W ychodzą one z jego 
jestestwa, są wynikiem jego pragnień podświadomych i nasta
wienia psychicznego, mogą nie być jednakże aktem  woli świa
domej.

Nie należy utożsamiać twórców muzycznych z kompozyto
rami. Kompozytorem, według Jachimeckiego, jest każdy mu
zyk, piszący nowe kompozycje, jakiegokolwiek rodzaju  i for
my; nowe, t. zn. takie, które w jego dobrej wierze nie zostały



115

przez kogoś innego przedtem  napisane, ani w całości, ani w czę* 
ściach. Taki kompozytor posługuje się zazwyczaj środkami 
muzycznemi, które już były przed nim odkryte i wynalezione. 
Nie wnosi on żadnych swoich pierwiastków nowych, przesta
wia zazwyczaj tylko kombinacje dźwiękowe i przegrupowuje 
je na swój sposób. Istotny twórca muzyczny jest zjawiskiem 
bardzo rządkiem. Wnosi on do muzyki swoje nowe indywidu
alne wartości myślowe i uczuciowe, których nie otrzymał z rąk 
swoich poprzedników, ale do których doszedł sam, drogą sa- 
moistniej pracy duchowej. Nie można wprawdzie nazwać wy
łącznie tylko twórcą takiego kompozytora, który dokonywuje 
eksperymentów dźwiękowych w dziedzinie muzyki, który stw a
rza dzieła wyłącznie tylko na suchych mózgowych obliczeniach 
oparte i pozbawione całkowicie elementów uczucia i natchnie
nia. Twórcą rzeczywistym będzie taki, który potrafi w har
monijny sposób połączyć myślową formę tworzenia z jej uczu
ciowym wyrazem, świadomą wolę z podświadomem pragnie
niem; którego myśl, poparta uczuciem, pozwoli mu osiągnąć 
stan nagłego wysubtelnienia i wrażliwości, jaki nazywamy 
natchnieniem.

Mylne wyobrażenia o istocie twórczości muzycznej dopro
wadziły do tego, że pewna część kompozytorów odrzuca ca ł
kowicie uczuciową formę tworzenia, przyjm ując tylko myślo- 
wo-świadomą jej formę. Zapominają oni o tern, że myśl świa
doma nie jest jeszcze wszystkiem w twórczości. Ignorują oni 
całkowicie olbrzymie krainy ducha, pozostające poza obrębem 
świadomości; ignorują oni całkowicie procesy psychiczne, które 
tam się odbywają i środki, zapomocą których rezultat szybciej 
może być osiągnięty, niż zapomocą zwykłego myślenia. Lu
dzie, przeżywający ekstazę twórczą, twierdzą, że w takich chwi
lach świadomość ich staje  się jakby przeobrażoną i wszech
ogarniającą. Takie chwile „nadświadomości“ są niezmiernie 
rzadkie, ale na nich opiera się istota twórczości.

Jednym  z najciekawszych procesów twórczych jest im
prowizacja. Pomysły, powstałe w duszy artysty, znajdują szyb
kie zrealizowanie tylko w improwizacji, gdyż pióro częstokroć 
nie może nadążyć za lotną myślą. P rzy zapisywaniu kompo
zytor często zapomina to, co pomyślał, względnie pamięta ty l
ko niektóre szczegóły i wytyczne. Planowe opracowanie dzie
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ła  następuje dopiero później podług obmyślanej struktury, bez 
czego utwór byłby chaotyczny. W prawdzie koncepcje muzycz
ne kompozytor tworzy w zależności od powziętego zgóry p la 
nu, lecz mimo to zapisywanie jest często czynnikiem ham ują
cym natchnienie, zaś pomyślane kombinacje dźwiękowe nie
rzadko przy pisaniu się rozpierzchają.

Są kompozytorowie, których utwory pisane są bardzo 
mierne, natom iast mogą być oni znakomitymi improwizatora- 
mi i odwrotnie. W niektórych wypadkach improwizacje stoją 
znacznie wyżej od kompozycyj pisanych.

