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od autora

Książka Muzyczność dzieła literackiego, wyrastająca z  tradycji pol-
skich badań historyczno- i teoretycznoliterackich nad związkami li-
teratury z muzyką (kształtowanych bezsprzecznie w XX wieku pod 
presją ustaleń Tadeusza Szulca) i jednocześnie z tradycji zachodnio-
europejskich studiów z zakresu tzw. komparatystyki interdyscypli-
narnej, powstawała jako rozprawa doktorska w drugiej połowie lat 90. 
W roku 1994, gdy opracowywałem jej pierwszy szkic, ukazał się na-
kładem Wydawnictwa a5 tom poetycki Stanisława Barańczaka Po-
dróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta. Ten znakomity 
zbiór poetyckich „kontrafaktur” stał się wówczas dla mnie najważ-
niejszym wyzwaniem interpretacyjnym. Zainteresowanie najnowszą 
literaturą i  jej muzycznymi uwikłaniami doprowadziło ostatecznie 
do prób interpretacji rozmaitych przypadków: „kontrafaktur” Ba-
rańczaka, poetyckich fug Paula Celana i Umberta Saby, form powie-
ściowego tematyzowania muzyki przez Philippe’a  Sollersa, teatral-
nych eksperymentów z  muzyką Karola Huberta Rostworowskiego 
oraz nietypowego „umuzycznienia” tekstu Mallarmégo przez Pau-
la Hindemitha. 

W  pracy podsumowałem rezultaty badań prowadzonych na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, a  także w  dwóch francuskich ośrod-
kach studiów komparatystycznych: na Sorbonie i  w  Université de 
Provence. Książka powstawała w głównej mierze we Francji (w Pa-
ryżu oraz w Aix-en-Provence), stąd też nietrudno dostrzec w niej za-
sadnicze inspiracje badawcze komparatystyką francuską, zwłaszcza 
propozycjami takich komparatystów, jak Jean-Louis Backès, Fran-
cis Claudon, Pierre Brunel czy Aude Locatelli. Wykorzystując m.in. 
ich doświadczenia, podejmuję kwestię zależności nowoczesnej li-
teratury i  muzyki, zajmuję się „muzycznymi tekstami literackimi”, 
a  mianowicie rozmaitymi przejawami transpozycji i  odniesień in-
tertekstualnych, jak również spornym zjawiskiem muzyczności oraz 
„muzyczności dzieła literackiego”. Niektóre wątki nie są, z oczywi-
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8  

stych względów, domknięte w Muzyczności dzieła literackiego, wie-
le zasygnalizowanych kwestii rozwijam w książce Muzyka w litera-
turze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej („Horyzonty 
Nowoczesności”, Kraków 2008), w kolejnej próbie ujęcia związków 
literatury z muzyką, sytuowanych w świetle najnowszych propozy-
cji komparatystów i teoretyków intertekstualności oraz intermedial-
ności. 

W momencie ukazania się dwóch pierwszych wydań Muzycz-
ności dzieła literackiego (Wydawnictwo Funna, 2001; Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002) prac poświęconych w polskim 
literaturoznawstwie relacjom literatury i  muzyki było stosunkowo 
niewiele; poniekąd zapomniano już wtedy i o sporach toczących się 
w  pierwszych dziesięcioleciach XX wieku, i  o  bezcennych spotka-
niach muzycznych w  Baranowie z  lat 70., w  których uczestniczyli 
m.in. wybitni literaturoznawcy (J. Błoński, M. Głowiński, M. Pod-
raza-Kwiatkowska). Trzecie wydanie książki pojawia się w zupełnie 
innych realiach: w ostatniej dekadzie, co odnotowuję z wielką satys-
fakcją, powstało w Polsce kilkanaście wartościowych opracowań li-
teraturoznawczych i komparatystycznych, można w rzeczywistości 
mówić o istnieniu małej, uzupełnianej sukcesywnie biblioteczce stu-
diów muzyczno-literackich. Dzięki inicjatywie wydawniczej Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej, udaje mi się dołączyć raz jeszcze do 
grona autorów, którzy przełamując optykę Szulca poszukują dzisiaj 
nowych sposobów objaśniania filiacji literatury i muzyki, między in-
nymi w  perspektywie badań muzyczno-literackich oraz nowocze-
snych, intermedialnych badań komparatystycznych.

*

Przy tej okazji chciałbym wyrazić niegasnącą mimo upływu lat 
wdzięczność i podziękować pierwszym Czytelnikom książki: przede 
wszystkim prof. Stanisławowi Balbusowi, mojemu promotoro-
wi, a także recenzentom rozprawy: prof. Michałowi Głowińskiemu 
oraz prof. Leszkowi Polonemu. Podziękowania kieruję do wszyst-
kich osób, bez których życzliwości i  bezinteresownej pomocy nie 
mogłaby ona przybrać aktualnej postaci. Wśród tych osób znajduje 
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9OD AUTOR A

się prof. Mieczysław Tomaszewski, prof. Piotr Tylus, dr Antoni Bar-
tosz,  prof. Lucylla Pszczołowska , prof. Rémi Brague, prof. Francis 
Claudon, prof. Micheline de Combarieu du Grès, prof. Aude Loca-
telli oraz wielu literaturoznawców środowiska krakowskiego. Fun-
dacji na Rzecz Nauki Polskiej dziękuję zarówno za niegdysiejszą 
możliwość opublikowania książki w serii „Monografie FNP”, jak i za 
aktualną – przyjętą przeze mnie z nieskrywaną radością – propozy-
cję jej ponownego wydania.

 
Kraków, styczeń 2012

Andrzej Hejmej
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wprowadzenie

W literaturze istnieje pewna mocno ograniczona możliwość repre-
zentacji muzyki – reprezentacji jako formy intersemiotycznej mime-
sis. Problem to niezwykle skomplikowany i dość nietypowy pośród 
historycznie usankcjonowanych przypadków relacji muzyczno-li-
terackich, przy tym jeden z najbardziej marginalnych w literaturze 
i niewątpliwie z najmniej dotąd opracowanych. Współczesne bada-
nia literackie oraz teoretycznoliterackie – skupiające się wokół za-
gadnień pozostających czy to w kręgu powszechnego, czy też peryfe-
ryjnego zainteresowania – stosunkowo rzadko sygnalizują zjawisko 
muzycznych filiacji dzieła literackiego. Powodu takiego stanu trze-
ba by upatrywać głównie w obawach metodologicznych, warunko-
wanych kompetencjami i wyborem wąskiej specjalizacji, oraz w li-
kwidującym problem badawczym sceptycyzmie co do adekwatnych 
sposobów literackiego prezentowania muzyki, ściślej mówiąc: lite-
rackiego przejmowania muzycznych konwencji, technik, schema-
tów konstrukcyjnych. Jednakże diagnoza eliminująca zagadnienie, 
nakreślona ze względu na brak wyraźnie zdefiniowanego przedmio-
tu badania i jednocześnie odpowiedniej metodologii, okazałaby się 
nie do końca uzasadniona, a nawet dalece niewłaściwa.

Po pierwsze z  tej racji, iż „przekłady intersemiotyczne”1 czy 
„transpozycje intermedialne”2, artystyczne wysiłki transponowania 
kompozycji muzycznej na utwór literacki, tworzą w historii literatu-

1 R. Jakobson, On Linguistic Aspect of Translation, w: On Translation, red. R. A. Bro- 
wer, Cambridge, Mass. 1959, s. 233 (zob. idem, O  językoznawczych aspektach 
przekładu, przeł. L. Pszczołowska, w: idem, W  poszukiwaniu istoty języka. 
Wybór pism, t. 1, wybór, redakcja naukowa i wstęp M. R. Mayenowa, Warszawa 
1989, s. 373).

2 W. Wolf, Intermediality Revisited. Reflections on Word and Music Relations in 
the Context of a General Typology of Intermediality, w: Word and Music Studies. 
Essays in Honor of Steven Paul Scher and on Cultural Identity and the Musical 
Stage, red. S. M. Lodato, S. Aspden, W. Bernhart, Amsterdam–New York 2002, 
s. 27 i n.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



12 WPROWADZENIE

ry powszechnej odrębną tradycję3 (funkcjonują poniekąd jako swo-
isty topos). Przy tym niektóre eksperymenty literackie, zwłaszcza 
w literaturze XX i XXI wieku, stają się swoim kształtem nazbyt pro-
wokujące, by można było bez konsekwencji interpretacyjnych po-
mijać i  nie uwzględniać problematyki ich intersemiotycznego (in-
termedialnego) zakorzenienia. Po wtóre natomiast, że w  okresie 
uwspółrzędnienia czy zdemokratyzowania różnych metodologii ba-
dań literackich, „paradygmatycznego »interregnum«”4, w  zasadzie 
wszelkie rodzaje aktywności badawczej funduje podobna okolicz-
ność nieproceduralnego, przygodnego zachowania. Naturalnie spe-
cyfika rozważań na pograniczu dwóch dyscyplin w znacznej mierze 
decyduje o powściągliwości w podejmowaniu studiów nad muzycz-
nymi uwikłaniami dzieła literackiego. W pewien indywidualny spo-
sób trzeba skonfrontować różnorodzajowe i  nieredukowalne zja-
wiska, spreparować na własny rachunek sytuację metodologicznej 
fuzji, którą lakonicznie definiuje Steven Paul Scher w  tytule arty-
kułu Theory in Literature, Analysis in Music: What Next?5 Świado-
mość braku uniwersalnych narzędzi badawczych i wielu związanych 
z  tym niebezpieczeństw, między innymi niemożności bezpośred-
niego przenoszenia pojęć czy tylko minimalnego zakresu apliko-
wania jednocześnie identycznej terminologii w badaniach literatu-
ry i w badaniach muzyki, z pewnością paraliżuje interdyscyplinarne 
poczynania. Ale kwestia metodologii, jak sądzę, stanowi tutaj kom-
plikację wtórną, decydującą pośrednio o stanie i (nie)atrakcyjności 
badań muzyczno-literackich – podstawową trudność powoduje na-
tomiast nieokreślona bliżej p o s t a ć  b a d a n e g o  m o d e l u  i wa-
runki jego jednorazowego rozpoznania. Wstępnie konkludując, in-

3 W szerszym ujęciu: wpisują się one w kontekst wszelkich związków literatury 
z muzyką jako jeden z historycznych przejawów, co świetnie pokazuje J.-L. Backès 
w  przeglądowym ujęciu materiału od starożytności po współczesność. Zob.  
J.-L. Backès, Musique et littérature: essai de poétique comparée, Paris 1994, s. 139–
–248 (rozdz. 5–9).

4 R. Nycz, Dziedziny zainteresowań współczesnej teorii literatury, „Ruch Literac-
ki” 1996, z. 1, s. 2. Zob. także idem, Język modernizmu. Prolegomena historyczno-
literackie, Wrocław 1997, s. 192.

5 Zob. S. P. Scher, Theory in Literature, Analysis in Music: What Next?, „Yearbook 
of Comparative and General Literature” 1983, nr 32, s. 50–60.
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13WPROWADZENIE

cydentalność badań muzyczno-literackich nie wydaje się efektem 
zupełnego braku zainteresowania dzisiejszego historyka czy teorety-
ka literatury związkami muzyczno-literackimi; wynika paradoksal-
nie z generalnej dezorientacji co do formuły definiowania badanego 
przedmiotu i określenia jego przynależności do danej sfery badań6.

Perspektywa badań muzyki w literaturze

Źródło problemu muzycznych filiacji dzieła literackiego, przejrzy-
ście wyeksponowane w  świetle badań semiologicznych, znane jest 
dobrze w  postaci ogólnej: nad całością związków muzyczno-lite-
rackich ciąży nieuchronnie radykalna odrębność materiałów obu 
dziedzin sztuki. Znikomy zakres rozwiązań artystycznych w  roz-
poznaniu bardziej szczegółowym przedstawia się jako rezultat nie-
istnienia w tworzywie językowym – jak trafnie ujmuje sytuację na 
terenie literatury Jean-Louis Pautrot w dwóch zasadniczych postu-
latach – ani „zapisu muzycznego”, ani też „struktur muzycznych”7. 
Z perspektywy semiologii nie daje się mówić o żadnej adekwatnej 
odpowiedniości pomiędzy systemem językowym a  systemem mu-
zycznym ze względu przede wszystkim, by użyć stosownego języka, 
na brak znaków transsystemowych (zasada nieredundancji)8. Stąd 
badanie muzycznych zjawisk w literaturze należy usytuować w nieco 
innym rejonie, w którym pobieżna nawet refleksja pozwala stwier-
dzić, że niektóre elementy czy aspekty dzieła muzycznego pojawia-
ją się w dziele literackim, że poddają się pewnym interpretacjom ar-
tystycznym, a  niejednokrotnie funkcjonują w  sensie retorycznym 

6 Komplikacja uwidacznia się najlepiej w momencie przekrojowego potraktowa-
nia problematyki związków i zestawienia różnorodnych propozycji ich badań. 
Zob. T. Kowzan, Coexistence de la parole et de la musique. État de la question et 
quelques réflexions, w: Approches de l’opéra, red. A. Helbo, Paris 1986, s. 57–67.

7 Zob. J.-L. Pautrot, Introduction, w: idem, La musique oubliée: „La Nausée”, 
„L’Écume des jours”, „À la Recherche du temps perdu”, „Moderato Cantabile”, 
Genève 1994, s. 27, 28.

8 Zob. É. Benveniste, Sémiologie de la langue, w: Problèmes de linguistique géné- 
rale, t. 2, Paris 1974, s. 53 (zob. idem, Semiologia języka, w: Znak, styl, konwencja, 
wstęp i wybór M. Głowiński, Warszawa 1977, s. 11–41).
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14 WPROWADZENIE

jako konstrukcyjne pendant. W  kontekście tychże dialektycznych 
uwarunkowań najogólniejsza i podstawowa teza wyjściowa, pomi-
mo pozornej restryktywności, brzmi bardzo ostrożnie – potencjalne 
relacje intersemiotyczne mogą rozpościerać się nie między literatu-
rą a muzyką, nawet nie między utworami literackimi a kompozycja-
mi muzycznymi, lecz między dziełem literackim a  a r t y s t y c z n ą 
i n t e r p r e t a c j ą  dzieła muzycznego9.

W  jaki sposób funkcjonują dialektyczne związki pośrednie10, 
poprzez które finguje się w literaturze istnienie z gruntu jej obcych, 
a właściwych muzyce elementów czy schematów konstrukcyjnych, 
daje się wskazać tylko w sytuacji przyjęcia punktowej perspektywy 
badania i szczegółowych analiz niektórych tekstów literackich.

Wyznaczona optyka prowadzenia badań nie oznacza odejścia 
od uwarunkowań semiologicznych bądź próby ich uniknięcia przez 
podjęcie swego rodzaju dyskursu hermeneutycznego, który trzeba 
rozumieć nie jako „metodę hermeneutyczną”11 (w rzeczywistości nie 
istniejącą, jak konstatuje Hans-Georg Gadamer), ale jako typ zacho-
wania poznawczego12. Źródło kreacji literackiej, sytuujące się poza 
literaturą, implikuje w  mniejszym lub większym stopniu badaw-
czy eklektyzm oraz metodę postępowania dialektycznego. Eklek-
tyzm w wariancie interdyscyplinarnym oznacza nałożenie się dwóch 
różnych perspektyw badawczych, rodzaj „poetyki porównawczej”13 
pogranicza; dialektyka natomiast stanowi jego konsekwencję, pro-
wadzi do takiego sposobu myślenia, który pozwala objaśniać wa-

9 Por. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: Pogranicza 
i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w  literaturze polskiej”,  
t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 77.

10 Zob. R. Wellek i A. Warren, Literatura wobec innych sztuk, przeł. M. Żurowski, 
w: Teoria literatury, przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, wyd. 3, 
Warszawa 1973, s. 175–176.

11 Zob. H.-G. Gadamer, Postface de l’édition revue et complétée, w: idem, Qui suis- 
-je et qui es-tu? Commentaire de „Cristaux de souffle” de Paul Celan, przeł. 
z niem. E. Poulain, Arles 1987, s. 156.

12 Ibidem, s. 157.
13 Zob. F. Escal, Contrepoints: musique et littérature, Paris 1990, s. 12. Skądinąd 

tak definiuje zagadnienie J.-L. Backès w  tytule przywołanej wcześniej książki 
(Musique et littérature: essai de poétique comparée).
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15WPROWADZENIE

runki nieprzekładalności utworu muzycznego na dzieło literackie. 
W momencie analizowania konstrukcyjnej eksperymentalności tek-
stów literackich, obligatoryjnie wymagających interdyscyplinarne-
go rozpoznania i odniesienia do muzycznego gatunku lub techniki 
muzycznej, pojawia się nieuchronna konieczność negatywnego po-
stępowania z zakresu komparatystyki literackiej czy szerzej: praktyk 
interdyscyplinarnych. Poczynania analityczno-interpretacyjne przy-
bierają formę dialektycznej argumentacji, by rozstrzygnąć na po-
czątku, czy w danym przypadku zachodzi w ogóle intersemiotycz-
ne nawiązanie, w dalszej zaś kolejności ujawnić w pełni jego postać 
i przede wszystkim funkcję semantyczną w literaturze.

Intersemiotyczne oraz intermedialne uwikłania dzieła lite-
rackiego, pomimo wielu przeszkód w  ich dostrzeganiu i  efektyw-
nym analizowaniu, coraz częściej stanowią pośród współczesnych 
studiów literackich przedmiot odrębnej refleksji. Problem w takiej 
optyce scharakteryzował w  sposób nowoczesny Calvin S. Brown 
w Music and Literature. A Comparison of the Arts (1948)14, umiesz-
czając go w szerszym planie badań muzyczno-literackich. Poszcze-
gólne warianty związków literatury z muzyką są tam porządkowane 
w czterech sferach zagadnień, dotyczących kolejno: e l e m e n t ó w 
w s p ó l n y c h  (rozdz. 3–4), p r z y p a d k ó w  w s p ó ł i s t n i e n i a 
(muzyka wokalna; rozdz. 5–8), w p ł y w ó w  m u z y k i  n a  l i t e-
r a t u r ę  (rozdz. 9–17) oraz – analogicznie – w p ł y w ó w  l i t e r a- 
t u r y  n a  m u z y k ę  (rozdz. 18–21). Problematyka muzycznych 
filiacji dzieła literackiego (wariant trzeci) w zobrazowanej logicznie 
układem rozdziałów typologii prezentuje się klarownie jako osobne 
zagadnienie. Tak zresztą jest przedstawiana przez Browna wielokrot-
nie, między innymi w ujęciu relacji literatury z muzyką na podstawie 
schematu podziału binarnego i założenia, iż zachodzi związek obu 
dziedzin sztuki lub też nie; w  pierwszym przypadku poezja może 

14 Prekursorska praca (wznowienie 1963; reprint z  nową przedmową: Londyn 
1987), do której nawiązuje się obecnie prawie przy każdej próbie kategoryzacji 
związków literatury z muzyką, została ukończona w rzeczywistości w roku 1941. 
Zob. C. S. Brown, The Writing and Reading of Language and Music: Thoughts 
on Some Parallels between Two Artistic Media, „Yearbook of Comparative and 
General Literature” 1984, nr 33, s. 17.
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16 WPROWADZENIE

z  jednej strony „imitować” efekty muzyczne, interpretować dzieło 
muzyczne, natomiast muzyka programowa, z drugiej, tworzyć nar-
rację bez słów15.

Podobne rozwiązania powodują w rezultacie krystalizowanie się 
wąskiego kontekstu teoretycznego spośród wielowątkowo rozwi-
janej od starożytności refleksji estetyczno-filozoficznej, niejedno-
krotnie i według rozmaitych kryteriów porządkowanej w badaniach 
historycznych związków literatury z muzyką. W perspektywie zain-
teresowania pozostają stosunkowo spójne koncepcyjnie opracowa-
nia ostatnich kilkudziesięciu lat, sytuujące się pośrednio lub bezpo-
średnio w sferze badań muzyczno-literackich16.

Muzyczność – muzyczność dzieła literackiego – muzyczny 
tekst literacki

Ogólne konfrontowanie elementów literatury i  muzyki w  świetle 
dzisiejszego stanu nauki wydaje się nieefektywne analitycznie, mało 
przekonywające pod względem teoretycznym czy wręcz niemożli-
we17. W polu rozległych studiów muzyczno-literackich, gdzie trudno 
zająć neutralne stanowisko rozjemcy, a tym bardziej pozycję wszech-
ogarniającego i dysponującego wszelkimi środkami stratega, moż-
na co najwyżej opisywać epizodyczne perspektywy oglądu, swego 
rodzaju strategiczne inwarianty bliższe charakterem – w zależności 
od postaci analizowanego przedmiotu – bądź modelowi badań mu-
zykologicznych, bądź modelowi badań literackich. Rozpatrywanie 
związków muzyczno-literackich nigdy nie jest przy tym neutralne 

15 Zob. C. S. Brown, Tones into Words. Musical Compositions as Subjects of Poetry, 
Athens 1953, s. 1.

16 Co do aspektu historycznego tychże badań, zob. m.in.: C. S. Brown, Musico-
-Literary Research in the Last Two Decades, „Yearbook of Comparative 
and General Literature” 1970, nr 19, s. 5–27; I. Piette, Littérature et musique: 
Contribution à une orientation théorique (1970–1985), Namur 1987, s. 3–46.

17 Sygnalizował to już na początku lat 50. G. Marcel w specjalnym numerze „La 
Revue Musicale”, poświęconym literaturze francuskiej i muzyce. Zob. G. Marcel, 
Méditation sur la Musique, „La Revue Musicale” 1952, nr 210, s. 23.
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17WPROWADZENIE

i z innego powodu, a mianowicie sposobu formułowania problema-
tyki. Refleksję co do istnienia fragmentu Herodiady Stéphane’a Mal-
larmégo w kompozycji Paula Hindemitha („Hérodiade” de Stéphane 
Mallarmé), według kryterium przedmiotowego pozostającą pry-
marnie w  kadrze muzykologii, daje się umieścić także w  perspek-
tywie badań literackich poprzez pytanie o specyficzną interpretację 
tekstu literackiego czy o  kondycję literatury poza literaturą. Wią-
że się z tym kwestia kategoryzacji – ustalenia na temat muzycznych 
uwikłań dzieła literackiego można zlokalizować w punkcie wyjścia 
ogólnie i poprzestać na operowaniu bezpiecznym pojęciem „badań 
muzyczno-literackich” (z  racji chociażby samej tylko nazwy, która 
definiuje intersemiotyczne oraz intermedialne nacechowanie bada-
nych zjawisk oraz swoistość działania). Problem jednakże literackie-
go badania, teoretycznoliterackiej optyki, wymaga finalnie bardziej 
precyzyjnego usytuowania pośród wieloaspektowych studiów, obej-
mujących zakresem różnorodne sfery i zagadnienia metodologicz-
ne18. Przyglądając się bliżej wielu potencjalnym sposobom naukowe-
go mówienia o literaturze i muzyce oraz o muzyce i literaturze, warto 
zwrócić uwagę na zorientowanie badań literackich, ich prymarną, 
wyeksponowaną w schematycznym ujęciu perspektywę.

