
Geen tv-reeks met  filosofe Alicja 
Gescinska dit najaar. Best jammer,
want Wanderlust, het Canvas-pro-
gramma waarin ze diepgravende 
gesprekken voerde met denkers,
dichters en kunstenaars, was een
verademing in het jachtige en plicht-
matig leukige televisielandschap.
Niet dat ze aan duivelse luiheid ten
prooi zal vallen: ‘Tijd om te schrijven.
Voor de zoveelste keer zal ik mijn

biografie over Karol Wojtyła hervatten, de Poolse
filosoof die later net iets bekender werd als Paus
Johannes Paulus II. Zijn leven als denker is onderbelicht
gebleven en daar bestaat nog geen naslagwerk over.
Die lacune blijft me als een vloek achtervolgen, dus
rest me niets anders dan zelf dit boek te schrijven.’
Wojtyła krijgt ook een cameo in haar nieuwe essay,
waarin ze het belang van muziek onderzoekt. Centrale
vraag: kan muziek van ons een beter mens maken?

Alicja Gescinska: De vraag naar het morele belang
van muziek boeit me al jaren, al sinds mijn studietijd
aan de Universiteit Gent, toen ik in aanraking kwam
met het werk van Vladimir Jankélévitch, de Franse
moraalfilosoof die enkele prachtige boeken schreef
over Ravel, Fauré en Liszt. Hoewel ik zelf geen muzikale
achtergrond heb, werd me al snel duidelijk dat muzi-
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M
uziek verzacht de zeden, zo wordt
weleens beweerd. Maar is dat wel zo?
Filosofe Alicja Gescinska gaat in
haar nieuwe essay op zoek naar het

verband tussen muziek en moraal. ‘Het is zoveel
meer dan puur tijdverdrijf. Anderzijds is het ook
geen wondermedicijn tegen kwaadaardigheid.’
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kaliteit onlosmakelijk verbonden
is met de kern van ons mens-zijn.
Het is méér dan louter tijdverdrijf.
De meeste boeken over dit thema
zijn echter door en voor musicologen
geschreven. Ik wilde het eens
filosofisch benaderen, vanuit het
standpunt van een muzikale leek.
U stapt daarmee in een lange

 filosofische traditie. Wat hebben

denkers toch met muziek?

GESCINSKA: Je mag ons niet alle-
maal over dezelfde kam scheren.
Schopenhauer beschouwde muziek
als de hoogste kunstvorm, maar
Kant moest er niets van weten.
Vaak wordt muziek heel argwa-
nend bekeken omdat ze zo expli-
ciet op de emoties inwerkt, en daar
houden rationele denkers niet
altijd van. Adorno heeft zijn afkeer
van jazz geventileerd en genres als
hiphop en metal worden soms als
zedenbedervend of zelfs satanisch
bestempeld. Zulke oordelen zijn
problematisch en ik geef toe dat ik
me met de vraag naar het verband
tussen muziek en moraliteit op glad
ijs waag.  Iedereen kent de verhalen
van nazi’s die overdag mensen de
gaskamer instuurden en ’s avonds
van Wagner genoten, dus je zou
kunnen stellen dat je muziek en
ethiek het best zo strikt mogelijk
gescheiden houdt. Toch ben ik
ervan overtuigd dat muziek
inwerkt op ons empathisch vermo-
gen. Over dat spanningsveld gaat
mijn boek.
In de openingspagina’s

gaat u op bezoek bij

de Poolse componist

Krzysztof Penderecki.

Hij is resoluut in zijn

antwoord op uw mora-

liteitsvraag.

GESCINSKA: Zijn ant-
woord was kort en
krachtig: ‘Nie, muziek
maakt mensen niet be-
ter.’ Dat vond ik
vreemd, omdat zijn com-
posities alles behalve
neutraal zijn. Vaak be-
kritiseerde hij in zijn
werk het Sovjet regime
en zijn Thousand Voices
for Peace is een hartver-
scheurende ode aan de
slachtoffers van WO I.

Toch begrijp ik zijn radicale ant-
woord. Muziek is geen instant -
remedie. Het is niet omdat je de
negende symfonie van Beethoven
beluistert dat je meteen een ver -
heven mens wordt. Die redenering
is ook typisch voor het rendements-
denken dat ons tijdperk teistert:
alles moet meteen opbrengen. Mu-
ziek is geen medicijn tegen kwaad-
aardigheid, maar het kan wel een
dialoog openen, het kan mensen
samenbrengen en leed verzachten.
Niet toevallig grijpen we naar
 muziek tijdens belangrijke momen-
ten als geboorte en dood.
U verzet zich ook heftig tegen de

formalistische benadering van

muziek.

GESCINSKA: Volgens formalisten
ligt de betekenis van een stuk vol-
ledig en objectief besloten in zichzelf
en niet in de achtergrondverhaaltjes
die we eromheen weven. Dat lijkt
me een krasse abstractie. Natuurlijk
kun je van Guernica an sich genieten,
maar het schilderij wordt wel rijker
als je beseft dat Picasso het leed
van de bewoners van een gebom-
bardeerd dorp laat zien. Zo kun je
de melancholie van Chopin niet
loskoppelen van zijn ballingschap
uit Polen, want zijn heimwee is
overduidelijk te horen in zijn 
composities. Het zou jammer zijn
mocht je jezelf die meerwaarde ont-
zeggen.
U noemt muziek een dialoog.

Moet ik nu tegen mijn boxen 

praten?

GESCINSKA: Het is geen
dialoog in de strikte zin
van woord en weder-
woord. Muziek kan een
appel zijn, een uitge-
strekte hand. Componis-
ten scheppen schoonheid
en brengen die in de we-
reld. Zelfs bij stukken van
honderden jaren oud kun
je overvallen worden door
het gevoel dat het speciaal
voor jou geschreven is of
iets van je innerlijk uit-
drukt. Muziek stelt mij
in staat om, door tijd en
ruimte heen, in dialoog
te treden met een com-
ponist, en dat blijft toch
een wonder.

☞ Thuis in muziek

Alicja Gescinska
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☛ Wanneer 

het water breekt

Chris De Stoop

De Bezige Bij, 288 blz., 

21,99 euro

Het verhaal van de breuk die

migratie is, voor de betrok-

kenen en voor de bevolking.

Hoe komen migrant en

maatschappij tot een nieuwe

vorm van samenleven? Chris

De Stoop brengt het relaas

van een vluchteling.

☛ De volgende scan 

duurt vijf minuten

Lieke Marsman
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Na een jaar schouderpijn

valt het verdict: Lieke Mars-

man heeft een kankergezwel

onder haar schouderblad. In

een fel pamflet legt ze haar

ziekte en de falende verzor-

gingsstaat op de dissectie-

tafel.

☛ Kleine encyclopedie 

van de eenzaamheid

Johanna Spaey

De Geus, 380 blz., 

22,50 euro

Is eenzaamheid dé kwaal

van de hedendaagse maat-

schappij? Filosofe Johanna

Spaey benadert het feno-

meen in relatie tot kunst,

liefde en wetenschap. Want

ergens zijn we allemaal

alleen.
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1981 geboren in
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