J, Huré podaje, że Saint Saëns w im prowizacjach swoich 
dokonywał takich karkołomnych cudów techniki wykonawczej, 
że gdyby je zapisał, to nawet biegły wirtuoz potrzebowałby kil
ku miesięcy ćwiczeń, aby je poprawnie wykonać, a najzdolniej
szy muzyk musiałby się niemało namozolić, aby je dokładnie 
zapisać". A utor ten twierdzi, że improwizacji trzeba się uczyć 
tak, jak się uczy mówić. „Im prowizacja jest bowiem rozmową 
muzyczną, k tóra od banalnych tematów może przejść do n a j
poważniejszej rozprawy. Najlepiej uczyć improwizować dzie
ci, zanim się one jeszcze nauczą czytać nuty".

Zarzuty, że improwizacje są przeważnie chaotyczne, uw a
ża on za błędne, gdyż improwizowanie nawet bardziej sprzyja 
planowemu, wewnętrznie spoistemu, tworzeniu, niż zwykłe 
komponowanie na piśmie.

Improwizowanie posiada może najwięcej cech czystej 
twórczości. Jeżeli natchnieniem nazywamy stan psychiczny 
o wzmożonej zdolności assocjacyjnej, spotęgowanem odczu
waniu i zwiększonej ostrości zmysłów, to należy zaznaczyć, że 
stan ten nie da się utrzymać przy długotrwałem i mozolném 
zapisywaniu nut. Zapisywanie kompozycji jest p racą  żm ud
ną, długą i częstokroć męczącą, przyczem myśl może znacznie 
wyprzedzać proces zapisywania, na skutek czego pow staje roz
bieżność w pomysłach i częste uczucie niezadowolenia. W praw 
dzie, t. zw. natchnienie nie przejaw ia się li tylko w improwiza
cji; może się ono przejawić w stworzeniu pomysłu, szkieletu 
utworu, lub conajwyżej paru  zasadniczych fragmentów. Resz
ta  to jest praca, uporczywa, w ytrw ała praca.

Chociaż improwizacja wymaga pewnych uzdolnień w tym 
kierunku, tem niemniej zmysł improwizacyjny może być od
powiednio rozwijany i kształcony.
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W idujemy często wykształconych muzycznie artystów  i wy
konawców, którzy jednak w improwizacji nie potrafią skleić 
kilku taktów. Improwizację należałoby zatem traktować po
niekąd, jako pewne ćwiczenie pedagogiczne. Rozwija ona zmysł 
kombinacji dźwiękowej, uczy tworzyć interw ały muzyczne, roz
poznawać tonacje i ich wzajemny stosunek, a jako ćwiczenie 
twórcze dla muzyków, mających się poświęcić kompozycji, 
wpływa bardzo dodatnio na zdolność szybkiego i natychm iasto
wego wyrażania swych myśli i intencyj muzycznych, ułatw ia
jąc tem samem powstawanie procesu twórczego.

Natchnienie może powstać na pewnem tylko, określonem 
podłożu psychicznem. Je s t to przedewszystkiem zdolność do 
wzmożenia i nasilenia związanych z twórczością procesów as- 
socjacyjnych, oraz do pewnego stopnia zwiększenie wrażliwo
ści układu nerwowego, dzięki czemu, zarówno wyobraźnia, jak 
i wszystkie procesy duchowe ulegają znakomitemu spotęgowa
niu. Trudno jest ściśle określić, jakie przyczyny powodują 
ów stan, gdyż mogą one być nader różnorodne. Najczęstszym 
bodźcem do natchnienia są wrażenia estetyczne, lub zmysłowe; 
są jednak przypadki, kiedy natchnienie pojawia się bez żadnej 
widomej, zewnętrznej przyczyny.

Twórca, który ten stan przebywał kilkakrotnie, czuje nie
kiedy jego zbliżanie się. Niektórzy twórcy opisywali zbliżanie 
się natchnienia i twierdzą, że odczuwali w tedy coś, jakby „dech 
potężny". Rzadki ten objaw trafia się przeważnie u  twórców 
typu  irracjonalistycznego.