Poniżej zamieszczony schemat Stevena Paula Schera, pretendują-
cy do postaci uniwersalnego modelu badań muzyczno-literackich19, 
pokazuje przede wszystkim biegunowe możliwości rozpatrywania 
związków oraz paralelny układ zjawisk („literaturze w muzyce” analo-
gicznie odpowiadają przypadki „muzyki w literaturze”). W istocie jego 
znaczenie w kontekście proponowanych dalej rozróżnień jest podwój-
ne – okazuje się cenny zarówno w ogólności, bo szkicuje konstelację 
potencjalnych sytuacji w  trzech komplementarnych płaszczyznach 

18 Zob. m.in.: J.-L. Cupers, Etudes comparatives: les approches musico-littéraires. 
Essai de réflexion méthodologique, w: La littérature et les autres arts, red. A. Ver-
meylen, Paris 1979, s. 63–103; idem, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire 
de la musique: Aspects méthodologiques de l’approche musico-littéraire, Bruxelles 
1988, s. 13–106 (cz. 1: Questions de méthode).

19 Przywołują go jako wzorcowe uporządkowanie problematyki między innymi 
J.-L. Cupers (Aldous Huxley et la musique: À la manière de Jean-Sébastien, 
Bruxelles 1985, s. 30) oraz I. Piette (op. cit., s. 45).
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18 WPROWADZENIE

(muzyka i  literatura, literatura w muzyce, muzyka w  literaturze)20, 
jak i w szczególności, ponieważ unaocznia najważniejsze tutaj pole 
problemowe, które Scher obejmuje nazwą „m u z y k a w   l i t e-
r a t u r z e”. Ta obszerna problematyka pojawia się bezpośrednio 

Organizacja badań muzyczno-literackich21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZYKA 
(muzykologia) 

LITERATURA 
(badania literackie) 

muzyka 
czysta badania muzyczno-literackie 

literatura w muzyce muzyka w literaturze 

poezja  
lub proza 

muzyka i literatura 

muzyka wokalna muzyka programowa 
struktury i techniki 

muzyczne 

 muzyka werbalna 

w perspektywie badań literackich i dotyczy, by pobieżnie scharakte-
ryzować, trzech różnych sfer: świadomie ukształtowanej przez pry-
zmat muzyki warstwy brzmieniowej tekstu literackiego („muzyka 
słów”), tematyzowania muzyki („muzyka werbalna”) oraz specyficz-

20 Trójczłonowe rozróżnienie pojawia się u S. P. Schera wielokrotnie, zob. Notes 
Toward a  Theory of Verbal Music, „Yearbook of Comparative and General 
Literature” 1970, nr 2, s. 151; zob. także Literature and Music: Comparative or 
Interdisciplinary Study?, „Yearbook of Comparative and General Literature” 
1975, nr 24, s. 38.

21 S. P. Scher, Literature and Music, w: Interrelations of Literature, red. J.-P. Barricelli, 
J. Gibaldi, New York 1982, s. 237.
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19WPROWADZENIE

nego wykorzystywania schematów i technik muzycznych w kreowa-
niu konstrukcji utworów literackich. Płaszczyzny prezentujące się 
w schematycznym podziale Schera jako odrębne nie tylko mają nie-
co inny status i wyróżniają się indywidualnymi przejawami, ale – ze 
względu na współistnienie tychże przejawów w danym utworze li-
terackim – pozostają współzależne i będą wymagać jednoczesnego 
badania.

Generalnie ujmując: przedstawiona koncepcja porządkowania 
relacji nie powoduje zastrzeżeń, fundamentalny natomiast problem 
wiąże się z proponowaną terminologią. Rozbieżne propozycje bada-
czy prowadzą w gruncie rzeczy do jednej zasadniczej i niezbędnej 
zmiany – kategoria „muzyki w  literaturze” zostanie przemianowana 
na „m u z y c z n o ś ć d z i e ł a l i t e r a c k i e g o”. Niebezpieczeń-
stwo takiego rozstrzygnięcia terminologicznego jest olbrzymie, po-
nieważ muzyczne filiacje dzieła literackiego rozpatrywane w  ten 
sposób wpisują się expressis verbis w  pokomplikowany estetycznie 
problemat „muzyczności” i, w konsekwencji, muszą być usytuowane 
pośród wielu – także interdyscyplinarnie pojmowanych – wariantów 
fenomenu. Decydują jednak dwa podstawowe argumenty, ontolo-
giczny oraz terminologiczny. Po pierwsze, należy wskazać skompli-
kowany związek literackich zagadnień z  rozlicznymi i  rozbieżnie 
definiowanymi paradygmatami „muzyczności” (trudno zresztą by-
łoby pominąć rozległą tradycję badawczą), po drugie – paradoksal-
nie nie można uniknąć przedefiniowania poszczególnych kategorii 
i w następstwie przesunięć terminologicznych, które skądinąd w ba-
daniach muzyczno-literackich stanowią poważny problem w planie 
metateorii. Osiągnięcie swego rodzaju kompromisu terminologicz-
nego staje się konieczne: termin „muzyka w literaturze”, obejmują-
cy u Schera całość muzycznej problematyki w literaturze, w typolo-
gii Ewy Wiegandt definiuje poziom stematyzowania; a jednocześnie 
proponowane tutaj znaczenie „muzyczności dzieła literackiego” od-
nosi się tam do muzycznej konstrukcyjności22 (!). Ostatecznie war-
to przystać na „muzyczność dzieła literackiego”, bo tym samym od 

22 E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku, w: Pogra-
nicza i korespondencje sztuk, s. 104.
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20 WPROWADZENIE

razu podkreśla się status filiacji i eksponuje pojedynczość literackich 
realizacji. A idzie o najważniejszą bodaj konkluzję, iż nie istnieją li-
terackie konwencje prezentowania muzyki – osiąga się zaledwie nie-
powtarzalny, jednorazowy efekt w konkretnym utworze literackim.

W przyjętej optyce „muzyczność” w literaturze nie jest kwestią 
pozorną23, chociaż musi wzbudzać najdalej idące zastrzeżenia przez 
pryzmat funkcjonowania pojęcia, jednego z najbardziej wieloznacz-
nych w dotychczasowych badaniach historyczno- oraz teoretyczno-
literackich. Wiadomo, iż proste uogólnienia dotyczące tej materii nie 
oddają rzeczywistego obrazu złożonej refleksji w kontekście litera-
tury, gdzie zachodzi fuzja kilku paralelnych typów dyskursu. Gros 
nieporozumień wynika z niemożliwego poniekąd uporządkowania 
postulatywnych propozycji artystycznych, rozważań eseistycznych, 
wielowątkowej tradycji badań analityczno-interpretacyjnych, czysto 
teoretycznych, a  zwłaszcza epizodycznych ustaleń krytyki literac-
kiej24. W  rezultacie, powszechne nadużywanie terminu podsumo-
wywane bywa od czasu do czasu przeglądową krytyką (przykładem 
artykuł Schera25), w okolicznościach zaś szczególnego nasilania się 
tendencji do metaforyzowania języka opisu zagadnień literackich – 
radykalną polemiką (na uwagę zasługuje rozprawa Tadeusza Szul-
ca26). W obszar tychże rozstrzygnięć wpisują się początkowe partie 
Muzyczności dzieła literackiego, gdzie próbuję pokazać niebezpie-

23 Wystarczy nadmienić, że termin „muzyczność” funkcjonuje od niedawna jako 
hasło przedmiotowe w  „Yearbook of Comparative and General Literature” 
w związku z publikowaną tam bibliografią i że pojawił się po raz pierwszy – co 
dość interesujące – w odniesieniu do tekstu A. Matrackiej-Kościelny (O dźwię-
kowych transformacjach poezji Iwaszkiewicza, „Twórczość” 1988, nr 44, s. 69– 
–75). Zob. Bibliography on the Relations of Literature and Other Arts, „Yearbook 
of Comparative and General Literature” 1990–1991, nr 39, s. 153–201.

24 Różnicę między metaznaczeniem poszczególnych dyskursów czytelnie pokazu-
je zestawienie znanego eseju Th. S. Eliota (Muzyka poezji, w: idem, Szkice kry-
tyczne, wybrała, przeł. i wstępem opatrzyła M. Niemojowska, Warszawa 1972,  
s. 15–31) z krytyką H. Meschonnica (zob. Musiquer la poésie, c’est signer le signe, 
w: idem, La Rime et la vie, Lagrasse 1989, s. 199–207).

25 S. P. Scher, How Meaningful is „Musical” in Literary Criticism?, „Yearbook of 
Comparative and General Literature” 1972, nr 21, s. 52–56.

26 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, „Studia z zakresu historii literatury pol-
skiej”, nr 14, Warszawa 1937.
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21WPROWADZENIE

czeństwa indywidualnego posługiwania się terminem w badaniach 
literackich, a  jednocześnie i  jego potencjalną wartość teoretyczną. 
Problem jednak paralelnego współistnienia przejawów „muzycz-
ności” oraz sposobów kategoryzowania fenomenu we współczesnej 
kulturze nie jest kwestią najważniejszą. Wstępne ustalenia o tyle są 
tylko istotne, o ile pozwalają określić wielość perspektyw badań nad 
muzycznością dzieła literackiego i  skonstruować szerszy kontekst 
problemowy dla jednej spośród trzech płaszczyzn. Ostatecznie bo-
wiem w centrum zainteresowania znajdzie się przypadek dotyczący 
muzycznej konstrukcyjności w literaturze, określany z paru powo-
dów mianem m u z y c z n e g o t e k s t u l i t e r a c k i e g o. Dzieło 
literackie tego rodzaju staje się artystyczną interpretacją muzyczne-
go schematu, interpretacją mocno subiektywną i nie zawsze przy tym 
wyłącznie werbalną ze względu na występowanie elementów „nie-
literackich”, na przykład fragmentów notacji muzycznej. W  takich 
okolicznościach pozbawione zostaje racji pytanie, jak definiować 
ogólnie stosowaną metodologię (komparatystyczną czy interdyscy-
plinarną), ale kluczowe wydaje się pokrewne, mianowicie: w jakim 
polu powinny odbywać się badania muzycznego tekstu literackiego? 
I jeżeli przyjąć nadto, iż wszelkiego typu penetracje intersemiotycz-
nych związków dzieła literackiego (o charakterze czy to analitycz-
no-interpretacyjnym, czy to wyłącznie teoretycznym) umieszcza się 
w zakresie problematyki muzyczno-literackiej, to gdzie wobec tego 
usytuować badania muzyczno-literackie?

Badania muzyczno-literackie. Komparatystyka literacka

Istnieją zasadnicze rozbieżności co do zlokalizowania badań mu-
zyczno-literackich (podejmowanych od strony literatury) w obrębie 
studiów literackich, przy czym akcenty rozkładają się w poszczegól-
nych tradycjach badawczych bardzo nierównomiernie. O  ile pro-
blematyka muzyczno-literackich filiacji od co najmniej paru dzie-
sięcioleci znajduje odpowiednią rangę w amerykańskich badaniach 
komparatystycznych, za sprawą przede wszystkim prac Calvina S. 
Browna (liczne artykuły, dwie przywołane książki: Music and Lite-
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22 WPROWADZENIE

rature; Tones into Words) oraz Stevena Paula Schera (Verbal Music 
in German Literature, New Haven 1968)27 i coraz częściej pojawia się 
w  kręgu zainteresowania zachodnioeuropejskich komparatystów 
(m.in.: Jean-Louis Cupers, Isabelle Piette, François Escal, Jean-Louis 
Backès, Pierre Brunel, Aude Locatelli)28, o  tyle w  polskiej tradycji 
badawczej jawi się – przynajmniej z  racji niedostatecznego wyod-
rębnienia w  ramach naukowej dyscypliny – jako terra incognita. 
W  naszych projektach akademickich rozpatrywanie muzycznych 
uwikłań dzieła literackiego jest zepchnięte na bliżej nieokreślo-
ny obszar (z całą chyba tego świadomością), który niejednokrotnie 
trudno łączyć z  jednej strony z szeroko rozumianymi studiami in-
terdyscyplinarnymi, z drugiej natomiast – z komparatystyką literac-
ką. Niewątpliwie podstawowa komplikacja ma ogólniejsze podłoże 
i sprowadza się do teoretycznego definiowania granic oraz określe-
nia formuły komparatystyki; krótko mówiąc do pytania, czy przy-
znaje się badaniom komparatystycznym szeroki status, dyscypliny 
obejmującej zakresem także studia muzyczno-literackie, czy też ro-
zumie się je w postaci najbardziej tradycyjnej29, co najwyżej posze-
rzonej o penetracje związków literatury ze sztukami plastycznymi. 
Przypadek ostatni, by uzupełnić wcześniejszą konkluzję, charaktery-

27 Także ich wysiłków organizacyjnych, m.in. przygotowywania specjalnych wy-
dań periodyków (np. 2 numeru „Comparative Literature” w  1970 roku przez  
C. S. Browna), zbiorowych publikacji (pod red. S. P. Schera – Literatur und 
Musik, Berlin 1984), a  zwłaszcza opracowywania odrębnej bibliografii badań 
muzyczno-literackich (od 1985 ukazuje się w  „Yearbook of Comparative and 
General Literature”, wcześniej natomiast, od 1952, zamieszczana w  „Modern 
Language Association”).

28 J.-L. Cupers, Aldous Huxley et la musique; I. Piette, op. cit.; J.-L. Cupers, Euterpe 
et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: Aspects méthodologiques de l’ap-
proche musico-littéraire; F. Escal, Contrepoints: musique et littérature; J.-L. Backès, 
Musique et littérature; P. Brunel, Les Arpèges composée: Musique et littérature, Pa-
ris 1997; A. Locatelli, La lyre, la plume et le temps. Figures de musiciens dans le „Bil-
dungsroman”, Tübingen 1998.

29 Zob. A. Dima, Propositions en vue d’une systématisation des domaines de la lit-
térature comparée, w: Actes du VIIIe Congrès de l’Association Internationale de 
Littérature Comparée, t. 2, red. J. Kovács, Stuttgart 1980, s. 524–525. Zob. także 
Littérature comparée, red. D. Souiller, W. Troubetzkoy, Paris 1997.
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23WPROWADZENIE

zuje komparatystykę polską30, która nie tylko nie podejmuje, ale na-
wet – jak wolno sądzić – odcina się od refleksji muzyczno-literackiej. 
Dowodzi tego chociażby symptomatyczny brak jakiegokolwiek tekstu 
na temat relacji literatury z muzyką w stosunkowo niedawno opubli-
kowanej Antologii zagranicznej komparatystyki literackiej 31, pomimo 
iż Ulrich Weisstein w zamieszczonym artykule (w rozdziale Literatu-
ra i inne sztuki) wyraźnie sygnalizuje „podział pracy”32 ze Stevenem 
Paulem Scherem.

Centralna w niniejszej rozprawie kwestia muzycznego tekstu li-
terackiego staje się przede wszystkim przedmiotem przynależnym 
do jednej z dwóch gałęzi badań komparatystycznych. Studia muzycz-
no-literackie natomiast w  szerokim rozumieniu należy traktować 
jako badania interdyscyplinarne33, które – podejmowane z perspek-
tywy prymarnego oglądu literatury – pokazują częściową przyna-
leżność do komparatystyki literackiej34. Konkluzja dotyczy w  rze-
czy samej obecnego stanu nauki, bo parędziesiąt lat temu sytuacja 
przedstawiała się zupełnie inaczej i  w  zakresie badań komparaty-
stycznych, i w zakresie studiów muzyczno-literackich. Na początku 
lat 60. XX wieku Henry H. H. Remak forsował koncepcję współist-
nienia w obrębie dyscypliny dwóch komplementarnych sfer refleksji 
za amerykańską wersją komparatystyki (odróżniającej się wówczas od 

30 Zob. M. Cieśla-Korytowska, Komparatystyka w Polsce, „Ruch Literacki” 1995,  
z. 4, s. 524–525.

31 Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivaničková, 
Warszawa 1997. W pewnym sensie zatem ma rację I. Piette, iż w krajach Europy 
Wschodniej (z wyjątkiem Węgier) unika się umieszczenia związków między lite-
raturą a muzyką „pod egidą” badań komparatystycznych (I. Piette, op. cit., s. 15). 
Zagadnienie jednak jest sygnalizowane, np. H. Janaszek-Ivaničková uwzględnia 
w bibliografii studiów komparatystycznych opracowanie C. S. Browna (Music and 
Literature) i  rozprawę T. Szulca (Muzyka w  dziele literackim). Zob. H. Janaszek- 
-Ivaničková, O współczesnej komparatystyce literackiej, Warszawa 1980, s. 231, 232.

32 U. Weisstein, Literatura i sztuki wizualne, przeł. B. Janke-Cabańska, w: Antolo-
gia zagranicznej komparatystyki literackiej, s. 292.

33 Zob. C. Reschke, H. Pollack, Foreword, w: German Literature and Music. An Aesthe-
tic Fusion: 1890–1989, red. C. Reschke i H. Pollack, München 1992, s. VIII.

34 Zob. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique  
(rozdz. 6: Le comparatisme musico-littéraire, branche de la littérature comparative,  
s. 95–106).
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24 WPROWADZENIE

francuskiej przywłaszczeniem problematyki intersemiotyczności)35, 
a jeszcze blisko dziesięć lat później Calvin S. Brown stwierdzał brak 
zorganizowanych i o sprecyzowanej orientacji badań muzyczno-lite-
rackich36. W ostatnich czterech dekadach studia interdyscyplinarne 
(definiowane na pograniczu literatury i muzyki) zostały przyłączone 
do komparatystyki literackiej37 i w jej łonie pozyskały status niezależ-
nej, klarownie wyodrębniającej się gałęzi badań. Zasadniczą dwutoro-
wość komparatystycznych działań podkreśla się w niektórych współ-
czesnych definicjach komparatystyki, formułowanych zwłaszcza za 
powszechnie znaną propozycją Remaka z 1961 roku („porównywanie 
jednej literatury z inną albo innymi i porównywanie literatury z in-
nymi sferami ekspresji humanistycznej”38). Przynależność i zarazem 
odrębność intersemiotycznych zagadnień akcentował później Re-
mak podczas VIII Kongresu Komparatystów w szczegółowej typolo-
gii, w której studia interdyscyplinarne zajmują ostatni spośród pię-
ciu obszarów problemowych dyscypliny39.

W związku z poszerzeniem przedmiotowego zakresu i z obecną 
specyfiką badań mówi się o k o m p a r a t y s t y c e i n t e r d y s c y-
p l i n a r n e j40 jako subdyscyplinie, współrzędnej wobec kompara-
tystyki „tradycyjnej”. Określenie stosownie oddaje charakter aneksji, 
to znaczy autonomię interdyscyplinarnej problematyki w sferze ogól-
nych studiów komparatystycznych (poziom dyscypliny), a jednocze-
śnie warunki nakładania się odmiennych perspektyw badawczych 
i eklektycznego zachowania (poziom metodologii). Inaczej mówiąc, 
definiuje zarówno rodzaj postępowania, jak i jego miejsce pomiędzy 
różnorodnymi badaniami literackimi, w obrębie nowoczesnej kom-
paratystyki. Interdyscyplinarny wariant badań komparatystycznych 

35 H. H. H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, przeł. W. Tuka, 
w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, s. 29.

36 C. S. Brown, Musico-Literary Research in the Last Two Decades, s. 5–6.
37 Zob. idem, The Relations between Music and Literature as a  Field of Study, 

„Comparative Literature” 1970, nr 2, s. 102.
38 H. H. H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja, s. 25.
39 Zob. idem, The Future of Comparative Literature, w: Actes du VIIIe Congrès de 

l’Association Internationale de Littérature Comparée, s. 436.
40 Por. F. Claudon, Littérature et musique, „Revue de Littérature Comparée” 1987, 

nr 3, s. 265.
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25WPROWADZENIE

nie jest oczywiście jednorodny i sprowadza się najogólniej, jak pod-
kreśla Daniel-Henri Pageaux, do zamiarów preparowania bądź „in-
tersemiotyki” (potencjalnie zdolnej opisywać naraz dwa różne sys-
temy), bądź „transsemiotyki”41 (pozwalającej analizować wspólne 
elementy). Warto by uzupełnić spostrzeżenie francuskiego kompa-
ratysty, że formuła tych badań ulega pod względem problemowym 
(metodologicznym) widocznym modyfikacjom i że te dwie możli-
wości traktować trzeba by dzisiaj nie tyle w  sensie współistnienia, 
ile logicznego następstwa. Wysiłki „intersemiotycznego” rozpa-
trywania relacji muzyczno-literackich (czego niewątpliwie najlep-
szym przykładem propozycja Nicolasa Ruweta42) zastępują projek-
ty „transsemiotyczne”; innymi słowy, rozpatrywanie potencjalnych 
związków – początkowo umieszczane w polu muzyki i lingwistyki – 
przesunięte zostaje w obszar muzyki i literatury43.

Większość rozważań na temat inspiracji muzycznych w  litera-
turze dość łatwo klasyfikować w ogólnym kadrze, bo idzie – przy-
stając na teoretyczne rozróżnienie Jeana-Louisa Cupersa – o cztery 
zasadnicze możliwości zorientowania: b i o g r a f i c z n e, t r a d y-
c y j n e m u z y c z n o - l i t e r a c k i e, a n a l o g i c z n e lub a r- 
c h i t e k t o n i c z n e44. W  rzeczywistości poszczególne strategie 
w odizolowaniu czy w formie, jeżeli można tak powiedzieć, metodo-
logicznie czystej, pojawiają się niezmiernie rzadko, czego świadec-
twem chociażby kształt książki Cupersa (Aldous Huxley et la mu-
sique) o formalnych związkach prozy i eseistyki Huxleya z muzyką. 
Stąd porządkowanie badań muzyczno-literackich według poszcze-
gólnych wariantów pozwala dostrzec zaledwie podstawowe różni-
ce między istniejącymi opracowaniami. Nasuwa się jednakże przy 
tym parę wniosków: najczęściej obierana jest bez wątpienia opcja 

41 D.-H. Pageaux, Littérature comparée et comparaisons, „Revue de Littérature 
Comparée” 1998, nr 3, s. 293.

42 N. Ruwet, Langage, musique, poésie, Paris 1972.
43 Zob. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique, s. 68.
44 Idem, Approches musicales de Charles Dickens. Etudes comparatives et compa-

ratisme musico-littéraire, w: Littérature et musique, red. R. Célis, Bruxelles 1982,  
s. 23–47.
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26 WPROWADZENIE

biograficzna (ujęcie modelowe: X i  Y45, X i  muzyka46), często tak-
że tradycyjna muzyczno-literacka (muzyka w utworze X47), o wiele 
rzadziej spotyka się natomiast analogiczną (badanie terminów i cy-
tatów muzycznych w  dziele literackim czy analogii sugerowanych 
przez tematyzowanie muzyki), a zwłaszcza architektoniczną (anali-
zowanie interpretowanych w  literaturze konstrukcji muzycznych). 
W tym świetle proponowane rozstrzygnięcia teoretyczne odnoszące się 
do muzyczności dzieła literackiego i analityczno-interpretacyjne co 
do muzycznego tekstu literackiego należałoby usytuować zasadni-
czo w  ostatnim czy w  dwóch ostatnich sferach problemowych, ze 
świadomością, że tego rodzaju ujęcie jest nader upraszczające. W sy-
tuacji konkretnego utworu literackiego każda niemal próba anali-
tycznego objęcia relacji muzyczno-literackich w aspekcie analogicz-
ności bądź też konstrukcyjności muzycznej wymaga weryfikującego 
odniesienia do planu biografii (skomentowanego lub nie). Wszelkiej 
argumentacji w istocie poszukuje się w mało proceduralny sposób, 
z różnorodnych perspektyw, co w wypadku badań muzycznego tek-
stu literackiego prowadzi do ostatecznej konkluzji – daje się formu-
łować tylko komplementarne teorie związków dzieła literackiego 
z muzyką.

45 Najogólniej chodzi o badanie bądź wyodrębnionych relacji (zob. W. Bronzwa-
er, Igor Stravinsky and T. S. Eliot: A Comparison of Their Modernist Poetics, „Com-
parative Criticism” 1982, nr 4, s. 169–191), bądź wielu współzależnych (zob.  
R. L. White, Verlaine et les musiciens, Paris 1992).

46 Dobrym przykładem ze względu na przekrojowy charakter ujęcia jest praca 
zbiorowa: E. T. A. Hoffmann et la musique, „Actes du Colloque International de 
Clermond-Ferrand”, red. A. Montandon, Berne–Francfort s. Main–New York– 
–Paris 1987.

47 Zob. G. Matoré, I. Mecz, Musique et structure romanesque dans la „Recherche du 
temps perdu”, Paris 1972.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



część i
Od niemuzyczności do muzyczności
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rozdział 1
Wokół Muzyki w dziele literackim Tadeusza Szulca

Kontekst przedwojennej polemiki Tadeusza Szulca1 ze zwolennika-
mi (zwłaszcza mu współczesnymi) rozprawiania o „muzyczności li-
teratury” pojawia się tutaj z dwóch powodów: po pierwsze, by za-
sygnalizować rangę ówczesnego sporu oraz rozmiar jego reperkusji 
jako jednego z  przełomów w  polskiej tradycji teoretycznoliterac-
kiej, punctum saliens; po wtóre natomiast, by usytuować dalsze roz-
ważania w ogólnej optyce Muzyki w dziele literackim, ale twierdzić 
(wbrew wytoczonej tam argumentacji), iż istnieją na takim gruncie 
pewne możliwości podjęcia skutecznych badań muzyczno-literac-
kich od strony literatury. Kwestia pierwsza, z gruntu rekapitulacyj-
na, wymaga przywołania zasadniczej linii „sporu o niemuzyczność 
dzieła literackiego”2 i przejrzenia sposobów jej teoretycznego inter-
pretowania. W tym wymiarze podstawowy akcent musi zostać poło-
żony zarówno na okoliczności powstania rozprawy bez precedensu 
w polskiej humanistyce3, jak i na jej mocno specyficzne oddziaływa-

1 Jako autor zaledwie jednej, interesującej nas tutaj książki oraz paru przywoła-
nych dalej przedwojennych artykułów, T. Szulc pozostaje postacią nader enig-
matyczną w polskiej nauce, o bliżej nieznanej biografii. Najprawdopodobniej 
był związany ze środowiskiem muzycznym Poznania, o czym świadczyłby w 2 to-
mie studiów Dziesięć wieków Poznania przeglądowy tekst: Muzyka [w Pozna-
niu] w latach 1870–1918 (s. 263–273; współautorem Gwidon Chmarzyński) i od-
notowana pozycja w  dołączonej tam bibliografii K. Michałowskiego: „Szulc 
T., Życie muzyczne Poznania w latach 1900–1939 (wspomnienia)” (s. 274). Jego 
nazwisko – wraz z  różnymi objaśnieniami, m.in.: „krytyk”, „dr, działacz mu-
zyczny”, „literat” – pojawia się w zestawieniach bibliograficznych niezmiernie 
rzadko, czasami obok identycznego nazwiska imiennika, współczesnego mu 
„skrzypka”.

2 T. Szulc, Muzyka w  dziele literackim, „Studia z  zakresu historii literatury 
polskiej”, nr 14, Warszawa 1937, s. 84.

3 Zob. T. Makowiecki, Poezja a muzyka, w: idem, Muzyka w twórczości Wyspiań-
skiego, Toruń 1955, s. 1.
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30 CZĘŚĆ I

nie w sensie inspiracji czy wręcz gotowej do przejęcia argumenta-
cji negatywnej. W istocie, jeżeli nawet ta rozprawa nie inspiruje bez-
pośrednio współczesnego badacza literatury ze względu na jej opcję 
historyczno- i metodologiczno-rozrachunkową, to pozostaje ważna 
pośrednio, jako ciążąca na specyfice powojennej tradycji polskich 
badań muzyczno-literackich podejmowanych z perspektywy histo-
rii i teorii literatury.

Co do kwestii drugiej, a mianowicie spekulatywnej formy recep-
cji otwierającej przestrzeń studiów muzyczno-literackich, należało-
by podkreślić, że proponowane tutaj ujęcie krytyki „muzyczności” 
nie jest czymś nowym, że niewątpliwie poprzedzają je rozstrzygnię-
cia najpierw Konstantego Regameya jako autora mocno polemicz-
nej recenzji, nieco później zaś Tadeusza Makowieckiego4. Uściślenia 
Szulca zostają podtrzymane przez nich fragmentarycznie i  w  per-
spektywie, która pozwala wyznaczyć potencjalne tereny badania 
muzycznych uwikłań dzieła literackiego. Regamey sprowadza re-
fleksję wyłącznie do brzmieniowej sfery tekstu literackiego, Mako-
wiecki szkicuje natomiast maksymalny zakres rozważań, uwzględ-
niając także przypadki interpretowania w  literaturze muzycznej 
konstrukcyjności5. Szczegółowe spostrzeżenia koncentrują oni na 
zagadnieniu w dość różny sposób, ale ich optyka okazuje się podob-
na w ogólności ze względu na strategię eklektyczną. Skądinąd taki 
ambiwalentny stosunek do postulatów Szulca cechuje bardzo wie-
lu powojennych historyków i teoretyków literatury, podejmujących 
różnorodne badania filiacji dzieła literackiego z  muzyką pod bez-
pośrednim lub pośrednim wpływem negatywnych czy – jak określa 
Stanisław Dąbrowski – „negatywistycznych”6 tez. Zaryzykować by 
można stwierdzenie, iż każdy z przywołujących rozprawę w posta-
ci kontekstu dla własnych propozycji (począwszy od Makowieckie-
go, który zainteresował się problematyką związków literatury z mu-
zyką jeszcze w  latach 30.) jest skazany – w  obrany indywidualnie 

4 Zob. K. Regamey, Tadeusz Szulc: „Muzyka w dziele literackim”, „Ateneum” 1939, 
nr 3, s. 522 i n.; T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, s. 1–2.

5 Zob. T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, s. 1–29.
6 S. Dąbrowski, „Muzyka w  literaturze”. (Próba przeglądu zagadnień), „Poezja” 

1980, nr 3, s. 23.
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31ROZDZIAŁ 1

sposób – na sformułowanie konstruktywnych wniosków ze „w s t ę- 
p u  do nowej nauki o  literaturze”7, na przełamanie radykalnie ne-
gatywnej optyki Szulca. W konsekwencji: o ile wszelkie propozycje 
daje się stosunkowo łatwo porządkować w polu Muzyki w dziele lite-
rackim8, o tyle spore komplikacje w ich sklasyfikowaniu pojawiają się 
w momencie porównywania skrajnie negatywnej krytyki ze stanem 
jej badawczej recepcji, to znaczy w momencie zwrócenia uwagi na 
aporetyczny charakter naukowych adaptacji czy indywidualnych 
przywłaszczeń.

Rozprawa stanowi, paradoksalnie, z jednej strony najdalej posu-
niętą ex definitione krytykę wszelkiego mówienia o „muzyczności” 
dzieła literackiego (status enklawy zostaje przyznany tylko tematyzo-
waniu muzyki), z drugiej jednocześnie – poważny impuls i kontekst 
dla wielu tego rodzaju przedsięwzięć badawczych9. Dlatego też jej 

7 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, s. 1.
8 Zob. K. Regamey, op. cit.; H. Dubowik, Literatura – muzyka – plastyka (analogie 

i kontrasty), w: Szkice z historii i teorii literatury, red. J. Konieczny, Poznań 1971, 
s. 6–7; J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, 
w: idem, Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, 
Kraków 1980, s. 11–16; S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze”, s. 21, 24 i n.

9 Zob. m.in.: K. Górski, Przedmowa, w: T. Makowiecki, Muzyka w  twórczości 
Wyspiańskiego, s. V–VI; T. Makowiecki, Muzyka w  twórczości Wyspiańskie-
go, s. 1–2; K. Górski, Muzyka w opisie literackim, „Życie i Myśl” 1952, nr 1–6,  
s. 91, przedruk w: idem, Z  historii i  teorii literatury, Wrocław 1959, s. 346;  
S. Żak, O  kompozycji „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej, „Ruch Literac-
ki” 1970, z. 1, s. 51; J. Błoński, Ut musica poësis?, „Twórczość” 1980, nr 9, s. 110; 
S. Dąbrowski, „Muzyka w  literaturze”, s. 24 i  n.; J. Opalski, op. cit., s. 11–16 
(zob. także skróconą wersję szkicu w: Pogranicza i  korespondencje sztuk, 
s. 53–54, 58); M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury,  
w: Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w litera-
turze polskiej”, t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 78–79;  
J. Skarbowski, Literatura – muzyka. Zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981, s. 156– 
–157; Cz. Zgorzelski, Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej, w: Prace ofiaro-
wane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków 1984, s. 8; M. Głowiński, 
Literatura a muzyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka, 
M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków 1992, s. 551; J. Dembińska-Pawelec, Jak słuchać prozy Ja-
rosława Iwaszkiewicza? O muzyczności „Nieba”, w: Skamander, t. 9: Twórczość 
Jarosława Iwaszkiewicza. Interpretacje, red. I. Opacki, A. Nawarecki, Katowi-
ce 1993, s. 19.
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32 CZĘŚĆ I

teoretyczną recepcję współtworzą dwa biegunowo zarysowujące się 
warianty interpretacyjne: prawomocny oraz spekulatywny. Poprzestając 
na podważeniu sensowności badań na pograniczu sztuk w optyce na-
rzuconej przez Szulca w roku 1937, zamyka się problem „muzyczno-
ści” w jakiejkolwiek forsowanej postaci. Zupełnie inna perspektywa 
otwiera się w sytuacji, gdy próbuje się przejrzeć pole rażenia krytyki 
skierowanej w zmetaforyzowany, roszczący sobie prawo do naukowej 
eksploracji, typ przedwojennych badań literackich. Wówczas speku-
latywne działanie teoretyczne – przy uwzględnieniu wielu zasadnych 
postulatów Szulca, dotyczących na przykład nieistnienia muzycz-
nych analogii w dziele literackim – pozyskuje pewną prawomocność. 
Postępowanie takie nie tyle prowadzi do podjęcia bezpośredniej po-
lemiki, ile służy nade wszystko ustaleniu historycznego horyzontu 
badań i punktu odniesienia dla obecnych poczynań. Stąd ogólna i ra-
dykalna teza, iż: „M u z y c z n a  t e n d e n c j a  w   l i t e r a t u r z e  – 
zarówno u  poetów, jak i  krytyków – będzie zawsze tylko mrzonką 
przedstawiającą się jako dziedzictwo romantyczne o ujęcia sztuki i ro-
mantycznych tęsknot […]”10 – znajduje przeciwwagę nie w  formie 
krytyki, lecz w zasadniczo odmiennej perspektywie metodologicz-
nej. Przesłanki pozostają w rzeczywistości te same, zmienia się na-
tomiast rodzaj ich interpretacji; konkluzje – prowadzące u Szulca do 
problemowego zamknięcia, we współczesnych badaniach zdefiniują 
krytyczny punkt wyjścia.

Uwarunkowania krytyki

Szczególne źródło negatywnej krytyki należałoby dostrzec w  po-
przedzającym ją o  dwa lata i  stosunkowo liberalnym jeszcze arty-
kule Muzyka w dziele literackim („Pion” 1935, nr 28). Dwa projekty 
wiążą się ze sobą ściśle, nie bez powodu zostały objęte identycznym 
tytułem, niemniej jednak interesujące wydają się nie przez pryzmat 
oczywistych zbieżności problemowych, lecz subtelnych różnic kon-
cepcyjnych. Rzecz to istotna, dotąd nie zauważana, iż początko-

10 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, s. 31.
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33ROZDZIAŁ 1

we ustalenia Szulca co do zjawiska „muzyczności” w literaturze nie 
mają charakteru skrajnie negatywnego („czy utwór literacki może 
wywołać w  nas wrażenia swoiście muzyczne. [...] Na pytanie po-
wyższe odpowiemy twierdząco”11). Późniejsze konsekwencje okazu-
ją się po części wtórne, powodowane zasadniczą repliką Stanisława 
Furmanika12 (Dzieło literackie a muzyka, „Pion” 1935, nr 37), wy-
stępującego przeciwko sformułowanym opiniom przede wszystkim 
ze względu na „fonologię” („»fonologia« jest jedynym rzeczywistym 
materiałem, który pozwala mówić o muzyczności dzieła literackie-
go”13). Szulc w odpowiedzi na gwałtowną krytykę, wytaczając obro-
nę własnego stanowiska (Malum musicale: Odpowiedź P. St. Furma-
nikowi, „Pion” 1935, nr 43), wyraźnie radykalizuje punkt widzenia 
i poniekąd nawet zaprzecza sobie w porównaniu z pierwszym arty-
kułem („dzieło literackie nie jest w stanie budzić w nas pierwotnych, 
swoistych doznań muzycznych [...]”14). Wprawdzie w toku jego ar-
gumentacji nie pojawiają się jeszcze procedury logiczne, ale konklu-
zje tym razem są formułowane w zaostrzonym tonie, przypominają-
cym najbardziej polemiczne fragmenty rozprawy.

Zasygnalizowana wymiana zdań odsłania, jak sądzę, podsta-
wowy impuls krytycznego przedsięwzięcia, wyjaśnia okoliczności 
ukształtowania się restryktywnych poglądów, a pośrednio i rozmiar 
wytoczonej argumentacji. Jeżeli nawet wyciąga Szulc konsekwen-
cje z „ekscentrycznego”15, w jego przekonaniu, stanowiska Eugeniu-
sza Kucharskiego, który uznawał istnienie „muzyczności”, sugestyw-
nie eliminując fenomen jako kompromitujący poezję („foniczność 
zaczyna grać pierwsze skrzypce [...] poezja zamienia się w »miedź 
brzękającą i  cymbał brzmiący«”16), to przede wszystkim pozosta-

11 Idem, Muzyka w dziele literackim, „Pion” 1935, nr 28, s. 2.
12 „Ostatnio zagadnieniem tym zajął się p. Tadeusz Szulc, usiłując wprowadzić 

jakiś ład w  chaos pojęć i  poglądów na ten temat. Próba niestety całkowicie 
chybiona i  mogąca tylko pogłębić zamęt [...]”. S. Furmanik, Dzieło literackie 
a muzyka, „Pion” 1935, nr 37, s. 5.

13 Ibidem, s. 6.
14 T. Szulc, Malum musicale: Odpowiedź P. St. Furmanikowi, „Pion” 1935, nr 43, s. 8.
15 Zob. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 43.
16 E. Kucharski, O metodę estetycznego rozbioru dzieł literackich, „Pamiętnik Lite-

racki” 1923, s. 35. Nieco podobnie utrzymywał później w świetle postulatywnie 
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34 CZĘŚĆ I

je pod wpływem konfrontacji z Furmanikiem i próbuje najprawdo-
podobniej zapobiec powstaniu kolejnej polemiki. W  tym kontek-
ście źródło tendencyjnego charakteru rozprawy trzeba rozpatrywać 
w wymiarze historycznym dwuaspektowo: po pierwsze, w związku 
właśnie z krystalizowaniem się indywidualnych poglądów, po wtó-
re – i zwłaszcza – w związku z narastającą od początku XX wieku 
tendencją w badaniach literackich (wyraźnie z apogeum na przeło-
mie lat 20. i 30.) do bezgranicznego wskazywania analogii między li-
teraturą a muzyką. Pomimo ahistorycznie zdefiniowanego w tytule 
problemu muzycznych filiacji, prymarny w  Muzyce w  dziele li-
terackim aspekt historyczny przedstawia się dość jednoznacznie. 
Wytoczona krytyka uderza w  niepoprawną konwencję rozpra-
wiania o „muzyczności” dzieła literackiego, odnosi się w równym 
stopniu do poprzedników, jak też współczesnych Szulcowi, na-
raz do historyków literatury i  krytyków piszących „dziennikar-
skie artykuły”17.

Obraz przedwojennych badań dotyczących tzw. muzyczności 
w  literaturze tworzy swoisty amalgamat: kwestia nie budzi więk-
szych zastrzeżeń, a sam termin funkcjonuje w rozlicznych kontek-
stach18. Generalnie rzecz biorąc, powszechną akceptację zyskuje od-
woływanie się do analogii literatury z muzyką przy użyciu skrajnie 
zmetaforyzowanego języka i bez stosownej argumentacji. W rezul-
tacie przykładem formy fugi dla Juliusza Tennera będzie karkołom-

sformułowanego programu poetyckiego T. Peiper, domagając się odizolowa-
nia rytmu poezji od pieśni ludowej, wyeliminowania z poezji „kataryniarskich 
współdźwięczności”. Zob. T. Peiper, Nowe usta. Odczyt o  poezji, Lwów 1925,  
s. 41, 43. Zob. także: idem, Tędy, Warszawa 1930, s. 88; idem, O dźwięczności  
i rytmiczności, „Pion” 1935, nr 21, s. 2–3. W rezultacie negatywną tendencję teo-
retyczną M. Podraza-Kwiatkowska określa – w  kontekście właśnie Peipera – 
mianem „antymuzycznego” kierunku w  badaniach literackich. Zob. M. Pod-
raza-Kwiatkowska, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 1980,  
nr 2, s. 90 i n. 

17 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 40.
18 Problem to dość złożony w wypadku samego tylko K. W. Zawodzińskiego, który 

wprowadza na przykład podział na „wewnętrzną muzyczność” i „muzyczność 
»zewnętrzną«”. Zob. K. W. Zawodziński, Najśpiewniejszy poeta, „Przegląd 
Współczesny” 1936, nr 10, s. 120. Zob. także idem, Pegaz, to nie samochód bezkoło-
wy, „Skamander” 1935, z. 57, s. 13.
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35ROZDZIAŁ 1

nie analizowany fragment Balladyny19, dla Brunona Schulza zaś – 
konstrukcja Cudzoziemki20. Dominującą ówcześnie tendencję, „stan 
niefrasobliwej jednomyślności”21, dobrze charakteryzuje Juliusz  
Kleiner: „gdy niegdyś błędnie twierdzono, że poezja jest mówiącym 
malarstwem, malarstwo milczącą poezją – dziś skłonni jesteśmy do 
nie mniej błędnego twierdzenia, że poezja jest muzyką wyrazów, 
muzyka – poezją bez słów”22. W takich okolicznościach polemicz-
ny rozmach u Szulca – by raz jeszcze podkreślić – wynika nie tyle 
z zamiaru porządkowania kwestii, ile z krytycznego rozprawienia się 
z wszelkimi przypadkami i m p r e s y j n e g o  teoretyzowania na te-
mat „muzyczności”. Osobliwy brak rozbieżności między efektami 
posługiwania się metodologią badań historycznoliterackich a  na-
rzędziami krytyki prowadzi do ogólnej diagnozy, iż historia litera-
tury w zakresie prezentowania uwikłań dzieła literackiego z muzy-
ką niczym nie odróżnia się od krytyki23. Ów zarzut pojawia się pod 
adresem wielu badaczy polskiej literatury, przy założeniu a  priori, 
że odsłania on szczegółowe warunki rozprawiania o „muzyczności” 
takiego czy innego utworu literackiego i że zarazem wskazuje tego 
związek ze źródłem fenomenu w  estetyczno-filozoficznej tradycji 
europejskiej.

Strategia Szulca

Zasadniczy problem „niemuzyczności” dzieła literackiego przed-
stawiony jest w kanonie przestrzegania czystości metodologii, stąd 
też punkt widzenia Szulca okazuje się zbieżny charakterem – co sy-
gnalizuje Henryk Markiewicz – z poglądami teoretycznymi ówcze-

19 Zob. J. Tenner, O pierwiastkach muzycznych w poezji Słowackiego, „Biblioteka 
Warszawska” 1910, s. 520–522.

20 Zob. B. Schulz, Aneksja podświadomości. (Uwagi o „Cudzoziemce” Kuncewiczo-
wej), „Pion” 1936, nr 17, s. 2–3.

21 Cz. Zgorzelski, op. cit., s. 8.
22 J. Kleiner, Muzyka w życiu i  twórczości Słowackiego, „Biblioteka Warszawska” 

1909, t. 2, s. 289.
23 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 37.
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36 CZĘŚĆ I

snej grupy warszawskiej24. Obowiązująca strategia hermetyczna za-
węża apriorycznie sferę zjawisk do granic jednej dziedziny sztuki: 
ten sam utwór literacki może być kategoryzowany albo w przestrze-
ni badań literackich, albo – odkąd traci status pierwotnej autono-
miczności i funkcjonuje jako zdekonstruowany element dzieła mu-
zycznego – w przestrzeni badań muzykologicznych (np. tekst słowny 
w kompozycji wokalnej, program poematu symfonicznego). W kon-
sekwencji wyklucza się możliwość komplementarnego wprowadze-
nia kontekstu muzycznego w zakres badań literackich i nie uwzględ-
nia poczynań – jak sprecyzować by dzisiaj trzeba – w obrębie jednej 
z  gałęzi komparatystyki literackiej, interdyscyplinarnych studiów 
muzyczno-literackich. Dla radykalnego zwolennika estetyk szczegó-
łowych czy puryzmu metodologicznego ekskluzywne potraktowa-
nie poszczególnych dziedzin sztuki (jako obszarów penetracji) jest 
równoważne z  eksponowaniem nieredukowalnych różnic ontolo-
gicznych25.