Jeżeli chodzi o sam proces tworzenia, to najczęściej prze
jaw ia się on w formie urywanych krótkich fragmentów, które 
następnie są opracowywane szczegółowo i rozwijane. N atch
nienie w przeważnej większości wypadków nosi charakter kró t
kich nieprzewidzianych przebłysków, jakby olśnień. Rzadko 
się zdarza, aby utrzymywało się ono dłużej, n. p. w ciągu cho
ciażby kilkunastu godzin. O tem zaś, aby można było całe 
dzieło wykończyć w ciągu trw ania jednego okresu natchnienia, 
oczywiście nie może być nawet mowy. Stan ten, który 
jest po części zbliżony do stanu hyperwrażliwości nerwowej, 
nie daje się utrzymać przez czas dłuższy.

Zostawia on po sobie stan pewnej ekscytacji, lub podnie
cenia nerwowego, który utrzym uje się również przez jakiś czas.
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Po nim następuje okres łagodnego zmęczenia, wyczerpania 
i prostracji duchowej, łączącej się często z uczuciem zadowo
lenia.

Natchnienie twórcze nie jest ściśle związane wyłącznie 
z koncepcją samego dzieła. Może ono przejaw ić zarówno 
w luźnych fragmentach, jak i w stworzeniu całokształtu — 
szkieletu utworu, a nawet w opracowaniu szczegółów wykoń
czenia. Jest to tylko stan nerwowy, stan nagłego obostrzenia 
zmysłów i procesów duchowych, który może się w najróżnorod^ 
niejszy sposób manifestować.

Stan ekscytacji nerwowej podczas procesu natchnienia 
jest niekiedy tak silny, że sprawia czasem zmniejszenie, względ
nie zamroczenie świadomości. A rtysta w stanie ekstazy tw ór
czej może tracić całkowicie kontakt ze światem zewnętrznym 
i z otoczeniem; może być jakby głuchy, ślepy, niemy, po prze
minięciu zaś tego stanu nie pamiętać co się z nim działo, a za
tem wykazywać objawy amnezji całkowitej, lub częściowej. 
Stany takie trafia ją  się jednak rzadko i to wyłącznie u osob
ników specjalnie do tego usposobionych. Nie można ich rozcią
gać na ogół twórców. Z drugiej zaś strony, publiczność i k ry
tyka często podciąga pod miano twórczości utwory, które mało 
m ają z nią wspólnego, a które w stosunku do prawdziwej tw ór
czości są tem, czem są wypracowania szkolne w porównaniu do 
arcydzieł literatury. W prawdzie skrupulatni badacze mogliby 
się doszukać elementów twórczości nawet w wypracowaniach 
szkolnych, jest to jednakże twórczość jedynie w powijakach.

W ystępujące niekiedy w ekstazie twórczej am nezja i auto
matyzm psychiczny zbliżają ją do niektórych stanów hypno- 
tycznych. Natchnienie może czasem przypom inać opętanie 
ideą twórczą, względnie „idées fixes"; może występować pod 
postacią myśli natrętnych, a dotyczących realizacji jakiego
kolwiek pomysłu artystycznego, a które ustępują dopiero po 
ich zrealizowaniu.

Nie mogą być, natomiast, absolutnie nazwane twórczością 
szablonowe, niekiedy nawet masowe produkcje t. zw. „szla
gierów muzycznych", które idą całkowicie za głosem mody, 
schlebiając najniższym uczuciom publiczności kabaretowej i bę
dąc jedynie towarem na sprzedaż, towarem produkowanym 
hurtem  i serjami.

\
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Natchnienie jest to zatem stan wzruszeniowy, podczas któ
rego uzew nętrzniają się ukryte siły naszego ducha. Siła tw ór
cza, która znajduje się w nas w stanie utajonym, wyzwala się 
podczas owych rzadkich chwil natchnienia. Przekracza ona 
niekiedy znacznie nasze życie indywidualne, stając się w łasno
ścią całego społeczeństwa.

Siła twórcza, oddziaływując sugestywnie zapomocą stwo
rzonego przez siebie dzieła muzycznego, wpływa jednocześnie 
na słuchaczy w ten sposób, że wywołuje u nich jakby słabą od
bitkę procesu twórczego. Przejaw ia się to w dużym stopniu na 
wykonawcach, czyli odtwórcach, którzy sta ją  się na skutek te 
go już jakby współtwórcami.

Odtwórca jest tern medjum, które wyraża myśli i uczucia 
kompozytora, nadając im jednocześnie życie. Dlatego też mu
si on wejść do źródła twórczości kompozytora i zrozumieć go.

W  kwestji występowania natchnienia i ułatwienia sobie 
powstawania nastroju twórczego, potrzebnego do kompozycji 
muzycznej, istnieją najrozm aitsze poglądy.

Poglądy te, aczkolwiek przedostały się do literatury, nie 
zawsze odpowiadają rzeczywistości. Każdy kompozytor ma 
naogół własny indywidualny sposób tworzenia. Podają m. in., 
że Glück najłatw iej komponował na łące wśród kwiatów, 
Beethoven zaś podczas swoich długotrwałych przechadzek po 
polach i lasach; Cimarosa wśród gości i słuchaczy; Sarti sa
motny, w ciemnym pokoju i t. d.

W idok kwiatów, przyrody, samotności, literatura skupia
jąca, modlitwa, niekiedy zaś odwrotnie, ożywione tow arzy
stwo, — mogą kompozytora pobudzić do twórczości. Haydn 
przed komponowaniem modlił się żarliwie, szukając w m odlit
wie potrzebnego skupienia i koncentracji myślowej.

Należy jednak zaznaczyć, że najczęściej utwory muzyczne 
są komponowane przy biurku, oraz przy fortepjanie, względ
nie innym instrumencie muzycznym. „ Tworzenie na łonie na
tu ry  (jak u Glücka i Beethovena) polega przeważnie na my
ślowej konstrukcji pomysłu, lub szkieletu dzieła, szczegóły zaś 
są prawie zawsze wykańczane w ciszy gabinetowej. Podobnie 
ma się spraw a z twórczością improwizacyjną; kompozytor, albo 
całkiem zapomina i nie jest w stanie powtórzyć improwizacji, 
albo też pam ięta z niej później tylko konstrukcję, lub poszczegól-
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ne fragmenty, które następnie są również opracowywane przy 
biurku, przyczem może się wtedy nawet zmienić typ i rodzaj 
kompozycji.

Używanie czarnej kawy, alkoholu, tytoniu, oraz innych 
narkotyków celem pobudzenia twórczości trafia  się niezmiernie 
często.

Sam akt twórczy jest niekiedy bardzo męczący dla kom
pozytora. Trudności, wyłaniające się przy realizacji pom y
słów artystycznych, tłum ią czasami w zarodku podniecenie 
twórcze, w trącając artystę w stan depresji i zniechęcenia. Czę
sto natchnienie przychodzi podczas samego aktu tworzenia, po
czątek którego może być bardzo chropawy i uciążliwy. Dopie
ro w miarę posuwania się pracy, staje się ona coraz szybsza 
i łatw iejsza; droga dla twórczości jest w tedy utorowana, p rze
wodnictwo zaś nerwowe, wyobraźnia i szybkość procesów asso- 
cjacyjnych sta ją  na należytym poziomie. Procesy te osiągają 
chwilami taką  intensywność, że ręka nie może nadążyć za m y
ślą. Kompozytor, po przejściu ekstazy twórczej, niekiedy sam 
się zdumiewa, jak dużo i szybko napisał,