Przewartościowania „krytyczno-negatywne”26, prowadzące w za-
mierzeniu do całościowego zanegowania fenomenu „muzyczności” 
w  literaturze, poprzedzone są w Uwagach wstępnych dwoma ogól-
nymi, w  nowoczesny sposób sformułowanymi postulatami. Z  jed-
nej strony Szulc precyzyjnie ogranicza problematykę badanych zja-
wisk do dzieła literackiego („zasadniczym przedmiotem, do którego 
stosuje się zespół podjętych tu rozważań – jest dzieło literackie”27), 
z  drugiej natomiast, w  planie metodologicznym, sytuuje działania 
w sferze badań literackich („Kwestia, o którą tu chodzi, nie jest za-
gadnieniem muzykologicznym”28). W rzeczywistości ustala na wstę-
pie konstelację ściśle współzależnych aspektów: o n t o l o g i c z n e-

24 Zob. H. Markiewicz, Polska nauka o literaturze, Warszawa 1985, s. 226.
25 Bezpośrednio wiąże się z  tym i  Szulcowska koncepcja muzyki, formułowa-

na w  innym miejscu za asemantyczną teorią E. Hanslicka (Vom Musikalisch-
-Schönen, Leipzig 1854 [O pięknie w muzyce, przeł. S. Niewiadomski, Warszawa 
1903]; zob. C. Dahlhaus, Edward Hanslick i pojęcie formy muzycznej, w: idem, 
Idea muzyki absolutnej i  inne studia, przeł. A. Buchner, Kraków 1988, s. 346– 
–360). Zob. T. Szulc, Muzyka i teatr, „Przegląd Współczesny” 1935, nr 154, s. 301 i n.

26 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 1.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
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37ROZDZIAŁ 1

g o  (literacki model badania) i  k o m p e t e n c y j n e g o  (literacka 
perspektywa badania). Refleksja teoretyczna w  zakresie ontologii 
i  kompetencji we współczesnych badaniach muzyczno-literackich 
wydaje się jedną z kluczowych, bo opierając się na typie rozumie-
nia tychże różnorodzajowych kategorii można określić optykę i kon-
struować stosowny dyskurs. W sposób szczególny bazuje na niej cała 
koncepcja Szulca – negatywna argumentacja dotyczy naraz kompe-
tencji badaczy i  ontologii dzieła literackiego. Ściślej mówiąc, cen-
tralne zagadnienie Muzyki w dziele literackim ujawnia się w dwóch 
aspektach: „wypowiedzi krytycznych” oraz „»muzycznej budowy« 
dzieła literackiego”29. Dysproporcje przy tym w ich traktowaniu za-
rysowują się na pierwszy rzut oka; o ile zasadnicze miejsce zajmuje 
przegląd i ocena wypowiedzi krytycznych, o tyle zupełnie marginal-
ne – struktura utworu literackiego.

Ogólną perspektywę krytyki determinuje podstawowe założe-
nie, iż „muzyczność” nie jest efektem wzajemnych odniesień mię-
dzy elementami odmiennych sztuk (literatury i  muzyki), lecz wy-
nika wyłącznie z  różnych odmian badawczego metaforyzowania. 
Brak szerszej refleksji nad „muzyczną” konstrukcyjnością w litera-
turze, jak nietrudno zauważyć, staje się rezultatem czysto tenden-
cyjnego działania, bo skądinąd dobrze znane były Szulcowi tego ro-
dzaju przypadki literackie, propozycje ich interpretowania i próby 
ich teoretycznego porządkowania30. W związku właśnie z badaniami 
nad muzycznym typem konstrukcji dzieła literackiego pojawiają się 
pobieżne informacje w końcowych partiach rozprawy; Oskar Walzel 
jest uznany za ich reprezentatywnego przedstawiciela. Szkicowo tyl-
ko nakreślone a  ważne dla kwestii rozróżnienia z  Gehalt und Ge-
stalt im Kunstwerk des Dichters dotyczą w istocie muzycznych struk-
tur literackich. Idzie głównie o odwołanie Walzela do trójczłonowej 
typologii „muzyki w  literaturze” Schillera, w której – obok dwóch 
zagadnień, mianowicie słuchowo-akustycznego oddziaływania mu-
zyki i  jej ekspresywnego pojmowania – centralne miejsce przypa-

29 Ibidem, s. 36, 78–83.
30 Opracowania między innymi O. Walzela (Gehalt und Gestalt im Kunstwerk 

des Dichters, Berlin–Neubabelsberg 1923) czy R. Peacocka (Das Leitmotiv bei 
Thomas Mann, „Sprache und Dichtung”, t. 55, Bern 1934).
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38 CZĘŚĆ I

da muzycznej konstrukcji utworu literackiego31. Szulc nie odmawia 
tym rozważaniom naukowego sceptycyzmu (w gruncie rzeczy o nie-
go toczy się cały czas metodologiczna batalia32), ale natychmiast po-
dejmuje kontratak, przywołując ze z  góry przewidywalnym skut-
kiem konkluzję Kleinera o „muzycznej kompozycji” Balladyny33.

Nieistnienie muzycznych uwikłań w  literaturze ma pokazać 
wariant rozpatrywania utworu literackiego – przez pryzmat funk-
cjonowania dzieła muzycznego34 – jako potencjalnie niezmienne-
go przedmiotu artystycznego i  zmiennego przedmiotu estetyczne-
go (za Gustavem Theodorem Fechnerem, Stanisławem Ossowskim 
i Władysławem Tatarkiewiczem). Optykę funduje tutaj wymiar psy-
chologiczny i  stąd Stanisław Furmanik zarzucił od razu Szulcowi 
„psychologiczną omyłkę”35 (Szulc z kolei Furmanikowi – uprawia-
nie „uporczywego psychologizmu”…36). W świetle fundamentalne-
go podziału na to, co „artystyczne” („obiektywne”), i to, co „estetycz-
ne” („subiektywne”), stawia się ogólne pytanie: „czy można mówić 
o  m u z y c z n o ś c i  dzieła literackiego, jak się to spotyka na każ-
dym kroku szczególnie u naszych badaczy literatury – a także i u in-
nych”37. By powiedzieć inaczej: w centrum zainteresowania umiesz-
cza Szulc metodologicznie przedmiot artystyczny38, niemniej jednak 
spostrzeżenia na jego temat formułuje pośrednio, opierając się przede 
wszystkim na „wypowiedziach krytycznych”. Przeglądowy ma-
teriał – wsparty logicznymi procedurami – stanowi finalnie argu-
mentację, że utwór literacki nie powoduje doznań odpowiadających 
estetycznemu przedmiotowi muzycznemu. Ale w  tej perspektywie 
jakiekolwiek pytanie o  istnienie „dyrektyw muzycznych” w  kon-
strukcji literackiego przedmiotu artystycznego czy o  „»muzyczną 

31 Zob. O. Walzel, Musikalische Dichtung, w: idem, op. cit., s. 347–349. T. Szulc, 
Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 35.

32 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 85.
33 Ibidem, s. 81–82.
34 Regamey wysunął tutaj zarzut „niesłusznej definicji muzyki”. Zob. K. Regamey, 

op. cit., s. 525.
35 S. Furmanik, op. cit., s. 5.
36 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 53.
37 Ibidem, s. 3.
38 Zob. ibidem, s. 2–4, 85.
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39ROZDZIAŁ 1

budowę« dzieła literackiego”39 staje się retoryczne. Stąd i  niektóre 
rozwiązania z dzisiejszego punktu widzenia wydają się przerysowa-
ne, w  związku zwłaszcza z  dowodem (przy użyciu ściśle logicznej 
aparatury), iż jedyną podstawą metodologiczną w  badaniu rela-
cji utworu literackiego z  muzyką mogłaby być a n a l o g i a40, lecz 
prowadzi ona tylko do wniosków logicznie fałszywych41. Wyjście od 
propozycji krytyki i badań historyków literatury pokazuje zamierzo-
ne zmarginalizowanie aspektu „»muzycznej budowy« dzieła literac-
kiego”42. Rozprawa przybiera w zarysie taką linię argumentacji, by 
poprzez selektywne przywołanie ważnych faktów najpierw wskazać 
historyczne źródło rozprzestrzeniającej się tendencji z pola estety-
ki, a następnie oszacować negatywnie wartość ustaleń interpretacyj-
nych niektórych studiów literackich.

Geneza „muzyczności”

Uwarunkowania fundujące genezę „muzyczności” w literaturze uj-
muje Szulc w  sposób faktograficzny: po pierwsze, przez nakreśle-
nie związku fenomenu z XVIII-wieczną postacią opery i ze sporem 
buffonistów z  antybuffonistami (Lettre sur la musique françoise43 
Rous seau z  roku 1753); po wtóre, przez akcentowanie prekursor-
skich postulatów teoretycznych dotyczących istnienia syntezy sztuk 
(koncepcja dramatu muzycznego jako rezultatu połączenia równo-
ważnych elementów: poezji, muzyki i  dekoracji; Stefano Arteaga,  
Le rivoluzioni del teatro musicale italiano, dalla sua origine fino al pre-
sente, 1783), podniesionych do fundamentalnej rangi przez Wagnera44;  

39 Ibidem, s. 78.
40 Ibidem, s. 55.
41 Ibidem, s. 78.
42 Ibidem, s. 36, 78 i n.
43 Zob. J.-J. Rousseau, Lettre sur la musique françoise, w: idem, Oeuvres complètes, 

t. 5: Écrits sur la musique, la langue et le théâtre, red. B. Gagnebin, M. Raymond, 
Paris 1995, s. 287–328.

44 Szulc prawdopodobnie wiele tutaj zawdzięczał przeglądowemu artykułowi Z. Ja-
chimeckiego, Stefano Arteaga i Ryszard Wagner jako teoretycy dramatu muzycz-
nego, „Przegląd Muzyczny” 1912, nr 11, 12, 14/15.
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40 CZĘŚĆ I

po trzecie, przez wskazanie materiału artystycznego, propozycji 
Ernsta Theodora Amadeusa Hoffmanna i  Carla Marii von Webe-
ra. Zestawienie rozproszonych faktów historycznych pozwala sfor-
mułować jednoznaczną i o sporych konsekwencjach tezę: „wystar-
czyło, by powstały odpowiednie warunki, a sami poeci zaczęli dążyć 
do »umuzykalnienia« swych utworów, zaczęli wierzyć, że ich twór-
czość poetycka ma ścisły związek ze zjawiskami muzycznymi. [...] 
Warunki, o  których tu mowa, zdefiniował romantyzm i  wszyst-
kie te późniejsze prądy, które mają z nim zasadniczą więź wspólną: 
w  m u z y c z n e j  w r a ż l i w o ś c i, o p a r t e j o  r o m a n t y c z n e 
u j ę c i e  ś w i a t a  i   s z t u k i  tkwi geneza złudzeń, jakoby istnia-
ły w dziele literackim muzyczne dyrektywy”45. Unifikujące myśle-
nie o  sztuce, zakorzenione w  romantycznym irracjonalizmie ko-
lejno Schleiermachera (idea nieskończoności), Schellinga (sztuka 
ujawniająca absolut), Hegla i  Schopenhauera, ufundowało argu-
menty na rzecz powstania nie tylko idealistycznej estetyki muzycz-
nej, ale pośrednio także – niejako rykoszetem – muzycznej tenden-
cji w poezji.

Podstawowe konkluzje w Muzyce w dziele literackim wynika-
ją z przyjętego postulatu, wedle którego „muzyczność” nie dotyczy 
poezji, bierze się natomiast z „m u z y c z n e j  w r a ż l i w o ś c i  po-
etów romantycznych”46 (np. Novalisa czy Tiecka); inaczej mówiąc, 
ma wyłącznie psychologiczny, światopoglądowo-estetyczny charak-
ter47. Ilustruje to Szulc wieloma przykładami, podążając tropem bio-
graficznym w  kierunku polskiego romantyzmu – a  to przywołuje 
muzyczny krąg przyjaciół w  przypadku Mickiewicza (i  Marii Szy-
manowskiej), wspomina o  jego kompozycji wespół z  Kozłowskim 
do dumki Bohdana Zaleskiego48, cytuje fragmenty wykładów pary-

45 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 6–7.
46 Ibidem, s. 13. Zob. także T. Szulc, Artystyczne idee radiowe i ich geneza, „Prze-

gląd Współczesny” 1938, nr 198, s. 46 i n.
47 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 14.
48 Zob. list Mickiewicza do B. Zaleskiego (Lozanna, 7 I 1840). A. Mickiewicz, Listy, 

cz. 2, Warszawa 1955, s. 307–308 (zwłaszcza przyp. 3, s. 308).
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41ROZDZIAŁ 1

skich49; a  to pokazuje w  listach Słowackiego do matki błyskotliwe 
komentarze na temat paryskich wystawień Roberta Diabła Meyer-
beera50 czy Niemej z Portici Aubera51; a to napomyka o historiozo-
ficznym traktowaniu muzyki przez Krasińskiego. Podobną inter-
pretacją obejmuje nawrót ogólnej tendencji i kolejną fazę ekspansji 
postulatów „muzyczności” literatury w młodopolskich manifestach 
artystycznych, modyfikujących romantyczne ujęcie świata i  sztuki. 
Enigmatyczny kontekst w postrzeganiu utworów Przybyszewskiego 
narzuca odbiorcy, w jego przekonaniu, postulatywnie formułowany 
ideał jedności sztuk, jak chociażby w zakończeniu Z psychologii jed-
nostki twórczej (1891): „sztuka przestanie być dzielona na różne ga-
łęzie [...]”52. Confiteor kojarzy się w rezultacie z ideą nieskończono-
ści, a Wigilie z pojęciem „tęsknoty”53.

Szulc dowodzi, opierając się na przeglądowym szkicu, iż zupeł-
nie inny rodzaj w r a ż l i w o ś c i  m u z y c z n e j  w odniesieniu do 
romantyzmów europejskich cechuje romantyzm francuski – nade 
wszystko aintelektualny (tu przykłady Madame de Staël oraz Sten-
dhala, dla którego muzyka jest „najmniej intelektualną ze wszyst-
kich sztuk”54) i raczej unikający niemieckiego idealizmu. Skądinąd 
jego odwołania w  tej materii do rozstrzygnięć Fernanda Balden-
spergera w Sensibilité musicale et romantisme (Paryż 1925) dosad-
nie pokazują selektywne traktowanie materiału i tendencyjne ujęcie 
skomplikowanej kwestii „muzyczności”. Pominięty zostaje w  ogó-

49 Związek poezji z muzyką stał się punktem wyjścia w XIII wykładzie kursu dru-
giego. Zob. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Kurs drugi, przeł. L. Płoszew-
ski, Warszawa 1955, s. 169–171.

50 Zob. list datowany: Paryż, 10 XII 1831. J. Słowacki, Listy do matki, oprac. Z. Krzy-
żanowska, Wrocław 1952, s. 40–41.

51 Zob. list datowany: Paryż, 7 III 1832. Ibidem, s. 49.
52 S. Przybyszewski, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche, przeł. S. Hel- 

sztyński, w: idem, Wybór pism, oprac. R. Taborski, BN I 190, Wrocław 1966, s. 36.
53 Przykładem sformułowania K. Czachowskiego: „Tęsknota skierowała go do 

muzyki. [...] Już w pierwszych swych utworach, np. w Wigiliach (1894), dał pięk-
ne transkrypcje poetyckie dźwięków Chopina”. K. Czachowski, Obraz współcze-
snej literatury polskiej 1884–1933, t. 1: Naturalizm i neoromantyzm, Lwów 1934,  
s. 244.

54 Cyt. za: F. Baldensperger, Sensibilité musicale et romantisme, Paris 1925, s. 65.
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42 CZĘŚĆ I

le ważny przypadek Chateaubrianda; tymczasem nie tylko Madame 
de Staël i Stendhal, jak proponuje Szulc, ale i Chateaubriand tworzą 
według Francuza „trzy podstawowe wrażliwości”55 [les trois sensi-
bilités maîtresses] charakteryzujące romantyzm francuski. Co wię-
cej, zachodzi między nimi określona współzależność – Stendhal na 
przykład w zakresie typu wrażliwości bardzo wyraźnie przeciwsta-
wiony jest Chateaubriandowi56. Najistotniejsze jednak, że Balden-
sperger nie poprzestaje na wieloznacznym i enigmatycznym pojęciu 
„wrażliwości muzycznej”, że poszukuje dla niego specyfiki poetyc-
kiej. I w  tym właśnie kontekście pojawia się u niego termin „mu-
zyczność”, prymarnie definiujący potoczne rozumienie melodyki, 
językowe „efekty »melodyjne«”57 [effets »mélodiques«], wtórnie zaś – 
aspekty dzieła literackiego. Baldensperger przywołuje go między in-
nymi w odniesieniu do Méditations Lamartine’a („w sposób zresztą 
niezbyt rażący”58 – zdaniem Szulca), by określić rygor nowego po-
rządku poetyckiego59, tzn. przełamania tradycyjnego aleksandrynu 
i wprowadzenia modyfikacji wersyfikacyjnych.

Krytyka badań

„Szulc w zasadzie – ze względów nawet czysto metodologicznych – 
sprzeciwia się wszelkiemu mówieniu o  »muzyczności« poezji czy 
prozy [...]”60– napisał w recenzji rozprawy Konstanty Regamey. Cała 
polemika sprowadza się do kompilacyjnego przeglądu rozlicznych, 
indywidualnych metodologii, by w  konsekwencji zakwestionować 
zjawisko literackiej „muzyczności”, zdefiniować je jako efekt psy-

55 Ibidem, s. 68.
56 Ibidem, s. 64. Nota bene bardzo wyraźnie podkreśla ten fakt układ kolejnych 

rozdziałów: o ile rozdział 4 traktuje o Madame de Staël (s. 47–59), o tyle następny 
dotyczy jednocześnie i Stendhala, i Chateaubrianda, a w podsumowaniu także 
Madame de Staël (s. 61–69).

57 Ibidem, s. 41.
58 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 26.
59 F. Baldensperger, op. cit., s. 118.
60 K. Regamey, op. cit., s. 521.
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43ROZDZIAŁ 1

chologizującego postrzegania dzieła literackiego. Problem pojawia się 
przede wszystkim przez przytoczenia konstatacji różnych badaczy, 
którzy subiektywnie stosują terminologię muzyczną, z dużą dowol-
nością posługując się określeniami w rodzaju: „»muzyczna kompo-
zycja«, »kontrapunktyczna budowa«, »logika muzyczna«”61. Taki 
metodologicznie podjęty wariant krytyki okazuje się najbardziej 
efektywny w  realizowaniu nadrzędnego celu rozprawy – wszelkie 
negatywne konkluzje najlepiej formułować, opierając się na k r y-
t e r i u m  k o m p e t e n c y j n y m. Warto więc przyjrzeć się bliżej 
przedwojennej tendencji w badaniach literackich.

Wiele lat przed opublikowaniem niedokończonej Muzy-
ki w  twórczości Wyspiańskiego, gdzie Tadeusz Makowiecki bardzo 
ostrożnie mówi o relacji dramaturga z Wagnerem62, ukształtowało się 
sporo opinii o muzycznym charakterze dramatów twórcy Akropolis. 
Walery Gostomski dopatruje się „muzykalności wierszy Wyspiań-
skiego”63 oraz związku autora z  muzyką w  ogóle, stąd Wesele, na 
przykład, jest dla niego „jakby wielką symfonią poetycką”; Wacław 
Borowy proponuje używać pojęcia „muzyki literackiej”64 (do którego 
powraca parokrotnie na prawach nietypowego egzegety Karol Wik-
tor Zawodziński65) w przekonaniu, iż w Nocy listopadowej: „Muzycz-
na logika góruje stale nad logiką literacką”66; Stanisław Lack, traktu-
jący terminy „muzykalność” i „poezja” jako synonimy, wielokrotnie 
snuje muzyczne analogie (np. między Wyspiańskim a  Beethove-

61 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 36.
62 Konkluzje Makowieckiego (zbieżne ze sformułowaniami P. Mączewskiego) są 

dość jednoznaczne: wpływ Wagnera na Wyspiańskiego jest przeceniany, w rze-
czywistości zaś znajduje się „na trzecim planie” (zob. Poeta-malarz. Studium 
o Stanisławie Wyspiańskim, Warszawa 1935, s. 239) i ogranicza do Legendy (zob. 
T. Makowiecki, Libretta i dramaty młodości. „Legion”, w: idem, Muzyka w twór-
czości Wyspiańskiego, s. 38). Zob. P. Mączewski, Wyspiański a Wagner, „Myśl 
Narodowa” 1929, nr 43, s. 217.

63 W. Gostomski, Arcytwór dramatyczny Wyspiańskiego: „Wesele”, „Pamiętnik Li-
teracki” 1908, s. 309.

64 W. Borowy, Łazienki a „Noc Listopadowa”, Warszawa 1918, s. 8, 13.
65 Zob. K. W. Zawodziński, Wyspiański w świetle teorii Wacława Borowego, „Wia-

domości Literackie” 1929, nr 1, s. 2. Zob. także idem, Na marginesie jubileuszu 
Wyspiańskiego, „Droga” 1933, nr 9, s. 775–793.

66 W. Borowy, op. cit., s. 63.
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44 CZĘŚĆ I

nem67), wszakże u Wyspiańskiego: „Punkt wyjścia jest zawsze mu-
zyczny [...]”68. Przy innej okazji Ignacy Matuszewski – w myśl po-
działu na dwa zasadnicze typy twórców: „typ plastyczny, wzrokowy, 
oraz typ muzyczny, słuchowy”69 – pisze o muzycznej psychice Sło-
wackiego („śpiewak nastrojowo-muzyczny”70); skądinąd wszystko, 
co „artystyczne”, zyskuje u niego nazwę „muzycznego” (wyrażenia 
w rodzaju: „pierwiastki rozlewno-muzyczne”71 czy – odniesione do 
Anhellego – „wrażenie symfonii”72); Bronisław Chlebowski, skłon-
ny przyznawać miano „muzyczności” wszystkim utworom roman-
tyzmu, dostrzega paralelność W Szwajcarii z Impromptu i Fantazją 
Chopina73. U Juliusza Kleinera (monografia Juliusz Słowacki. Dzie-
je twórczości) – trochę podobnie jak u Matuszewskiego, aczkolwiek 
w subtelnym przekonaniu pierwszego: „muzyka nie pobudzała Sło-
wackiego do twórczości poetyckiej [...]”74 – terminologia muzycz-
na definiuje naraz artyzm i wzniosłość. Zdaniem Szulca w tak bez-
granicznie dowolny sposób, iż: „gdyby nawet we wszystkich innych, 
wspomnianych środowiskach, wytworach artystycznych nie było 
nawet śladu tendencji muzycznej w literaturze – to niemniej jednak 
problem muzyczności dzieła literackiego byłby aktualny nadal ze 
względu na ustawiczne stosowanie przez Kleinera wyjaśniania zja-
wisk literackich przy pomocy muzyki”75. Nazwanie Balladyny przez 
historyka literatury „humoreską muzyczną” spotkało się z miażdżą-
cą krytyką jeszcze w artykule poprzedzającym Muzykę w dziele lite-

67 S. Lack, Studia o St. Wyspiańskim, wybór i przedmowa S. Pazurkiewicz, Często-
chowa 1924, s. 230 i n.

68 Ibidem, s. 231.
69 I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm), Warszawa 1902, s. 74 i n.
70 Ibidem, s. 129.
71 Ibidem, s. 289.
72 Ibidem, s. 332. Podobnej terminologii używał T. Grabowski, wypowiadając 

uwagi na temat Żeromskiego: „język staje się istotnym śpiewem, a  stronice 
symfoniami językowymi. [...] Okres jest niby preludium”. T. Grabowski, Wstęp 
do nauki literatury, Lwów 1927, s. 74–75.

73 B. Chlebowski, Literatura polska porozbiorowa, oprac. i przedmowa M. Kridl, 
wyd. 2, Lwów 1935, s. 193.

74 J. Kleiner, op. cit., s. 300.
75 T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 45–46. Zob. ibidem, s. 47–52.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



45ROZDZIAŁ 1

rackim76. Tym razem zarzuca Szulc autorowi pracy o Mickiewiczu 
(wyd. Lwów 1934; Kleiner i tam zachował wyjątkową skłonność do 
interpretowania zagadnień literackich przy użyciu muzycznej termi-
nologii) traktowanie wielu utworów Słowackiego jako „muzycznego 
przedmiotu estetycznego”77.

Sposób dokonywania przeglądu stanowisk budzi pewne zastrze-
żenia ze względu na ocenę propozycji interpretowania muzyczno-
-literackich filiacji. Weźmy dwa przykłady. U żadnego spośród ba-
daczy literatury nie znajduje Szulc dostatecznie przekonywających 
rozstrzygnięć, chociaż jego aprobatę – z  racji ogólnego sceptycy-
zmu – pozyskuje Józef Ujejski78. Rzecz to interesująca, bo i rozróż-
nienia, i język opisu w książce o Malczewskim79, gdzie nieistnienie 
szerszych penetracji kontekstów muzycznych tłumaczy sam au-
tor ograniczonymi kompetencjami80, nie odbiegają od przyjętego 
w epoce zwyczaju doszukiwania się analogii między literaturą a mu-
zyką. Jednocześnie zastanawia brak uwag co do ogólnych, ale istot-
nych sformułowań Manfreda Kridla, zamieszczonych we Wstępie do 
badań nad dziełem literackim (być może z pracą wydaną w Wilnie 
w roku 1936 Szulc nie zdążył się zapoznać). Kridl postuluje korzystać 
z innych nauk jako przydatnej pomocy w analizowaniu dzieła lite-
rackiego, niemniej jednak przestrzega przed popadnięciem w „»uni-
wersalność«, zagarniającą wszystko, co się da, i  operującą tym 
wszystkim po dyletancku”81. W refleksji nad poszerzeniem kompe-
tencji towarzyszy mu pełna świadomość fundamentalnej odrębności 
literatury od pozostałych rodzajów sztuk (ontologicznej nieprzysta-
walności dziedzin estetyki) i sporych niebezpieczeństw we wzajem-
nym ich objaśnianiu82. Bez wątpienia pobieżne sformułowania ce-

76 Zob. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, „Pion” 1935, nr 28, s. 2.
77 Idem, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 50.
78 Ibidem, s. 51–53.
79 Zob. J. Ujejski, Antoni Malczewski. (Poeta i poemat), Warszawa 1921, s. 386, 388, 

389, 390.
80 Zob. ibidem, s. 384, 390, 394.
81 M. Kridl, Wstęp do badań nad dziełem literackim, „Z zagadnień poetyki”, nr 1, 

Wilno 1936, s. 197.
82 Ibidem, s. 198–199.
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46 CZĘŚĆ I

chują badacza o  hermetycznej optyce i  ze względu na prymarną 
strategię można zasadnie twierdzić, jak Maria Podraza-Kwiatkow-
ska, że rozprawa Szulca w pewnym sensie stanowi rozwinięcie jego 
tezy83. Biorąc zarazem pod uwagę sugestie co do „punktów stycz- 
nych”84 ogólnej estetyki z nauką o literaturze, równie dobrze daje się 
powiedzieć wiele więcej, mianowicie iż Kridl – w sposób zupełnie 
niezamierzony – antycypuje formułę eklektyczności (m.in. współ-
czesnych badań muzyczno-literackich) i w tym wymiarze nie znaj-
duje uznania u autora Muzyki w dziele literackim.

Perspektywy

Dwie biegunowe strategie badania, z jednej strony Szulca, z drugiej – 
np. Kleinera, traktować by należało w szerszym ujęciu jako wzajem-
nie wykluczające się, skrajnie oddalone możliwości postępowania: 
albo nazbyt afirmatywnego, albo nazbyt negatywnego. Pierwszy ro-
dzaj badań tworzą próby uściślenia istoty dzieła literackiego (zwłasz-
cza wymykającej się naukowej deskrypcji) w  ciągu impresyjnych 
skojarzeń, poprzez analogie z muzyką. Dla swoistości literackiej po-
szukuje się sposobem krytyki nobilitującego comparatum i  korzy-
sta dowolnie z terminologicznych zapożyczeń z innego obszaru re-
fleksji, między innymi i z teorii muzyki. Takie rozważania, czytelnie 
wyróżniające się wysokim stopniem zmetaforyzowania dyskursu, 
w  znacznej większości trzeba uznać współcześnie za mało warto-
ściowe i raczej pozbawione statusu naukowości. Drugi rodzaj badań 
z kolei, któremu w wersji Szulca trudno odmówić naukowego cha-
rakteru85, pozostaje bardzo ograniczony ze względu na apriorycz-
ną negatywność (stąd znikoma liczba podobnych opracowań). Jeżeli 
zatem przystać dzisiaj na konkluzję, iż w ocenie spornej materii ce-
chuje go nadmierna surowość86, to potrzebny staje się metodologicz-

83 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, op. cit., s. 90.
84 M. Kridl, op. cit., s. 198.
85 Zob. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 78.
86 Zob. J. Błoński, op. cit., s. 110.
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47ROZDZIAŁ 1

ny kompromis poza doszukiwaniem się analogii w sensie logicznym, 
a już zwłaszcza – jak proponował Regamey – poza dopatrywaniem się 
„identyczności”87 między literaturą a muzyką.

Inaczej rzecz ujmując, o kształcie współczesnych badań literac-
kich, które daje się odnieść w  jakimkolwiek wymiarze do studiów 
muzyczno-literackich podejmowanych z  perspektywy literatury, 
decydują argumenty wysuwane najogólniej z dwóch opozycyjnych 
stanowisk: akceptowania lub negowania potencjalnych związków 
dzieła literackiego z muzyką. Na linii e s t e t y k a  o g ó l n a  – e s-
t e t y k i  s z c z e g ó ł o w e  (strategia eklektyczna – strategia herme-
tyczna)88 zachodzi immanentny konflikt punktów odniesienia, któ-
rego świadomość ogranicza pole pozytywnych konstatacji, skłania 
natomiast najczęściej do formułowania negatywnych. Charaktery-
styczne, że strategia hermetyczna skutecznie zamyka sferę proble-
mową w tym samym miejscu, w którym strategia eklektyczna umoż-
liwia zdefiniowanie potencjalnego terenu badań. W  pierwszym 
wypadku potrzeba szerszego objaśniania przyjętej pozycji, ze zro-
zumiałych przyczyn, pojawia się niezmiernie rzadko i – jak dowo-
dzi przykład Szulca – w  formie radykalnej. W drugim, skoro pra-
wie zawsze model badania określa akceptacja warunkowa, już sama 
konieczność wprowadzania klauzuli przesądza o rozmiarze proble-
matyzowania. Egzemplifikacją eklektycznego zachowania i  formu-
ły „poszukiwania” rozwiązań byłoby stanowisko Makowieckiego, 
który wysuwa sugestie na temat istnienia elementów a n a l o g i c z-
n y c h89. Nie chodzi wówczas w kontekście Szulca ani o całościowe 
negowanie postawionych w rozprawie hipotez, ani o pomniejszanie 
lub nadmierne eksponowanie ich znaczenia, ani nawet o wyjaśnia-
nie radykalnego charakteru wyłącznie w planie historycznym. Ne-
gatywną krytykę można podjąć w przekonaniu, iż na takim funda-
mencie teoretycznym (opcja maksymalistyczna), czy ostrożniej: nie 
wchodząc z nim w bezpośrednią kolizję (opcja minimalistyczna) – 

87 K. Regamey, op. cit., s. 527.
88 Zob. S. Dąbrowski, Wobec „Koncertów brandenburskich” Stanisława Swena 

Czachorowskiego (z  rozważań wprowadzających), „Ruch Literacki” 1979, z. 6,  
s. 459. Zob. także idem, „Muzyka w literaturze”, s. 20, 21.

89 T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, s. 7.
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48 CZĘŚĆ I

daje się współcześnie formułować wnioski dotyczące zakresu i per-
spektyw badań muzyczno-literackich. Przy określonych założeniach 
negatywne konkluzje mogą być pod wieloma względami utrzyma-
ne jako punkt wyjścia czy wejścia w aporetyczną przestrzeń muzycz-
nych filiacji dzieła literackiego. W takim świetle postulowane przez 
Szulca usunięcie problemu „muzyczności” z badań literackich sta-
nowi paradoksalnie wstępne uporządkowanie obszernego zagadnie-
nia w planie metateorii90, bo wyklucza z jego obszaru impresyjny typ 
studiów przedwojennych.

Specyfikę polskich badań historyczno- i  teoretycznoliterackich 
odnoszących się do związków literatury z  muzyką charakteryzuje 
nie tylko dwuaspektowość, ale – w jej rezultacie – poniekąd i dwufa-
zowość. Dwuaspektowość określa stanowisko badacza w sensie teo-
retycznym, pokazuje ogólnie jego pozytywne lub negatywne usy-
tuowanie względem kwestii intersemiotycznych (intermedialnych) 
relacji; dwufazowość z kolei wprowadza najprostszy rodzaj periody-
zacji, ujawnia cezurę w  tradycji badań, przypadającą na okres ak-
tywności Szulca w połowie lat 30. Nie podlega dyskusji powszech-
ne, niemniej mocno powierzchowne i bezkrytyczne zainteresowanie 
zagadnieniem „przed Szulcem” – „po Szulcu” natomiast rozpoczyna się 
okres badawczego sceptycyzmu czy najdalej posuniętej ostrożności 
co do sposobów ujęcia problematyki oraz obrania stosownego dys-
kursu. Zakreślanie dzisiaj akceptowalnego terenu badań muzyczno-
-literackich w kontekście skrajnie negatywnego wywodu wydaje się 
zrazu pozbawione sensowności. Nie można jednak we współcze-
snych badaniach filiacji dzieła literackiego z muzyką nie zrezygno-
wać i z mówienia o ścisłych odpowiedniościach, i z  formułowania 
analogii sensu stricto. Jeżeli zatem istnieje polska tradycja prekur-
sorskich studiów muzyczno-literackich, podejmowanych od strony 
literatury i nadal mogących inspirować, to z całą pewnością jej po-
czątki sięgają nie Kleinera, Tennera czy Zawodzińskiego. Powojen-
ny etap tychże badań rozpoczyna się bez wątpienia pod egidą roz-

90 W ten sposób Muzyka w dziele literackim traktowana była od momentu wyda-
nia, czego dowodem chociażby fragment z trzyzdaniowej recenzji, zamieszczo-
nej w „Muzyce” (1937, nr 7/8, s. 236): „Wiele uwag i wniosków autora jest godne 
uznania i przyczynić się może do usystematyzowania pojęć”.
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49ROZDZIAŁ 1

prawy Szulca, która i dość skutecznie paraliżuje próby analizowania 
pogranicza muzyczno-literackiego, i jednocześnie stanowi doskona-
ły pretekst do ich podjęcia. Ostatecznie przecież Muzyka w dziele li-
terackim, wbrew fundamentalnej tezie, nie likwiduje problemu, bo 
otwiera jedną z podstawowych sfer jego badania – płaszczyznę te-
matyzowania muzyki w dziele literackim91.

91 Zob. T. Szulc, Muzyka w dziele literackim [monografia], s. 87. Dlatego też cało-
ściowy kontekst rozprawy Szulca przywołuje się najczęściej w sytuacji rozpa-
trywania kwestii tematyzowania muzyki w literaturze. Zob. K. Górski, Muzyka 
w opisie literackim, s. 91. Zob. także M. Głowiński, Muzyka w powieści, „Teksty” 
1980, nr 2, s. 98.
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rozdział 2
Muzyczność – muzyczność dzieła literackiego

Cecha i pojęcie muzyczności

Pierwsze uwagi na temat muzyczności dzieła literackiego powinny 
ograniczyć się do kwestii terminologicznych i dotyczyć ścisłego ro-
zumienia pojęć; tymczasem jedyna możliwa do sformułowania na 
wstępie definicja samej „muzyczności” przedstawia się skrajnie nie-
precyzyjnie – n i e  m a  j e d n e j „m u z y c z n o ś c i”1. W  istocie 
by już rozpocząć jakiekolwiek sensowne rozważania teoretyczno- 
literackie, trzeba zaakceptować istnienie co najmniej dwóch jej an- 
tynomicznych, przy tym komplementarnych źródeł w  muzyce, 
a  mianowicie jednego z  kręgu natury, drugiego z  kręgu kultury. 
W dalszej kolejności pojawia się kluczowy problem rozróżniania 
dwóch paralelnych interdyscyplinarnie znaczeń, właściwego i  me-
taforycznego, których zakresy odnoszą się do fundamentalnie od-
rębnych, nieredukowalnych względem siebie przestrzeni ontolo-
gicznych: dzieła muzycznego (sens etymologiczny terminu) i dzieła 
literackiego (sens etymologiczno-retoryczny)2. Z perspektywy badań 
literackich interesować musi prymarnie, co zrozumiałe, nie znacze-

1 W tak nakreślonej perspektywie niemożliwe staje się badanie uniwersalności 
zjawiska, „»muzyczności« w  ogóle”, jak postuluje J. Skarbowski w  kontekście 
twórczości Iwaszkiewicza (Muzyka w poezji Jarosława Iwaszkiewicza, „Poezja” 
1978, nr 4, s. 99), czy „kategorii »muzyczności«” (idem, Serdeczne związki poezji 
z muzyką, „Poezja” 1980, nr 3, s. 8).

2 Istotę paralelności, tzn. dwóch pól interdyscyplinarnego znaczenia, wyśmieni-
cie oddaje zwięzła definicja słownikowa: „MUZYCZNOŚĆ, jakość tego, co mu-
zyczne; właściwość sztuki, która kieruje człowieka w stronę sztuki dźwięków”. 
Science de la Musique. Technique, Formes, Instruments, t. 2, red. M. Honegger, 
Paris 1990, s. 640. Rzecz ciekawa na marginesie, że hasło „muzyczność” w ogó-
le nie zostało uwzględnione w powszechnie znanym dzisiaj i najbardziej cenio-
nym wśród muzykologów The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 
red. S. Sadie, London 1980.
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52 CZĘŚĆ I

nie „muzyczności” jako cechy immanentnie określającej utwór mu-
zyczny (niejednokrotnie bardzo podobnie jak literackość – utwór li-
teracki), ale, by tak rzec, przeszczepione znaczenie terminu w obrębie 
innej dziedziny sztuki3. W takich sytuacjach zawsze chodzi o przeję-
cie terminologiczne, które nie pozbawia całkowicie pierwotnego po-
jęcia referencjalności, to znaczy nie skazuje go na niereferencjalność 
czy autoreferencjalność (to przypadek charakterystyczny dla kryty-
ki literackiej). „Muzyczność” w badaniach literackich ma za zadanie 
sugerować pewien nieokreślony bliżej związek źródłowy m i ę d z y 
literaturą a muzyką4, między danym autorem a kompozytorem, mię-
dzy jakąś estetyką literacką a estetyką muzyczną, między pewnymi 
aspektami dzieła literackiego a aspektami kompozycji muzycznej etc. 
Wystarczy przywołać tych kilka elementarnych relacji do sformu-
łowania konkluzji, iż termin w  ogólnej postaci, bez stosownego 
doprecyzowania, odsłania tylko porządek wielostopniowo metafo-
ryzowanego dyskursu, łączonego za każdym razem z inną sferą pro-
blematyki.

Niemniej jednak termin i  w  rozwiniętej nawet formie – obję-
ty ważnym dookreśleniem w formule „muzyczność dzieła literac-
kiego” – pozostaje dalece niewystarczający do lokalizowania wielu 
zagadnień, a  co najwyżej tłumaczy przesunięcie interdyscyplinar-
ne (stąd pozwala poniekąd uniknąć zapisu w cudzysłowie). W za-
wężonym kontekście dzieła literackiego nadal nie ma on dostatecz-
nej ostrości ze względu na wielość konotacji: po pierwsze, implikuje 
olbrzymią sferę (lepiej byłoby powiedzieć – sfery) różnorodnych 
i rozbieżnych zjawisk, związanych z literacką interpretacją nie tylko 
muzyki kultury, ale także muzyki natury; po wtóre, widnieje w od-
ległych od siebie czy wręcz nieprzystających zasadniczo ujęciach ba-
dawczych. Innymi słowy, „muzyczność” poza pewnymi niuansami 
dzieła literackiego, poza definiowaniem c e c h  t e k s t u  oraz nie-

3 W  rezultacie „muzyczność” funkcjonuje w  odniesieniu do literatury na tych 
samych prawach, jak termin „literackość” przeniesiony w obręb muzyki. Por. 
M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: Pogranicza i ko-
respondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. 56, 
red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 65–81.

4 Por. W. Brydak, O muzyczności, „Dialog” 1978, nr 1, s. 86.
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53ROZDZIAŁ 2

określonego typu tekstowości w  związku z  muzycznym w  jakiejś 
mierze charakterem estetyki autora, charakteryzuje także i stanowi-
sko badacza, jego s t r a t e g i ę  i n t e r p r e t a c y j n ą. Jan Błoński, 
zastanawiając się nad przejawami „muzyczności” w literaturze, nie 
bez powodu wybiera trop refleksji nad odbiorem jakiegoś utworu 
poetyckiego i kontekstami analitycznymi, w których rozprawia się 
o całym fenomenie5. W gruncie rzeczy nie daje się uniknąć proble-
mu immanentnej interferencji „muzyczności” jako cechy dzieła lite-
rackiego i jako pojęcia teoretycznoliterackiego6. Jeżeli Danièle Wiec-
kowski narzuca na Herodiadę Mallarmégo „ideę muzyczności”7, to 
określa tym samym właściwość tekstu literackiego, ale jednocze-
śnie i strategię konstruowania pola interpretacyjnego, warunkowaną 
świadomością estetyczną. Można by przyjąć założenie, opierając się na 
przywołanym, najbardziej typowym w badaniach literackich przy-
kładzie, iż termin dopuszcza rozliczne użycia wyłącznie na własny 
rachunek. Granicznym skądinąd tego skutkiem drugiego stopnia, 
w obrębie li tylko dyskursu teoretycznego, staje się swoista opera-
cja nominalizacji wywodu. Jacques Borel w komentarzu do Roman-
ces sans paroles Verlaine’a8 nie używa expressis verbis pojęcia „mu-
zyczność”, chociaż w odwołaniu do jego analizy pojawia się ono jako 
skrót myślowy u Michała Głowińskiego9; rezygnuje z terminu Tade-
usz Makowiecki (niewątpliwie pod wpływem rozprawy Szulca), co 
jednak nie przeszkadza posłużyć się nim Krystynie Jakowskiej wła-
śnie w kontekście Muzyki w twórczości Wyspiańskiego10; nie ma tego 

5 Zob. J. Błoński, Ut musica poësis?, „Twórczość” 1980, nr 9, s. 111.
6 Por. E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku,  

w: Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze 
polskiej”, t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 103.

7 D. Wieckowski, La poétique de Mallarmé, Paris 1998, s. 163. Nota bene kwestia 
„muzyczności”, co sygnalizuje H. Mitterand, otwiera jedną z możliwości inter-
pretacyjnych utworów Mallarmégo w ogóle. H. Mitterand, Pour une sémantique 
textuelle de Mallarmé, „Poétique” 1999, nr 120, s. 405.

8 Zob. P. Verlaine, Oeuvres poétiques complètes, Paris 1992, s. 171–190.
9 M. Głowiński, Słowo i pieśń (Leśmiana poezja o poezji), w: Studia o Leśmianie, 

red. M. Głowiński, J. Sławiński, Warszawa 1971, s. 194.
10 K. Jakowska, Powrót autora. Renesans narracji auktorialnej w polskiej powieści 

międzywojennej, Wrocław 1983, s. 171, 172.
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54 CZĘŚĆ I

słowa w Le grain de la voix11, ale Eva Kushner za jego pomocą paro-
krotnie podsumowuje eseistyczne rozważania Barthes’a12.