Czasem proces twórczy odbywa się inaczej. Niespodziewa
nie powstaje iskra, zarodek pomysłu. Ten zarodek wbija się, 
jak gwóźdź w psychikę kompozytora, skupia wszystkie jego 
myśli, może mu odebrać nawet sen i apetyt. Rośnie on i roz
wija się, nabiera ciała i życia; kompozytor nosi go w sobie jed
nak czas dłuższy, zanim wyda na świat, czekając na sp rzy ja
jącą chwilę. Utwór taki jest najczęściej już w chwili powsta
wania dojrzały, przem yślany i „donoszony“. W  przeciwień
stwie do twórczości fragmentarycznej, gdzie poszczególne frag
m enty są ze sobą następczo wiązane i uzupełniane, tak i „do
noszony" utwór muzyczny uderza przeważnie zwartością i jed
nolitością konstrukcji. W ywiera on tem silniejszy wpływ, im 
bardziej jest wykuty z jednej bryły i jeśli w ciągu całego pro
cesu jego powstawania czynne były te same myśli i uczucia 
przewodnie. W yraz jednej myśli przewodniej i jednego uczu
cia łatwiej daje się współodczuć przy wykonywaniu utworu 
muzycznego, niż szereg myśli i uczuć, często ze sobą sprzecz
nych, k tóre byłyby wyrażone w tem dziele.

Twórczość muzyczna więcej, niż jakakolwiek ïnna mo
że być nazwana psychicznem wyładowaniem, iskrą elektrycz
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ną, k tóra usuwa napięcie nerwowe i oczyszcza atmosferę du
chową.

Skriabin przed napisaniem utworu wykazywał zdenerwo
wanie, pewną depresję duchową, k tóra natychm iast ustępowa
ła  po napisaniu dzieła. Chopin, chory na gruźlicę, doznawał każ
dorazowo znacznej popraw y samopoczucia po napisaniu utwo
ru  muzycznego. Tak twórczość muzyczna wpływa niekiedy 
dodatnio nawet na stan fizyczny organizmu. Ona też często po
zwala osobnikom, stojącym na pograniczu pomiędzy norm al
nością, a stanem patologicznym, dłuższy czas utrzymywać się 
po stronie normalności.

Indywidualności o typie twórczym, balansujących pomię
dzy normalnością, a stanami psychopatologicznemi, można na
liczyć sporo (E. Poe, Nitzsche, Baudelaire i in.). Sama tw ór
czość nietylko nie usposabia do chorobowości umysłowej, ale 
niekiedy jej wprost przeciwdziała. Niezaspokojone pragnienia 
podświadome, popędy tłumione, wszystko to, co nie dochodzi 
do naszej świadomości, lub jest przez nią zwalczane, znajduje 
w  twórczości poniekąd drugie ujście. Poza tem jest ona czynni
kiem odprowadzającym  i odwracającym  uwagę od niedomagań 
naszego duchowego „ J a “, oraz od cierpień fizycznych orga
nizmu. Twórczość muzyczna ma tą  przewagę nad literacką, że 
jest mniej dostępna, a pozatem trudniejsza do zrozumienia dla 
przeciętnego laika. Psychoanalityczna twórczość literacka jest 
zawsze skrępowana zbytnią dostępnością i zrozumiałością dla 
wszystkich. A utor tu  niezawsze może uzewnętrznić swoje prag
nienia i dążenia w takiej formie, w jakiejby sobie życzył. Nawet 
pamiętniki o dokumentalnej wartości niezawsze są wolne od 
domieszki literackiej, lub fantazyjnej i często nie są zupełne 
szczere. Twórczość literacka jest zatem tylko częściową psy
choanalizą, natom iast twórczość muzyczna, gdzie autor może 
wypowiadać bez skrupułów swoje najtajn iejsze pragnienia, jest 
często zupełną psychoanalizą. To jest podstaw ą uspakajających 
jej właściwości. Jak  często widzimy przykłady, że człowiek 
silnie zdenerwowany nagle pod wpływem muzyki się uspaka
ja; znajduje on bowiem w niej odpowiedź, oraz rozładowanie 
swego wzmożonego napięcia nerwowego.

Można przypuszczać z dużem prawdopodobieństwem, że 
w całym szeregu przypadków patologicznych, lub stojących na
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pograniczu normalności i stanów patologicznych, twórczość 
opóźnia, lub wstrzym uje rozwój skłonności chorobliwych, które 
przyl jej zatamowaniu wystąpiłyby znaczne wcześniej i in 
tensywniej, Nitzsche, który od wczesnej młodości wykazywał 
skłonności psychopatologiczne, tylko dzięki twórczości mógł d łu
go utrzymywać się na pograniczu chorobowości, zanim ostatecznie 
nie dostał się w jej sferę. Twórczość jest istotnie zatem „tam ą 
ochronną"; jeżeli ją usuniemy, to objawy chorobowe u osób do 
tego usposobionych wystąpią niezwłocznie.