Wszystkie tego rodzaju przypadki funkcjonowania terminolo-
gii niepomiernie komplikują uwarunkowania historyczne, nie tyle 
modelujące frekwencję terminu w  zależności od tendencji literac-
kich (wielość prób realizacji ideału muzyczności13), ile zwłaszcza 
przesuwające akcenty pomiędzy jego odmiennymi konotacjami i ich  
subiektywnym rozumieniem14. Zastanawiające, że ten najmocniejszy – 
poza kryterium ontologicznym – argument do podważenia wartości 
operacyjnej pojęcia (zarówno z racji słownikowej, jak i kontekstu-
alnej nieprecyzyjności) nie został współcześnie dostatecznie wyeks-
ponowany przez przeciwników posługiwania się podobną termino-
logią w  badaniach literackich15. Tymczasem najbardziej pobieżna 
refleksja odsłania fundamentalny paradoks: nic prostszego niż twier-
dzić o „muzyczności” takiego czy innego utworu ze względu na pew-
ne jego cechy języka lub konstrukcji, a zarazem nic trudniejszego niż 
wytypować ogólnie i wyjaśnić potencjalne jej przejawy, mówić – jak 

11 Zob. R. Barthes, Le grain de la voix, „Musique en jeu” 1972, nr 9, s. 57–63.
12 E. Kushner, „Le don du luthier” et autres fictions canadiennes, w: Musique du texte 

et de l’image, red. J. Perrot, Paris 1997, s. 43–44. Zob. także A. Locatelli, La lyre, 
la plume et le temps. Figures de musiciens dans le „Bildungsroman”, Tübingen 
1998, s. 292.

13 Zob. J.-L. Backès, La musique comme principe directeur dans la poésie symbo- 
liste, „Revue de Littérature Comparée” 1987, nr 3, s. 311. Zob. także idem, Musi-
que et littérature: essai de poétique comparée, Paris 1994, s. 193–197.

14 W efekcie równie dobrze daje się zastosować termin do charakteryzowania ga-
tunkowej specyfiki „chanson de geste” (zob. E. A. Heinemann, L’art métrique de 
la chanson de geste. Essai sur la musicalité du récit, Genève 1993), jak też typu ję-
zyka u Beaumarchais’go (zob. S. Lecarpentier, Le langage dramatique dans la tri-
logie de Beaumarchais: Efficacité, gaieté, musicalité, Saint-Genouph 1998).

15 W polskiej nauce na nieakceptowalną wielość znaczeń terminu zwracał uwa-
gę chyba ostatni Szulc, pomimo iż jego krytyka „muzyczności” przyjęła formę 
krytyki j a k o ś c i o w e j, odnoszącej się do ontologii, a nie i l o ś c i o w e j  (zob.  
T. Szulc, Muzyka w dziele literackim, „Studia z zakresu historii literatury pol-
skiej”, nr 14, Warszawa 1937, s. 35). Pojawiające się ostatnio argumentacje ne-
gatywne dotyczą zwykle różnic ontologicznych (zob. A. Dziadek, Słuchanie 
i  rytm. Trzy fragmenty większej całości, „Opcje” 1997, nr 3, s. 23; idem, Rytm 
i podmiot w „Oktostychach” i „Muzyce wieczorem” Jarosława Iwaszkiewicza, „Pa-
miętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 43).
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55ROZDZIAŁ 2

proponuje Mieczysław Tomaszewski – o „m u z y c z n o ś c i  l i t e-
r a t u r y”16. Tenże paradoks, dostarczający materiału biegunowym 
argumentacjom, pokazuje przede wszystkim nieistnienie konwen-
cji, która prowadziłaby do tworzenia konkretnych, łączonych po-
wszechnie z  terminem zjawisk w  dziele literackim17. Jednocześnie 
zatem wyjaśnia i  jednorazowość teoretycznego zastosowania, tłu-
maczy źródło szczególnej trudności analityczno-interpretacyjnej, 
pokonywanej z najbardziej mizernym skutkiem w momencie prze-
jęcia konwencji generalizowania od krytyki i metaforycznego przy-
porządkowywania dziełu literackiemu cechy skrywanej pod enig-
matyczną nazwą. Krótko konkludując, w  świetle wprowadzającej 
refleksji rodzi się z jednej strony podstawowe zastrzeżenie, iż termin 
„muzyczność” jako potencjalnie przydatny w badaniach literackich, 
a w dzisiejszej praktyce – pomimo dość powszechnego użycia – nie-
mal zupełnie bezwartościowy18, semantycznie autodyskwalifikujący się, 
musi zostać poddany gruntownej i surowej krytyce; z drugiej zara-
zem utrwala się przeświadczenie, że wszelkie formułowane wątpli-
wości co do braku precyzyjności określenia w odsyłaniu do szczegó-
łów tekstowej rzeczywistości (i minimalnej chociażby zdolności ich 
porządkowania) nie dotyczą istnienia skomplikowanej problematy-
ki muzyczności dzieła literackiego.

Paradygmaty „muzyczności” (próba przeglądu)

Ogólne potraktowanie znaczenia „muzyczności” w  kontekście ba-
dania literatury nie jest ani bezpieczne, ani efektywne, skoro pro-
wadzi albo do wątpliwych generalizacji teoretycznych19 lub pryma-

16 M. Tomaszewski, Muzyka i literatura, w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, 
red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 581.

17 Zob. E. Wiegandt, op. cit., s. 109, 113.
18 Por. m.in. R. Wellek, A. Warren, Eufonia, rytm i  metrum, przeł. I. Sieradzki, 

w: Teoria literatury, przekład pod red. i z posłowiem M. Żurowskiego, wyd. 3, 
Warszawa 1973, s. 204.

19 Tak prezentuje się niewątpliwie u  J.-L. Cupersa pojęcie „podwójnej muzycz-
ności”, efekt wyodrębnienia „podstawowej muzyczności” (rytmiczność prozy 
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56 CZĘŚĆ I

tu nadmiernego sceptycyzmu, któremu do pewnego stopnia trudno 
cokolwiek zarzucić20, albo, przeciwnie – i co o wiele gorsze – do na-
zbyt mało krytycznego (niejednokrotnie naiwnego) punktu widze-
nia. Stąd właśnie bierze się konieczność rozpatrywania zagadnienia 
w optyce zasugerowanej na początku, która pozwala wytoczyć final-
nie szczegółowe argumentacje i rozważyć, na ile możliwe są ustale-
nia dotyczące frekwencji oraz zakresu p o s z c z e g ó l n y c h  „m u-
z y c z n o ś c i”. Postępowanie analityczne przy takich założeniach 
ujawnia na wstępnym etapie refleksji nie tyle nawet kolejne para-
dygmaty terminu21, ile przede wszystkim kwestię ich spójności (ist-
nienia lub braku koherencji); inaczej mówiąc, stopień wywodze-
nia się poszczególnych znaczeń prowokuje rozstrzygnięcia, czy owe 
jednostkowe paradygmaty zasługują (i na ile), by określać je w spo-
sób tożsamy. Zachodzi więc potrzeba selektywnego wyodrębnienia 
i  uporządkowania – poprzez schematyczne próby przeprowadza-
nia podziałów – rozmaitych płaszczyzn i  punktów przecinania się 
kontekstów „muzyczności”. Jakiekolwiek w  rezultacie zająć stano-
wisko teoretyczne, podstawowa trudność problemowego rozpozna-
nia sprowadza się do formuły kategoryzowania wielu „muzyczno-
ści” oraz uściślania między nimi zależności. Zaproponowane dalej 
ujęcie teoretyczne w formie najprostszych czy wręcz banalnych roz-
różnień, w celu doszukania się czytelnych referencjalności terminu 
(bez uwzględnienia modyfikacji historycznych), w żadnej mierze nie 

w ogóle) i „muzyczności wtórnej” (muzyczne analogie architektoniczne w pro-
zie). J.-L. Cupers, Approches musicales de Charles Dickens. Études comparatives 
et comparatisme musico-littéraire, w: Littérature et musique, red. R. Célis, Bruxel-
les 1982, s. 17. Skądinąd podział na „muzyczność” i „niemuzyczność” definiuje 
u badacza literatury w innym miejscu problematykę kakofonii. Zob. J.-L. Cupers, 
Aldous Huxley et la musique: À la manière de Jean-Sébastien, Bruxelles 1985,  
s. 30.

20 Zob. S. P. Scher, How Meaningful is „Musical” in Literary Criticism?, „Yearbook 
of Comparative and General Literature” 1972, nr 21, s. 53, 55, 56. Zob. także W. Bry-
dak, op. cit., s. 86–95.

21 Określenie „paradygmaty »muzyczności«” (czy „paradygmaty terminu”) od-
nosi się do jednorazowo konstruowanych z n a c z e ń „muzyczności” nie tylko 
w obrębie czy na pograniczu różnych dziedzin sztuki, ale także w obszarze za-
mkniętym problemowo, np. badań literackich.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



57ROZDZIAŁ 2

stanowi zamkniętej całości i  nie wyczerpuje wszelkich przejawów. 
Konstrukt chociażby ze względu na samą naturę zagadnienia musi 
przyjąć postać typologii otwartej, która odsłania tylko pewne ślady  
ad hoc w  labiryncie słownika „muzyczności”, ślady prowadzące do 
zlokalizowania symptomów muzyczności dzieła literackiego.

W momencie usytuowania w centrum uwagi zarówno literatu-
ry, jak i badań literackich, pierwsze zadanie dotyczy wprowadzenia 
nadrzędnego i najbardziej elementarnego podziału, swego rodzaju 
t y p o l o g i i  p r z e d m i o t o w e j. W  konsekwencji naszkicowa-
na zostaje konstelacja perspektyw oglądu, decydująca o rozbieżno-
ściach argumentacji: nieco inaczej bowiem przedstawia się „muzycz-
ność” w muzyce22 (nawet gdy konkluzje przez pryzmat kompozycji 
muzycznej odnoszą się do dzieła literackiego23 bądź do poezji w ogó-
le24), nieco inaczej w literaturze, a jeszcze inaczej w filozofii25. Dlate-
go też obszar badań muzyczno-literackich, w którym funkcjonowa-
nie pojęcia trzeba by rozpatrywać naraz w czterech wytypowanych 
strefach: bezpośrednich związków literatury z muzyką (pieśń, ope-
ra), ogólnej estetyki (opis relacji między sztukami), inspiracji lite-
rackich w  muzyce oraz, analogicznie, inspiracji muzycznych w  li-
teraturze26 – zaciera różnice semantyczne między paradygmatami 
„muzyczności” i wyraźnie utrudnia przeprowadzenie efektywnej se-
lekcji. Podjęcie ostatniej sfery zagadnień w  kontekście utworu li-
terackiego zbiega się z  sygnalizowanymi komplikacjami, które de-

22 „Muzyczność” wiąże się tam między innymi i  z  podstawową cechą muzyka 
(zob. V. Zuckerkandl, Sound and Symbol, t. 2: Man the Musician, przeł. z niem. 
N. Guterman, Princeton 1976, s. 50–51), i z immanentną cechą muzyki w ogó-
le (ibidem, s. 78), i z charakterem interpretacji muzycznej (zob. G. J. Balzano, 
Exécution de commandes, commandes d’exécution, w: La musique et les sciences 
cognitives, red. S. McAdams, I. Deliège, Liège–Bruxelles 1989, s. 622, 624).

23 Przykładem stanowisko B. Pocieja, eksponowane w rozmowie z W. Lutosław-
skim. Zob. B. Pociej, O roli słowa, teatralności i tradycji w muzyce mówi Witold 
Lutosławski, „Poezja” 1973, nr 10, s. 78.

24 Zob. L. Polony, Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej my-
śli muzyczno-estetycznej od Oświecenia po współczesność, Kraków 1991, s. 28, 144.

25 Zob. R. Wood, Language as Will and Representation: Schopenhauer, Austin, and 
Musicality, „Comparative Literature” 1966, nr 4, s. 302–325.

26 Por. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: Aspects 
méthodologiques de l’approche musico-littéraire, Bruxelles 1988, s. 35.
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58 CZĘŚĆ I

terminują wszelkie ustalenia teoretycznoliterackie. Otóż z powodu 
fuzji „ideału muzyczności”27 (czy „idei muzyczności literatury”28) 
z pewnymi zjawiskami w dziele literackim powstaje zasadnicza trud-
ność wyodrębnienia przedmiotu badania. Implikuje ona bezpośred-
nio typologię o uniwersalnym charakterze, nazwijmy ją mimocho-
dem k o m u n i k a c y j n ą, która pokazuje, iż zawsze współistnieją 
(w sposób uświadomiony lub też nie) dwie „muzyczności”, w rozu-
mieniu nadawcy i odbiorcy; nieco podobnie – jeżeli sparafrazować 
Barthes’a – jak dwa rodzaje muzyki: do wykonywania i do słucha-
nia29. Zatrzymując się w granicach literatury i mówiąc precyzyjnie, 
tekst literacki jako potencjalne medium wielu „muzyczności” w sen-
sie retorycznym inaczej prezentuje się dla czytelnika niż dla autora, 
ich przeświadczenia o jego muzycznym nacechowaniu mogą okazy-
wać się dalece rozbieżne. Niejednokrotnie dzieło literackie zawiera 
pewne symptomy g e n o l o g i c z n i e; o wiele częściej jednak cechę 
„muzyczności” narzuca mu się wtórnie poprzez różnego pokroju in-
terpretacje (także odautorskie), co znakomicie tłumaczy przypadek 
Thomasa Stearnsa Eliota. Burnt Norton czytany nawet przez pry-
zmat ostatecznej nazwy cyklu, Czterech kwartetów (gdzie podejrze-
nia prowokuje tytułowa konotacja), w  znikomym stopniu nasuwa 
muzyczną problematykę, cały cykl zarazem odczytany poprzez esej 
Muzyka poezji30 być może odsłania – jak argumentuje m.in. Marcel-
lo Pagnini w La musicalità dei „Four Quartets” di T. S. Eliot31 – swo-
ją „muzyczność”. Tym samym pojawia się w polu badania olbrzymi 

27 M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 77.
28 Idem, Literatura a muzyka, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodz-

ka, M. Puchalska, M. Semczuk, A. Sobolewska, E. Szary-Matywiecka, Wrocław– 
–Warszawa–Kraków 1992, s. 549.

29 R. Barthes, Musica Practica, w: idem, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, Paris 
1982, s. 231. 

30 Zob. komentarze T. S. Eliota na temat „muzyczności utworu poetyckiego” oraz 
potencjalnych związków literatury z muzyką. T. S. Eliot, Muzyka poezji, w: idem, 
Szkice krytyczne, wybrała, przeł. i wstępem opatrzyła M. Niemojowska, Warsza-
wa 1972, s. 26, 31.

31 M. Pagnini, La musicalità dei „Four Quartets” di T. S. Eliot, „Belfagor” 1958, nr 4, 
s. 421–440.
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59ROZDZIAŁ 2

problem „sposobu wyrażania muzyczności w tytule”32 i sposobu in-
terpretowania paratekstualnych informacji w rozpoznawaniu filiacji 
intersemiotycznych oraz intermedialnych.

Gdyby uznać, że jedną „muzyczność” konstruuje się według 
określonej, skonwencjonalizowanej procedury na etapie kreacji ar-
tystycznej (literackiej interpretacji), z  kolei drugą postrzega in-
tegralnie na etapie analizy danego tekstu i  w  sytuacji znajomości 
zastosowanej konwencji, podział powodowany strategiami komu-
nikacyjnymi zostałby pozbawiony prymarnego znaczenia. Ale ist-
nienie cechy „muzyczności” raz, pomimo sygnałów tekstowych, nie 
jest w  ogóle zauważone, innym razem – okazuje się zaledwie od-
autorską mistyfikacją (poprzez komentarz, przedmowę etc.) czy na-
der wątpliwą, nieweryfikowalną hipotezą interpretacyjną. Na ten 
aspekt zagadnienia, mianowicie braku konwencji artystycznych 
w  związku z  fenomenem w  literaturze, a  co za tym idzie, skrajnie 
nieproceduralnej interpretacji przejawów, należałoby zwrócić bliż-
szą uwagę. Najprawdopodobniej to właśnie miejsce refleksji prze-
sądzające o wszelkich, i pozytywnych, i negatywnych konkluzjach, 
punkt wyjścia do zasadniczego porządkowania różnorodnych kwe-
stii muzyczności dzieła literackiego. Niekonwencjonalność działania 
artystycznego decyduje bowiem tutaj bezpośrednio o istnieniu wy-
łącznie pojedynczych realizacji, uzależnionych od pewnych podsta-
wowych ograniczeń, które funduje model rodzajów literackich. Jak 
istotna okazuje się t y p o l o g i a  r o d z a j o w a33, wyodrębniająca 
zwłaszcza zjawiska zachodzące w sferze dramatu od pojawiających 
się w poezji i w prozie, widać w momencie zestawienia prób reali-

32 N. Giraldi Dei Cas, Felisberto Hernández. Musique et littérature, Paris 1998, s. 36 
(zob. rozdz. 2: Les frontières du discours hernandien. La musique dans les titres, 
l’effet de leur intertextualité, s. 27–50).

33 W rzeczywistości jej postać zalążkową akcentuje się często w sposób pośredni, 
przez aprioryczne ograniczenie terenu badania: Cz. Zgorzelski rozpatruje pro-
blem w poezji (zob. Elementy „muzyczności” w poezji lirycznej, w: Prace ofiaro-
wane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków 1984, s. 7–23), E. Wie-
gandt – w  prozie (op. cit., s. 103–114). Tego rodzaju typologii „muzyczności” 
można dopatrywać się w słownikowym ujęciu M. Głowińskiego, który oddziela 
zakres problemu „w sferze dramatu” od problemu „poetyckiego komunikowa-
nia się”. Zob. M. Głowiński, Literatura a muzyka, s. 549.
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60 CZĘŚĆ I

zowania „muzyczności” na różnych poziomach dzieła literackiego. 
O ile na przykład „muzyczność na bazie spółgłoskowej”34, rozpatry-
wana przez Paula Vernois w kontekście eksperymentów językowych 
w sztukach dramatycznych Jeana Tardieu, nie pokazuje jeszcze fun-
damentalnej rozbieżności, o tyle „muzyczność na bazie rytmicznej”35 
zakreśla dość wyraźnie linię demarkacyjną. Graniczną tego egzem-
plifikację, jak zobaczy się dalej, stanowi konstrukcja jednej ze scen 
Judasza z Kariothu Karola Huberta Rostworowskiego, tworzona na 
podstawie symultanicznego poprowadzenia wielu głosów i  efektu 
polifonii, który nie znajduje odpowiednika poetyckiego na taką ska-
lę (zasadniczo inny wydaje się i typ symultaniczności implikowany 
w prozie36).

Dotychczasowa specyfikacja komunikacyjno-rodzajowa pre-
zentuje zakres problemów „muzyczności” w  literaturze dość ogól-
nie, perspektywę bardziej szczegółową odsłania niezwykle trudna 
do pobieżnego scharakteryzowania i najważniejsza dla ostatecznych 
propozycji typologia, by nazwać ją umownie mianem p o z i o m ó w 
t e k s t o w y c h. Rozdziela ona mocno schematycznie trzy otwar-
te obszary problemowe, w których zachodzą – lub w których sy-
tuuje się – zjawiska powszechnie łączone z muzycznością dzieła lite-
rackiego. Owe obszary badania, podległe przede wszystkim regułom 
poetyki, dla zachowania terminologicznego źródła określone zosta-
ną kolejno w sposób jednolity jako: muzyczności I, II i  III37. M u- 
z y c z n o ś ć  I definiuje w  tym świetle ogólnie, chociaż nieporów-

34 P. Vernois, La dramaturgie poétique de Jean Tardieu, Paris 1981, s. 247–252.
35 Ibidem, s. 241–247.
36 Zob. D. Viart, Jules Romains, l’unanimisme et la simultanéité narrative, w: Jules 

Romains et les écritures de la simultanéité, red. D. Viart, Lille 1996, s. 9–17.
37 Rozróżnienie trzech muzyczności dzieła literackiego nie jest w gruncie rzeczy 

niczym nowym – w sensie problemowym identyczną strategię obiera E. Wie-
gandt, posługując się przy tym nieco inną terminologią (wytypowanym pla-
nom muzyczności dzieła literackiego odpowiadają tam kolejno trzy kategorie – 
„muzyka w  literaturze”, „muzyka literatury” i  „muzyczność literatury”). Zob. 
E. Wiegandt, op. cit., s. 104. Jednocześnie w sensie terminologicznym najbliż-
szy wydaje się punkt widzenia B. Pocieja, który szkicuje z pomocą deskryptyw-
nej specyfikacji „poszczególne stopnie i poziomy muzyczności”. Zob. B. Pociej, 
Muzyka w poezji, „Ruch Muzyczny” 1993, nr 4, s. 3.
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61ROZDZIAŁ 2

nywalnie bardziej precyzyjnie od terminu w elementarnej postaci, 
wszelkie przejawy odnoszone do sfery instrumentacji dźwiękowej 
i  prozodii, świadomie kształtowane zarówno w  związku z  muzy-
ką natury, jak i w mniejszym stopniu z muzyką kultury. M u z y c z- 
n o ś ć  II  ogranicza się do poziomu tematyzowania muzyki, sposo-
bów prezentowania (zwłaszcza deskryptywnych) aspektów dzieła 
muzycznego w  utworze literackim, ale także – akcydentalnie – 
przedstawiania muzyki w  stanie natury. M u z y c z n o ś ć  III  do-
tyczy interpretacji form i  technik muzycznych w dziele literackim, 
charakteryzuje jego mocno specyficzną referencjalność formalną38, 
która odsyła do konstrukcji kompozycji muzycznej i wiąże się ex de-
finitione wyłącznie z muzyką kultury. Pozostając przy ogólnym, wyj-
ściowym terminie i modyfikując jego zakresy znaczenia przez sche-
matyczny podział (opatrzenie matematycznymi notami), spróbuję 
pokazać, iż pomiędzy podobnie oznaczanymi poziomami teksto-
wymi pojawia się często ścisła zależność (w kontekście konkretnego 
utworu literackiego). Przegląd frekwencji „muzyczności”, licznych 
zastosowań m.in. chociażby w  interpretacjach twórczości Jarosła-
wa Iwaszkiewicza, powinien nasunąć mimochodem odpowiedź, na 
czym polega w szczegółach problemat terminologiczny i jaki przyj-
muje on rozmiar we współczesnych badaniach literackich. W  ra-
mach tego przedsięwzięcia nie wystarczy wstępnie poczynione zawę-
żenie teoretycznoliterackie do „muzyczności dzieła literackiego” – całą 
procedurę podstawowego porządkowania rozlicznych realizacji lite-
rackich należy uzupełnić integralnie dalszymi rozróżnieniami.