Pod względem konstytucji psychicznej wśród artystów mu
zyków przew aża typ schizoidalny. Nowoczesna psychiatrja 
rozróżnia 2 typy konstytucyjne: cykloidalny i schizoidalny.
Pierwszy z nich, zwany inaczej syntonicznym, jes typem tow a
rzyskim, biorącym żywy udział w życiu zewnętrznem. Jest on 
niejako nastrojony w unísono z otoczeniem. Drugi typ, schizo
idalny żyje własnem odrębnem życiem, stw arza sobie odrębny 
świat duchowy, natom iast w życiu zewnętrznem i społecznem 
prawie nie przyjm uje udziału, kontakt zaś jego z otoczeniem 
jest bardzo słaby, Oba te typy, nie będąc bynajmniej jeszcze 
chorobowemi, mogą jednak przy sprzyjających warunkach 
przejść w stany patologiczne: typ schizoidalny w schizofrenję 
(cechującą się rozszczepieniem woli i osobowości), typ zaś 
cykloidalny w psychozę m anjakalno-depresyjną. W ypada za
znaczyć, że typ schizoidalny, pomimo pewnej skłonności do 
rozwoju zaburzeń psychicznych, idących przeważnie w kierun
ku schizofrenji, jest jednak w normalnych swoich przejaw ach 
typem twórczym. Twórczość wewnętrzna znajduje najlepsze 
warunki rozwoju właśnie w tym typie konstytucjonalnym. 
Stworzenie własnego, odrębnego świata duchowego jest pod
łożem, na którem wykwitają procesy twórcze. Syntonik, ży
jący życiem swego otoczenia, nie potrafi należycie wydobyć 
z siebie owego skupienia, koncentracji duchowej, potrzebnej 
do aktu twórczego. Natomiast ci ludzie są często artystam i 
obserwatorami, kliszami fotograficznemi, chwytającemi dokład
nie zewnętrzne przejaw y życia, ale w większości przypadków 
są niezdolni do samoistnego tworzenia. Typ schizoidalny jest 
zatem często typem  twórczym i nie powinien być nazwany ści
śle patologicznym, o ile nie przekracza pewnych granic normy. 
Może on mieć jednak tendencje przybierania niekiedy form
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patologicznych, które następują naskutek wypaczenia, lub p rze
rostu niektórych jego cech. Nierzadkie stosunkowo występo
wanie cech psychopatologicznych u twórców ma właśnie pod
stawę w pewnych wybujałościach, powstałych na tle  konsty
tucji schizoidalnej. Zmiany patologiczne nic jednakże nie m ają 
wspólnego z twórczością. Twórczość, a psychopatja są to dwa 
przeciwległe bieguny. W ięcej nawet, twórczość jest często 
bezpiecznikiem, tam ą ochronną przeciwko występowaniu obja
wów psychopatologicznych i psychonerwic. Zmiany psycho- 
patologiczne są tylko wynikiem zmian chorobowych ustroju 
ludzkiego. Zmiany zaś chorobowe mogą wystąpić niezależnie 
od twórczości, która, jako rozładowanie napięcia duchowego, 
jako do pewnego stopnia autopsychoanaliza może- im nawet 
przeciwdziałać.

W śród artystów muzyków typ schizoidalny jest specjal
nie silnie reprezentowany. W ynika to z samego charakteru 
muzyki, jako sztuki. O ile malarstwo, lub wogóle sztuki p la 
styczne, mogą istnieć na podstawie obserwacji przejawów ży
cia zewnętrznego (aczkolwiek i tam ma duże znaczenie kon
cepcja i wewnętrzna myśl twórcza), o tyle twórczość muzycz
na jest praw ie wyłącznie wytworem owego odrębnego ducho
wego świata wewnętrznego.

Zasadniczym warunkiem wszelkiej twórczości jest indywi
dualne podłoże twórcze. Podłoże to nie jest ściśle związane 
z jakimkolwiek rodzajem  sztuki, lub poszczególną gałęzią 
wiedzy. Jest to, jeśli się można tak wyrazić, ogólne nastaw ie
nie twórcze organizmu. Indywidualne cechy twórcze takiego 
osobnika mogą się przejaw ić w najróżnorodniejszych dziedzi
nach, zależnie od jego uzdolnień i zainteresowań. Ludzie o 
znacznie wyrażonych elementach twórczych zostawiają często 
piętno swojej twórczości na wszystkiem, czego się dotkną, lub 
co zdziałają. Twórca muzyczny składa się zatem z 2 pierw ia
stków: z ogólnych twórczych elementów, które nie są związane 
z muzyką, ani też z żadną inną dziedziną, i ze zdolności ściśle 
muzycznych (jak słuch, swoiste odczuwanie tonów, łączenie 
ich). Podobnie łączenie ogólno-twórczego podłoża ze zdolno
ściami technicznemi może dać typ twórczy konstruktora-wyna- 
lazcy.
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Twórczość muzyczna stanowi zaledwie drobną część tw ór
czości ogólnej. W yrastając z jednego pnia, opierając się na 
ogólno-twórczem podłożu, rozwija się ona jednak samodziel
nie, wykorzystując swoje odrębne walory. Urabia ona, odpo
wiednio do swoich możliwości, nawet charakter twórcy, oraz 
skierowuje myśl jego w kierunku przez siebie pożądanym. W y
wiera ona piętno na całe życie artysty, nadając charakterystycz
ne cechy wszystkim jego czynnościom. Człowiek, oznaczony 
stygmatem twórczości muzycznej, do końca życia nie jest w s ta 
nie wyrwać się z pod tego przemożnego, a fatalnego wpływu. 
Ta odrębność struktury duchowej artystów daje  się łatwo za
uważyć przez każdego, kto się z nimi bliżej zetknął. Podkre
ślany często przerost uczucia na niekorzyść woli nie jest ce
chą stałą  i trafia  się stosunkowo w znikomej mniejszości a r 
tystów. U pewnej kategorji muzyków spotykamy się nawet ze 
znacznym rozwojem woli artystycznej. (Wagner, Paganini, 
Nikisch i in.). Jeżeli rozwój elementów woli świadomej w 
twórczości nie jest udziałem  pewnej części muzyków, to zosta
ło spowodowane brakiem  zrozumienia potrzeby kształcenia 
woli, oraz jej eksterjoryzacji w kierunku artystyczno-muzycz- 
nym.

Pomimo wszelkich prób i doświadczeń, idących w kierunku 
poznania i zbadania procesów twórczych, pozostają one dotąd 
nierozwiązane. Są one dziwną i tajemniczą dziedziną, w drob
nej zaledwie części dostępną dla badań. Nauka, mimo całego 
swego przebogatego arsenału środków, zdołała tylko nieznacz
nie uchylić rąbek zasłony, odkrywającej tajn ie i głębie proce
sów twórczych. Trzymamy w ręku tylko jeden koniec nici, do
chodzącej do naszej świadomości; dalszy jednak ciąg tej nici 
ginie w otchłaniach zaświadomości. Narzędziem idei twórczej 
jest muzyka. Giętka i nieuchwytna, bezprzestrzenna i niema- 
terjalna, będąca em anacją duchowych pierwiastków, staje się 
ona niezbędną duchową straw ą dla coraz szerszych warstw  
ludności.

Potrzeba i pragnienie odpowiedniej muzyki przenika co
raz bardziej do świadomości ogółu. Dotąd, bowiem, napraw dę 
wartościowa muzyka była duchową strawą jedynie nielicznych



muzykalnych, lub zaawansowanych w muzyce jednostek. Ko
nieczność stworzenia stałych wartości muzycznych, któreby 
um iały przemówić do szerokiego ogółu, nie zniżając się do jego 
pojęć i gustów, staje się coraz bardziej nagląca.

Czy kw estja ta  zostanie rozwiązana i w jaki sposób — 
pokaże przyszłość.
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