38 Biorąc pod uwagę okoliczność sugerowania filiacji konstrukcyjnych w  sytu-
acji nieistnienia analogii, daje się wskazać na paralelę między „referencjalno-
ścią formalną” a kategorią „mimetyzmu formalnego” u M. Głowińskiego (O po-
wieści w pierwszej osobie, w: idem, Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form 
narracyjnych, Warszawa 1973, s. 63–65). Por. E. Wiegandt, op. cit., s. 106–107, 
109. Por. także S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze”. (Próba przeglądu zagad-
nień), „Poezja” 1980, nr 3, s. 30.
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62 CZĘŚĆ I

Trzy muzyczności dzieła literackiego

Przejście do rozpatrywania kolejnych poziomów zjawisk literackich, 
dopiero co określonych jako muzyczność I, II i III, nie oznacza defi-
nitywnego rozstrzygnięcia. W ich obrębie niewątpliwie trzeba wpro-
wadzić wiele uszczegóławiających specyfikacji, by przełamać s t e-
r e o t y p  „m u z y c z n o ś c i” jako nieokreślonego bliżej fenomenu 
w  literaturze39. Jeżeli jednak zachodzi przy tym konieczność mó-
wienia o  trzech rodzajach muzyczności dzieła literackiego w  sen-
sie konstrukcji teoretycznej, która eliminuje nieświadome czy nie-
zamierzone utożsamianie poszczególnych płaszczyzn zagadnienia, 
to jednocześnie należałoby powiedzieć coś zupełnie przeciwnego 
o funkcjonowaniu samego terminu: charakteryzowane metaforycz-
nie elementy tekstualne w większości wypadków można badać z po-
wodzeniem za pomocą powszechnie przyjętej i bardziej precyzyjnej 
terminologii naukowej, tradycyjnymi narzędziami poetyki40. Innymi 
słowy, idzie nie o tworzenie synonimów istniejących pojęć, bo żadna 
z trzech muzyczności nie posiada terminologicznego odpowiednika 
z zakresu poetyki, lecz o teoretyczne emblematy pól problemowych. 
Rozbieżności zarysowujące się między nimi fundują wyjściowe za-
danie – każde z tychże pól ma swoją własną specyfikę, którą trzeba 
wyodrębnić i  scharakteryzować w odizolowaniu. Na pierwszy rzut 
oka widać, że status zjawisk muzyczności II nie powoduje większych 
wątpliwości, że muzyczność III co do przedmiotu badania wymaga 
w porównaniu z dwiema pozostałymi zdecydowanie najszerszej ar-
gumentacji i egzemplifikacji dowodowej, że muzyczność I (bezspor-
nie dominująca pod względem ilości aspektów) sprawia o wiele po-

39 W wersji np. proponowanej przez M.-C. Roose, gdzie „muzyczność” definiu-
je ekspresywno-asocjacyjny wymiar znaczenia, ujawniany przez język poetyc-
ki. Zob. M.-C. Roose, Le sens du poétique. Approche phénoménologique, „Revue 
Philosophique de Louvain” 1996, nr 4, s. 654, 656.

40 Rzecz zaskakująca, że w bardzo wielu sytuacjach pojęcie „muzyczności” mode-
luje czy uściśla precyzyjny termin z zakresu poetyki; np. M. Leiris posługuje się 
nim, by definiować – jak zauważa É. Prieto – „pewien typ profilu prozodyjnego”. 
Zob. É. Prieto, La musique et la mimésis du moi. Leiris lyrique, „Poétique” 1995, 
nr 104, s. 488.
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63ROZDZIAŁ 2

ważniejszą trudność metateoretyczną (retoryczną) niż analityczną 
i  stąd najlepiej przedstawia problemat terminologiczny w  związku 
z paradygmatami „muzyczności” w literaturze.

Muzyczność I

Przejawy muzyczności I, niezależnie z jakim natężeniem ujawniają-
ce się w tekście literackim i jak dalece eksponowane na etapie ana-
litycznym, są traktowane jako najbardziej podstawowe – w  sensie 
powszechności, a nie stopnia skomplikowania – pośród zagadnień 
muzyczności dzieła literackiego41. W istocie zgodność w kwestii cha-
rakteru problematyki okazuje się zaledwie powierzchowna i między 
innymi z tego powodu wymaga nader gruntownych objaśnień. Naj-
prościej byłoby stwierdzić, że muzyczność I nie kategoryzuje zjawisk 
pozaliterackich, że nie dotyczy bezpośrednio języka samego w so-
bie, a  jeżeli odsyła do jego badania, to tylko w związku z postacią 
ukształtowaną w danym tekście literackim42. W centrum zaintere-
sowania powinny znaleźć się zaktualizowane aspekty języka arty-
stycznego, skoro proponowane rozumienie pojęcia łączy się niedwu-
znacznie z literaturą i z muzycznością dzieła literackiego. Wystarczy 
jednak choćby najprostsze zestawienie komentarzy literackich czy 
teoretycznoliterackich, dla których trzeba tutaj wskazać miejsce ze 
względu na funkcjonowanie terminu i rodzaj problematyki, a poja-
wia się obraz odmienny, pokomplikowany graniczną niespójnością 
perspektyw badawczych. Pozycja wcale drugoplanowa, jak łatwo za-
uważyć, przypada pobieżnej refleksji nad naturą języka poetyckie-
go, co sygnalizował już Borys Eichenbaum w polu formalizmu ro-

41 Zob. S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze”, s. 28. Zob. także W. Stróżewski, Do-
skonałe – wypełnienie. O  „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida, „Pamięt-
nik Literacki” 1979, z. 4, s. 68; por. idem, Wstęp, w: Cyprian Norwid, O muzyce, 
oprac. W. Stróżewski, Kraków 1997, s. 76–77.

42 Negatywna krytyka, której poddaje H. Meschonnic wszelkie związki języka po-
etyckiego z muzyką (w jego przekonaniu niepoprawnie motywowane w planie 
historycznym), sytuuje się na innym poziomie refleksji i staje się w takim świe-
tle neutralna. Zob. H. Meschonnic, Le langage sans la musique, w: idem, Criti-
que du rythme: Anthropologie historique du langage, Lagrasse 1982, s. 117–140.
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64 CZĘŚĆ I

syjskiego43. Skądinąd gdyby nawet pominąć fakty odległe, zwłaszcza 
poprzedzające krytykę Szulca, na przykład propozycję definiowania 
„muzyczności” przez Karola Wiktora Zawodzińskiego, który usiłu-
je charakteryzować w ten sposób immanentną cechę języka („dzie-
dzictwo pieśni”44), to i  tak kwestia pozostaje dzisiaj otwarta z racji 
obciążania terminu lingwistycznymi konotacjami. Współcześnie 
stosuje się go między innymi jako mocno swoiste k r y t e r i u m 
j ę z y k a  w   o g ó l e: Bohdan Pociej z  takim zamysłem proponuje 
określenie „muzyczności zawartej”45, którą w  innym miejscu defi-
niuje również jako „potencjalną muzyczność”46, by argumentować 
metafizyczny aspekt każdego języka. Adam Kulawik z kolei, operu-
jąc znaczeniem terminu w płaszczyźnie lingwistycznej, wiąże „mu-
zyczność” na marginesie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z na-
turalną frekwencją samogłoskową („muzyczność naszej mowy”47).

Początkowe zatem trudności w przypadku muzyczności I łączą się 
z wyodrębnieniem czy zredukowaniem zagadnień do sfery danego 
języka artystycznego, dalsze – z wyeksponowaniem indywidualne-
go charakteru ujęć analityczno-interpretacyjnych i w konsekwencji 
z badaniem problematu terminologicznego. Poszukując zrazu teo-
retycznej optyki, zasadniczego punktu odniesienia, wokół którego 
dałoby się porządkować różnorodne refleksje w  sensie centralne-
go bądź peryferyjnego zlokalizowania, należałoby wskazać przede 
wszystkim na strategię proponowaną przez Czesława Zgorzelskiego, 

43 Zob. B. Eichenbaum, Melodyka rosyjskiego wiersza lirycznego, przeł. L. Pszczo-
łowska, w: Szkice o prozie i poezji, wybór i przekład L. Pszczołowska, R. Zimand, 
Warszawa 1973, s. 329.

44 K. W. Zawodziński, Pegaz, to nie samochód bezkołowy, „Skamander” 1935, z. 57, 
s. 13.

45 B. Pociej, Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza, w: Miejsce 
Iwaszkiewicza – w  setną rocznicę urodzin, red. M. Bojanowska, Z. Jarosiński,  
H. Podgórska, Podkowa Leśna 1994, s. 194.

46 Zob. B. Pociej, O roli słowa, teatralności i tradycji w muzyce mówi Witold Luto-
sławski, s. 78.

47 A. Kulawik, „Uwertura” Gałczyńskiego do poematu „Niobe”, „Ruch Literacki” 
1968, z. 1, s. 40. Skądinąd w innym miejscu „muzyczność” jest rozumiana przez 
A. Kulawika nieco inaczej. Zob. A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła lite-
rackiego, wyd. 3, Kraków 1997, s. 142.
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65ROZDZIAŁ 2

strategię p r o b l e m o w e j  d e m i s t y f i k a c j i48. W kilku zbliże-
niach, dotyczących kolejno: instrumentacji głoskowej, rytmu, pau-
zy, tempa oraz intonacji, zostaje pokazane z  dużą subtelnością, że 
wszystkie wymienione elementy „muzyczności” mają czysto literac-
ki charakter; nadto zaś, że sam fakt posiadania przez nie indywidual-
nych nazw świadczy o ich skonwencjonalizowaniu w obrębie poety-
ki. Zgorzelski wprowadza wartościowe i niezbędne uporządkowania, 
ale jednocześnie próbuje doszukiwać się przez pryzmat „muzyczno-
ści” ścisłych analogii między konstrukcyjnością dzieła muzycznego 
a konstrukcyjnością dzieła literackiego, co uniemożliwia sformuło-
wanie dalej idących konkluzji. W kontekście dotychczasowego wy-
wodu nasuwają się one samoistnie – przypadki muzyczności I nie 
przejawiają się jako konwencjonalne figury, definiowalne w  sferze 
poetyki, lecz jako jednorazowe zjawiska w  granicach konkretnego 
utworu. Pierwsza z  trzech muzyczności dzieła literackiego nie jest 
w rezultacie równoważna ani z jednym, ani ze wszystkimi spośród 
wymienionych wcześniej elementów. Jej badanie koncentruje się wo-
kół efektu ich wtórnego usemantycznienia, naddanego sytuacyjnie 
sfunkcjonalizowania, które – jako wynik zaistnienia inspiracji mu-
zycznej – pokazuje źródło niekonwencjonalności prezentacji.

W  tych okolicznościach określenie „muzyczność”, ujawniające 
nie tylko w polu muzyczności I wielość takich paradygmatów, któ-
re w powszechnym odczuciu posługujących się terminologią nobili-
tują, pojawia się marginalnie w znaczeniu bezpośrednio wartościu-
jącym, w postaci k r y t e r i u m  j a k o ś c i  p o e z j i. Bohdan Pociej 
na podstawie rodzaju ukształtowania brzmieniowego dokonuje se-
lekcji „poezji średniej”, wychodząc z  założenia, iż: „zatrzymuje się 
ona w swoim locie poetyckim właśnie na poziomie owej muzyczno-
ści rytmiczno-eufonicznej”49. Ale jest przy tym bezsporne, że para-
dygmaty muzyczności dzieła literackiego – czy to próbują apriorycz-
nie definiować specyfikę niektórych systemów wersyfikacyjnych50, 
czy to szczególność idiomu artysty, czy to specyficzne użycie języ-

48 Zob. Cz. Zgorzelski, op. cit., s. 7–23.
49 B. Pociej, Istota pieśni, „Zeszyty Naukowe”, t. 2, Poznań 1982, s. 32.
50 Zob.: P. Mączewski, Wyspiański a Wagner, „Myśl Narodowa” 1929, nr 43, s. 217;  

M. Podraza-Kwiatkowska, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



66 CZĘŚĆ I

ka w konkretnym utworze literackim – stają się z zamierzenia nade 
wszystko k r y t e r i u m  j ę z y k a  p o e t y c k i e g o. Rozliczne za-
stosowania terminu prowokuje właśnie charakter języka poetyckie-
go: albo nazbyt trudny dla badacza do precyzyjnego zdefiniowania, 
albo – po uprzednim zanalizowaniu reguł ukształtowania – obejmo-
wany przez niego tytułem konkluzji w najbardziej lapidarnej a efek-
townej leksykalnie formie. W pierwszej sytuacji „muzyczność” funk-
cjonuje jako słowo-klucz (w  istocie raczej jako słowo-wytrych51), 
przejawia swoistą referencjalność rozproszoną; w drugim, odnoszą-
cym się do konkretnego utworu, prezentuje referencjalność zogni-
skowaną i pojawia na zasadzie synonimu kontekstualnego. Sens po-
jęcia w sformułowaniu: „Zygmunt Mycielski [...] wiązał muzyczność 
ostatnich utworów Iwaszkiewicza z  doskonałym prowadzeniem 
frazy, unikaniem zewnętrznych, prymitywnych efektów, a  przede 
wszystkim z  doprowadzoną do perfekcji umiejętnością doboru 
słów [...]”52, tworzy się przez tryb referencjalności rozproszonej; po-
dobnie jak w przypadku spostrzeżenia Joanny Dembińskiej-Pawe-
lec, iż: „szeroko pojmowana muzyczność tkwi głęboko korzeniami 
w  strukturze (jak chcą niektórzy: wszystkich) utworów literackich 
Jarosława Iwaszkiewicza”53, czy konkluzji Jerzego Skarbowskiego na 
temat „muzyczności rymów”54 u Mickiewicza. W opozycji, jak są-
dzę, do tego typu dyskursu teoretycznego, którego rezultatem (nie-
jednokrotnie pożądanym) okazuje się nieweryfikowalne uogólnie-
nie i najwyższy stopień zmetaforyzowania języka opisu, sytuują się 
komentarze wokół konkretnych tekstów literackich. Rygor anali-
tycznego konfrontowania hipotez, oczekiwań ze strony interpreta-
tora na ich uprawomocnienie w świetle tekstu, prowadzi do nieco 

1980, nr 2, s. 90. Zob. także uwagę M. Tomaszewskiego na temat „wiersza me-
licznego”. M. Tomaszewski, Muzyka i literatura, s. 581.

51 Zob. J. Błoński, op. cit., s. 110.
52 A. Matracka-Kościelny, Komponowanie dźwiękiem i słowem w twórczości Jaro-

sława Iwaszkiewicza, „Twórczość” 1990, nr 2, s. 95.
53 J. Dembińska-Pawelec, Jak słuchać prozy Jarosława Iwaszkiewicza? O muzyczno-

ści „Nieba”, w: Skamander, t. 9: Twórczość Jarosława Iwaszkiewicza. Interpreta-
cje, red. I. Opacki, A. Nawarecki, Katowice 1993, s. 7.

54 J. Skarbowski, Serdeczne związki poezji z muzyką, s. 4.
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67ROZDZIAŁ 2

innego, w e r y f i k o w a l n e g o  użycia terminu. Naturalnie w kon-
tekście jakiegoś utworu literackiego pojęcie „muzyczności” nie po-
zyskuje ostatecznej prawomocności – wiadomo natomiast wówczas, 
co staje się powodem jego zastosowania i  co próbuje definiować. 
„Muzyczność” w odniesieniu do Eyes that last I  saw in tears Elio-
ta charakteryzuje, zdaniem Jana Błońskiego, efekt instrumentacji, 
w odniesieniu do Uwertury z Niobe – jak proponuje Adam Kulawik – 
„warstwę foniczną”55. Taki paradygmat terminu, w zgodzie z wcze-
śniejszymi ustaleniami, nie funkcjonuje jako synonim instrumen-
tacji i sfery brzmieniowej ogólnie, ale jako synonim ukształtowania 
brzmieniowości w obrębie konkretnego tekstu literackiego56.

Krótko konkludując, fundamentalną komplikację w płaszczyź-
nie muzyczności I wprowadza punkt widzenia orientowany raz na 
badanie języka w ogóle, innym razem – na badanie języka artystycz-
nego. Zestawienie przykładów paralelnych znaczeń „muzyczności” – 
dla wyeksponowania różnic i kryjących się niebezpieczeństw w ich 
objaśnianiu – ujawnia dwie zasadniczo rozbieżne strategie posługi-
wania się terminem, z których w obranej perspektywie tylko jedną 
daje się uznać za metodologicznie uprawomocnioną. W  rozpatry-
waniu muzyczności I, by raz jeszcze uściślić zakres i hierarchię pro-
blematyki, chodzi nie o immanentne ukształtowanie fonetyczne ja-
kiegoś języka, lecz o nadane w sposób jednostkowy uporządkowanie 
w sferze brzmieniowości danego tekstu literackiego, nie o onoma-
topeję na przykład, która: „robi najwięcej hałasu w  języku”57, lecz 

55 A. Kulawik, „Uwertura” Gałczyńskiego do poematu „Niobe”, s. 39. Por. B. Stel-
maszczyk, O  muzyczności „Niobe” K. I. Gałczyńskiego. Zagadnienie łączności 
między rodzajami sztuk pięknych, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Na-
ukowych” 1970, nr 4, s. 5.

56 W przeciwnym wypadku – na przykład utożsamienia „muzyczności” z instru-
mentacją dźwiękową – termin staje się i bezużyteczny, i niebezpieczny. Por.  
A. M. Nowak, La musicalité dans la poésie de George Bacovia, w: Approches 
méthodologiques de la recherche littéraire, red. A. Abłamowicz, „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 697, Katowice 1985, s. 52. Por. także 
J.-L. Pautrot, Introduction, w: idem, La musique oubliée: „La Nausée”, „L’Écu-
me des jours”, „À la Recherche du temps perdu”, „Moderato Cantabile”, Genève 
1994, s. 27.

57 H. Meschonnic, Tirer la langue, w: idem, La Rime et la vie, Lagrasse 1989, s. 18.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



68 CZĘŚĆ I

o konkretną sytuację jej artystycznego przejęcia, o typ procesu lite-
rackiej rekontekstualizacji. Muzyczność I zawsze ujawnia się przez 
indywidualną technikę zapisu i jest tym mocniej uargumentowana, 
im więcej odnajduje się dodatkowych sygnałów tekstowych, zwłasz-
cza w wymiarze muzyczności II. W rezultacie jej badanie nie pole-
ga ani wyłącznie na doszukiwaniu się stricte elementów „organizacji 
muzycznej”58 w wypowiedzi lirycznej, ani też wyłącznie na eksplora-
cji języka w ogóle; paradoksalnie jest działaniem pośrednim, wyja-
śniającym muzyczne źródło brzmieniowej jakości takiego a nie in-
nego tekstu literackiego.

Muzyczność II

Strefa muzyczności II wydaje się w porównaniu z dwiema pozosta-
łymi najmniej dyskusyjna co do charakteru obejmowanych zjawisk 
w dziele literackim i przedstawia się względem nich dość nietypowo 
z dwóch, wzajemnie powiązanych powodów. Po pierwsze, relacje li-
teratury z muzyką w tej sferze przybierają nierzadko bardzo czytelny 
artystycznie wyraz; po drugie – prawie nie zachodzi tutaj, w skraj-
nym przeciwieństwie do muzyczności I, konieczność terminologicz-
nego oczyszczania terenu. W konsekwencji pojawiania się literackich 
prezentacji dzieła muzycznego (czy szerzej: muzyki) w najmocniej-
szej z możliwych postaci, expressis verbis, nie daje się ich spekulatyw-
nie wykluczyć poza zakres badania utworu literackiego. Bezpośred-
niość muzycznego kontekstu, który ujawnia się poprzez różnorodne 
typy tematyzowania muzyki, decyduje nadto o mocno charaktery-
stycznej terminologicznie formie ujęć. W pewnych sytuacjach bo-
wiem nie ma potrzeby metaforyzowania dyskursu teoretycznego: 
termin „muzyczność” staje się zbędny, gdy analiza sprowadza się do 
jakiegoś konkretnego opisu muzyki lub stosunkowo przejrzystego 
sfunkcjonalizowania kompozycji muzycznej w utworze literackim.

1) [MUZYCZNOŚĆ]. Kwestia zjawisk muzyczności II okazu-
je się w  ogólnych zarysach na tyle bezsporna, że nawet Szulc, nie 

58 Cz. Zgorzelski, op. cit., s. 7.
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69ROZDZIAŁ 2

znajdując żadnego negatywnego argumentu59, zaledwie eliminu-
je metodologicznie z  zagadnień „muzyczności” całą problematykę 
tematyzowania muzyki. W konkluzji zamykającej Muzykę w dziele 
literackim przyznaje, iż muzyka może być: „jedynie tylko p r z e d-
m i o t e m  wchodzącym w  zakres rzeczywistości dzieła literackie-
go, którą dzieło to tworzy właściwym sobie literackim materiałem 
i dyrektywami”60. Rezultat przedwojennej krytyki warto zasygnali-
zować z tego głównie powodu, że daje się później dostrzec jej wyraź-
ne konsekwencje w polskiej tradycji teoretycznoliterackiej. Nie bez 
przyczyny i Tadeusz Makowiecki, i Konrad Górski (niewątpliwie po-
zostający pod wpływem propozycji Szulca) formułują wszelkie spo-
strzeżenia na temat relacji dzieła literackiego z muzyką bez odwo-
ływania się do terminu „muzyczność”61. Dzisiaj jednakże problem 
terminologiczny wydaje się znacznie bardziej skomplikowany i chy-
ba ujawnia się dopiero w związku z dostrzeżeniem zakresów teorety-
zowania. Otóż typ dyskursu Górskiego staje się możliwy w przypad-
ku analizowania muzyczności II w  o d i z o l o w a n i u  od dwóch 
pozostałych muzyczności dzieła literackiego, czyli przez ogranicze-
nie sfery badania na przykład do „muzyki w opisie literackim”. Ale 
w momencie usytuowania w planie oglądu także zjawisk muzyczno-
ści I czy muzyczności III (sygnalizowanych via muzyczność II) za-
chodzi specyficzna potrzeba podjęcia terminu. W  kontekście tego 
rodzaju modyfikacji języka teoretycznego szczególnie interesująco 
prezentują się rozstrzygnięcia Michała Głowińskiego: podczas gdy 
określenie nie pojawia się w polu hermetycznego przeglądu zagad-
nień literackiego tematyzowania muzyki (Muzyka w powieści62), to 
jednocześnie jest kluczowe w  polu szerokiego badania muzyczno-
ści dzieła literackiego (Literackość muzyki – muzyczność literatury63).

59 Skądinąd jego istnienie podkreślał w polemice z Szulcem S. Furmanik w kon-
tekście literackiego opisu. Zob. S. Furmanik, Dzieło literackie a muzyka, „Pion” 
1935, nr 37, s. 5.

60 T. Szulc, op. cit., s. 87.
61 Zob. T. Makowiecki, Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955, s. 1–29; 

K. Górski, Muzyka w opisie literackim, „Życie i Myśl” 1952, nr 1–6, s. 91–109.
62 M. Głowiński, Muzyka w powieści, „Teksty” 1980, nr 2, s. 98–14.
63 Idem, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 65–81.
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70 CZĘŚĆ I

2) MUZYCZNOŚĆ. Truizmem byłoby dowodzić, że zakres mu-
zyczności II nie przejawia nic wspólnego z problematem muzyczno-
ści dzieła literackiego i że nie jest w ten sposób przedstawiany w ba-
daniach literackich64. Także w tej płaszczyźnie istnieje immanentna 
dwutorowość refleksji, która sytuuje w  centrum zainteresowania 
kwestię „muzyczności” naraz jako cechy utworu literackiego i jako 
pojęcia teoretycznego. Bez odpowiedniego zakreślenia perspekty-
wy badawczej i zaakceptowania swoistego dyskursu, trudno przecież 
uznać postulat metodologiczny Stanisława Żaka, iż: „Muzyczność 
utworu literackiego może być rozpatrywana w  różnych aspektach 
i doszukiwać się jej trzeba tak w warstwie językowo-stylistycznej, jak 
i w warstwie treściowo-fabularnej”65. Obok rozwiązań analityczno-
-interpretacyjnych, w związku z kształtem dzieła literackiego, wysu-
wa się zatem wcale drugoplanowe propozycje metateoretyczne; Ma-
ria Jędrychowska przy okazji objaśniania koncepcji Iwaszkiewicza 
jednoznacznie umieszcza w planie „muzyczności”66 ostrożne termi-
nologicznie rozważania Górskiego. Zasadniczy jednak problem mu-
zyczności II pojawia się w chwili metodologicznie zorientowanego 
porządkowania współistniejących elementów w obrębie danego tek-
stu literackiego, innymi słowy, w sytuacji najczęściej i n t e r p r e t a- 
c j i  w e w n ą t r z t e k s t o w e j, i n t r a t e k s t u a l n e j. Pod tym 
względem w hierarchizujących rozstrzygnięciach teoretycznych bar-
dzo daleko posuwa się Alina Matracka-Kościelny, formułując opi-
nię co do roli „muzykotematyczności” w funkcji sygnału metatek-
stowego: „Kolejny swego rodzaju paradoks w sferze poezji i muzyki 
w  twórczości Iwaszkiewicza stanowi fakt, że muzykotematyczność 
jako jedno z  najbardziej oczywistych i  bezpośrednio oddziaływa-
jących kryteriów muzyczności poezji w  ogóle jest w  późniejszych 
zbiorach Iwaszkiewicza cechą znacznie rzadziej występującą, wręcz 
zanikającą w porównaniu z utworami wcześniejszymi”67. Chodziło-

64 Por. J.-L. Pautrot, op. cit., s. 28.
65 S. Żak, O  kompozycji „Cudzoziemki” Marii Kuncewiczowej, „Ruch Literacki” 

1970, z. 1, s. 51.
66 Zob. M. Jędrychowska, Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza, Wrocław–Kraków 

1977, s. 76.
67 A. Matracka-Kościelny, op. cit., s. 95.
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71ROZDZIAŁ 2

by więc o takie przypadki, by uniknąć nieprecyzyjnego określenia: 
„muzyczność poezji w  ogóle”, gdy muzyczność II ze względu na 
swój walor czytelności sygnalizuje konkretne zjawiska muzyczności I 
czy muzyczności III (a  nie jakąś abstrakcyjną właściwość). Obok 
tak rozumianej interpretacji wewnątrztekstowej istnieje komple-
mentarnie inna możliwość rozpatrywania objawów muzyczności II, 
którą przez analogię najprościej określić mianem i n t e r p r e t a c j i 
z e w n ą t r z t e k s t o w e j, i n t e r t e k s t u a l n e j68. Specyfikę oraz 
celowość tego badania wskazuje Bohdan Pociej w jednym z wytypo-
wanych rodzajów „muzyczności”, a mianowicie gdy muzyka staje się: 
„przedmiotem przedstawianym w utworach prozy narracyjnej, i to 
przedstawianym dwojako: jako muzyka fikcyjna, wymyślona, twór 
wyobraźni literackiej (Sława i chwała, IV Symfonia), podobnie jak to 
czynił Mann (w Doktorze Faustusie) czy Proust, oraz – jako konkret-
ny istniejący utwór (Sny, Mefisto-Walc)”69. Różnica między dwie-
ma umownie sygnowanymi interpretacjami, wewnątrztekstową i ze-
wnątrztekstową, nie polega na możliwości opcjonalnego wyboru  
(co sygnalizuje analiza funkcjonowania opisu muzyki w  powieści 
Philippe’a  Sollersa Le Coeur absolu), sprowadza się natomiast do 
charakteru oglądu. Muzyczność II w  przypadku interpretacji we-
wnątrztekstowej (zorientowanej na uwarunkowania tekstualne) pre-
zentuje się w  postaci wyłącznie literackiego przedmiotu badania, 
w przypadku zaś interpretacji zewnątrztekstowej (zorientowanej in-
tertekstualnie czy intersemiotycznie) – otwiera interdyscyplinarną 
przestrzeń refleksji.

Trudno uznać sensowność aplikowania identycznego terminu 
do określania zupełnie różnych zjawisk tekstowych, gdy uwzględni się 
radykalną odrębność przejawów muzyczności II a  chociażby mu-
zyczności I. Jeżeli zatem chciałoby się obstawać w badaniu muzycz-
ności dzieła literackiego za wytypowaniem sfery muzyczności II, to 
z tego zwłaszcza powodu, iż jej przejawy, jako jednoznacznie prezen-
tujące się w dyskursie artystycznym, argumentują pośrednio twory 

68 Dzieło Prousta w  takiej właśnie optyce kapitalnie interpretuje J.-J. Nattiez, 
Proust musicien, Paris 1984.

69 B. Pociej, Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza, s. 193–194.
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72 CZĘŚĆ I

dwóch pozostałych płaszczyzn muzyczności i potencjalnie stanowią 
sygnał metatekstowy do ich ujawnienia70. Z  tego punktu widzenia 
muzyczność II posiada przede wszystkim wewnątrztekstowe zna-
czenie relacyjne – stematyzowanie muzyki w dziele literackim bar-
dzo często jest sfunkcjonalizowane w taki właśnie sposób, by speł-
niać na poziomie metatekstowym funkcję ważnego komentarza, bez 
którego niejednokrotnie zjawiska i muzyczności I, i muzyczności III 
pozostają niezauważone.

Muzyczność III

W ostatnim, najmniej skądinąd opracowanym obszarze problemo-
wym muzyczności dzieła literackiego sytuują się r e t o r y c z n e 
s t r a t e g i e  wprowadzania kontekstu konstrukcyjności kompo-
zycji muzycznej w obręb utworu literackiego71. Ten poziom reflek-
sji teoretycznoliterackiej spośród trzech wyróżnionych przedstawia 
zasadniczo największy stopień skomplikowania głównie z racji sub-
telnej materii badania, ale także braku terminologicznego instru-
mentarium i  w  rezultacie przypadkowych zapożyczeń interdyscy-
plinarnych. Problem nieczytelności muzycznych filiacji decyduje 
i o widocznym odizolowaniu sfery zagadnień, którą Bohdan Pociej 
w charakterystyczny sobie sposób definiuje jako „muzyczność uta-
joną”72, i  o  specyficznych okolicznościach postępowania analitycz-
no-interpretacyjnego. W związku z niedostrzeganiem zjawisk mu-
zyczności III, zwłaszcza – jak sygnalizuje w konkretnym przypadku 
literackim Éric Prieto – przez niedoświadczonego czytelnika73, po-
wstają pewne podejrzenia co do ich pozorności. O  ile więc wska-
zanie elementów dwóch pierwszych poziomów, muzyczności I i II, 
nie powoduje skrajnych trudności, o  tyle rekompensują to ze spo-

70 Por. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 80.
71 Interesujące, że wyłącznie dla niego rezerwuje E. Wiegandt określenie: „mu-

zyczność literatury”. Zob. E. Wiegandt, op. cit., s. 104.
72 B. Pociej, Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza, s. 194.
73 Zob. É. Prieto, Recherches pour un roman musical. L’exemple de „Passacaille” de 

Robert Pinget, „Poétique” 1993, nr 94, s. 157.
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73ROZDZIAŁ 2

rą nadwyżką wielorakie komplikacje z rozpoznaniem objawów mu-
zyczności III.

Rozpatrując teoretycznie trzeci aspekt muzyczności dzieła lite-
rackiego, „muzyczność utajoną”, należałoby wyraźnie zaznaczyć, iż 
chodzi o przyjrzenie się czysto werbalnym zabiegom w danym utwo-
rze. Takim jednakże, poprzez które wprowadza się w jego istnienie 
wymiar dzieła muzycznego czy poprzez które stwarza się w jednost-
kowy sposób intersemiotyczną referencjalność konstrukcyjną74. Na-
wiązanie formalne z  racji jednorazowości realizacji nigdy nie jest 
samo w sobie (tzn. w polu muzyczności III) wystarczająco klarow-
ne, stąd też prowokuje na etapie analizy do poszukiwania w obrę-
bie tekstu suplementarnej argumentacji w sferze muzyczności I bądź 
muzyczności II. Punkt widzenia przez Marię Woźniakiewicz-Dzia-
dosz Opowiadań muzycznych Iwaszkiewicza, gdzie: „fabuła moty-
wuje muzyczną strukturę dzieła [Mefisto-Walc, Czwarta symfonia]. 
W  trzech opowiadaniach: Przyjaciele, Notre-Dame-la-Grande, Psy-
che, »muzyczność« wpisana jest w  głęboką strukturę tekstu, sta-
nowi – mówiąc najogólniej – ich model kompozycyjny”75, trzeba 
traktować i  w  wąskim (poszczególne utwory), i  w  szerokim kon-
tekście (tom opowiadań) jako zamiar interpretowania muzyczno-
ści III przez pryzmat muzyczności II. Z kolei strategii interpretacyj-
nej Barbary Stelmaszczyk w przypadku Niobe Gałczyńskiego („Jest 
przykładem utworu, który głównie przez konstrukcję, a także przez 
rytm, warstwę brzmieniową – nabiera niewątpliwej i wybijającej się 
na pierwszy plan muzyczności”76) nie można rozumieć inaczej, jak 
tylko próby lokalizowania w polu muzyczności I dodatkowych ar-
gumentów na rzecz muzyczności III. Elementarną komplikację, jak 

74 Zob. C. S. Brown, Theme and Variations as a Literary Form, „Yearbook of Com-
parative and General Literature” 1978, nr 27, s. 35–43. Por. F. Claudon, Théo- 
phile Gautier: „Variations sur le Carnaval de Venise”. Le sens d’une transposition.  
Les exigences d’une méthode, w: Transpositions, red. A. Mansau, G. Ponnau, Toulouse 
1986, s. 23–28.

75 M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Kategorie muzyczne w strukturze tekstu narracyj-
nego (na przykładzie „Kotłów Beethovenowskich” Choromańskiego i  „Martwej 
Pasieki” Iwaszkiewicza), „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4, s. 191–192.

76 B. Stelmaszczyk, op. cit., s. 2.
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74 CZĘŚĆ I

widać, stwarza w  obu wypadkach dostrzeżenie sygnałów teksto-
wych, które świadczą o  literackiej interpretacji schematu muzycz-
nego i które implikują pośrednio interdyscyplinarne postępowanie.

Spośród wszystkich przejawów muzyczności dzieła literackie-
go niekonwencjonalność artystycznego działania zyskuje tutaj praw-
dopodobnie najpełniejsze odzwierciedlenie w  charakterze badania 
otwartego interdyscyplinarnie. Warunki rozpatrywania muzycznych 
uwikłań określa konkretny utwór literacki, tyle tylko że raz przez 
bezpośrednie, czytelne odniesienie (np. cytat muzyczny), innym ra-
zem – przez mocno ambiwalentne impulsy metatekstowe – w spo-
sób zaledwie śladowy. W przypadku Podróży zimowej Stanisława Ba-
rańczaka zaakceptowanie perspektywy interdyscyplinarnej okazuje się 
bezsporne, uargumentowane jest apriorycznie czy przedinterpreta-
cyjnie kształtem dzieła literackiego, który bez względu na strategię 
badawczą prowokuje wejście: „na wielce ryzykowny teren tak zwanej 
muzyczności literatury”77. Ale już w przypadku Fugi śmierci Paula 
Celana lub Preludium i fug Umberta Saby kwestia rozstrzygania ist-
nienia kontekstu muzycznego staje się przedmiotem teoretycznych 
dociekań, może pojawić się na etapie interpretacji fakultatywnie, ob-
warowywana z zewnątrz pewnymi hipotezami. Zmienia się zatem za-
sadniczo charakter badania (a w konsekwencji i jego cel) w zależno-
ści, czy ów kontekst muzyczny zostaje dostatecznie wyeksponowany 
wewnątrztekstowo, czy też ujawnia się dopiero w momencie weryfi-
kacji zewnątrztekstowej. W ostatniej sytuacji działania analityczno-
-interpretacyjne zatrzymują się z reguły na poziomie potencjalności 
danego tekstu, a w najbardziej marginalnych okolicznościach pra-
wie nie wychodzą poza przestrzeń hipotetyczności78. Za modelowy 
przykład rozważań hipotetycznych uznać by można przedsięwzię-
cie interpretacyjne Bohdana Pocieja, który usiłuje odczytywać Pan-

77 A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian: O nowym tomie Stanisława Barańczaka, 
„NaGłos” 1995, nr 21, s. 163. Zob. Z. Bauer, „Podróż zimowa” Stanisława Barań-
czaka. Kilka sugestii interpretacyjnych, „Ruch Literacki” 1999, z. 1, s. 69, 70.

78 Zob. S. Dąbrowski, Wobec „Koncertów brandenburskich” Stanisława Swena Cza- 
chorowskiego (z rozważań wprowadzających), „Ruch Literacki” 1979, z. 6, s. 457–474.
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75ROZDZIAŁ 2

ny z Wilka Iwaszkiewicza przez pryzmat muzycznej struktury i do-
patrywać się w konstrukcji utworu ukrytej „muzyczności”79.

Podstawowe ustalenia co do muzyczności III zależą niewątpli-
wie od rozumienia sygnalizowanych strategii retorycznych, któ-
re pokazują w  momencie ich rozpoznania sposób literackiej ada-
ptacji elementów dzieła muzycznego czy, mówiąc inaczej, efekty 
świadomie obieranej „praktyki stylizacyjno-»transkrypcyjnej«”80. 
Istnienie konstrukcyjnego wymiaru dzieła muzycznego w dziele li-
terackim wynika zatem z przyjęcia przez autora bardziej lub mniej 
wyrafinowanej taktyki retorycznej81 i ujawnia się przez k o n w e n-
c j o n a l n ą  a l u z y j n o ś ć82 czy – by przywołać sformułowanie 
Jean-Jacques’a Nattieza – przez „syntaksę aluzji”83. Nie idzie o  for-
malną transpozycję kompozycji muzycznej w obrębie danego utwo-
ru literackiego, w rzeczywistości niemożliwą do zrealizowania, ani 
o globalne przenoszenie reguł konstrukcyjnych84 z muzyki na teren 
literatury. Zakres możliwości sygnalizowania odniesienia interse-
miotycznego (intermedialnego), jak wiadomo, jest skrajnie ograni-
czony ze względu na uwarunkowania ontologiczne – nie ma bez-
pośredniego przejścia pomiędzy materiałem muzyki a  materiałem 
literatury, rozwiązaniem staje się pojedyncza, indywidualna inter-
pretacja literacka muzycznego schematu.

Z  całej problematyki rozlicznych paradygmatów „muzyczno-
ści” interesuje mnie w zasadzie tenże szczególny przypadek, definio-
wany dotychczas w związku z muzycznością dzieła literackiego jako 
muzyczność III, który z powodów czysto metodologicznych zosta-
nie wyodrębniony i  określony mianem m u z y c z n e g o  t e k s t u 
l i t e r a c k i e g o. W  kontekście wcześniejszych rozstrzygnięć do-

79 B. Pociej, Muzyczność i metafizyka muzyki w prozie Iwaszkiewicza, s. 193–200.
80 S. Dąbrowski, „Muzyka w literaturze”, s. 21.
81 Stąd W. Wirpsza powiada w  tym kontekście o  „zachowaniu kalkulacyjnym”: 

„Trzeba znaleźć formułę określającą dany utwór, stworzyć pewien schemat, a je-
śli nie schemat, to swoistą idealizację [...]”. W. Wirpsza, Poezja a muzyka, w: Ru-
chome granice. Szkice i studia, red. M. Grześczak, Gdynia 1968, s. 184.

82 Zob. A. Hejmej, U jednej z granic literatury. (Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach), 
„Ruch Literacki” 1998, z. 2, s. 226.

83 J.-J. Nattiez, op. cit., s. 141.
84 Por. M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 78.
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76 CZĘŚĆ I

brze widać, że sytuuje się on niedwuznacznie w  obszarze proble-
mowym muzyczności dzieła literackiego (zajmuje tam mocno pe-
ryferyjne miejsce pośród wielu różnorodnych zagadnień); nadto 
zaś – i przede wszystkim – że pod nazwą nie obciążoną tradycją ba-
dań literackich prezentuje się jako problem do odrębnego rozpatry-
wania. W grę wchodzą finalnie bardzo różne realizacje artystyczne, 
trudne do ogólnego klasyfikowania, chociaż wymagające podobne-
go postępowania analitycznego. Wszelkie bowiem działania inter-
pretacyjne prowadzą najpierw do dostrzeżenia artystycznej koncep-
cji konstrukcji (z) konstrukcji85, rozpoznania retorycznie forsowanej 
metakonstrukcji, a  następnie do objaśnienia funkcjonowania pa-
limpsestowego mechanizmu.

85 W tej sytuacji trudno byłoby jednakże mówić za J. Opalskim o „kalce konstruk-
cyjnej”. Zob. J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele lite-
rackim, w: Pogranicza i korespondencje sztuk, s. 60.
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część ii
Muzyczny tekst literacki
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rozdział 3
Opis muzyki (pomiędzy wariantem poetyckim 

a wariantem interdyscyplinarnym)

Jakkolwiek filiacje dzieła literackiego z muzyką fundują niezwykle 
eteryczną i sporną płaszczyznę badania, istnieje ich bardzo ogólnie 
określany przypadek w kategoryzującym opisie naukowym, jak są-
dzić by można, nie budzący zastrzeżeń. Chodzi o muzykę jako temat 
literacki, czyli o  jeden z  podstawowych wariantów zdefiniowanej 
muzyczności dzieła literackiego, obejmowany dotychczas w  pol-
skich badaniach między innymi mianem „muzyka w  literaturze”1, 
a w tradycji zachodniej – kategorią „muzyka werbalna”2. W aspekcie 
tematyzowania muzyka od zawsze zajmowała bądź neutralne, bądź 
eksponowane miejsce w dziele literackim w tym sensie, że nigdy nie 
znalazła się pośród „przedmiotów obłożonych anatemą”3. I właśnie 
z racji swoistej ahistoryczności czy powszechności zjawiska zwykło się 
o  nim myśleć jako o  czymś zupełnie oczywistym. Z  tego głównie 
powodu w  polu rozważań literackich, które zapowiadają etap me-
todologicznie bardziej sprecyzowanych badań muzyczno-literac-
kich, powstaje niewątpliwie najwięcej propozycji odnoszących się 
do tematyzowania muzyki w literaturze (zwłaszcza akcydentalnie). 

1 Zob. E. Wiegandt, Problem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku,  
w: Pogranicza i korespondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literatu-
rze polskiej”, t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 104. Trze-
ba jednak od razu zaznaczyć, że ten termin funkcjonuje w badaniach zachod-
nich w innym, szerszym znaczeniu, a mianowicie obejmuje zakresem wszelkie 
zjawiska łączone z zagadnieniem muzyczności dzieła literackiego. Zob. Wpro-
wadzenie, s. 17 i n.

2 Zob. S. P. Scher, Verbal Music in German Literature, New Haven 1968 (definicja 
pojęcia, s. 8). Zob. także idem, Notes Toward a Theory of Verbal Music, „Yearbook 
of Comparative and General Literature” 1970, nr 2, s. 149 i n.

3 M. Głowiński, Muzyka w powieści, „Teksty” 1980, nr 2, s. 98.
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80 CZĘŚĆ I I

W tym wymiarze badawczym zgodzić się trzeba z konkluzją Marii 
Podrazy-Kwiatkowskiej, iż obok impulsów ze strony semiotyki na-
dal: „Inspiracje do studiów porównawczych płyną ze strony metod – 
nazwijmy je ogólnie – tematologicznych”4. Niestety bardzo rzadko 
towarzyszy temu krytyczne przeświadczenie, że takie badania w rze-
czywistości wkradają się prawie zawsze w obszar bezpośrednich lub 
pośrednich związków danego autora z muzyką w ogóle czy z kon-
kretnym kompozytorem5, że oddalają się od tekstu literackiego, tak-
że od dzieła muzycznego, a dotyczą rozpatrywania świadomości es-
tetycznej.

Łatwość porządkowania (czy nade wszystko parafrazowania) 
w  naukowym opisie typów tematyzowania muzyki wydaje się po-
czątkowo naturalna ze względu na obszerną przestrzeń paraleli mię-
dzy różnymi ujęciami literackimi. Optymizm badawczy dodatkowo 
wzrasta, gdy w specyfice zapisu literackiego daje się dostrzec m i e j-
s c a  najprostszego rodzaju stematyzowania muzyki, to znaczy lo-
kalizować literackie deskrypcje w  pierwszym, linearnym oglądzie 
tekstu. Jakikolwiek oczywiście opis muzyki to zaledwie najprost-
szy z przypadków tematyzowania, które mogą przybierać znacznie 
bardziej wyrafinowane formy, np. w  sferze symbolicznego znacze-
nia. Ale by pokazać, jakiego pokroju ograniczenia dosięgają także 
stematyzowania muzyki, najłatwiejsza – a  niewykluczone, że naj-
bardziej efektywna – droga prowadzi poprzez zbadanie literackiego 
opisu dzieła muzycznego jako zjawiska intersemiotycznego6, ściślej 

4 M. Podraza-Kwiatkowska, O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 
1980, nr 2, s. 95.

5 W  takim układzie zostały zestawione artykuły dotyczące związków Tołsto-
ja i  Sonaty Kreutzerowskiej z  muzyką: M. Sémon, La musique de la „Sonate  
à Kreutzer” („Cahiers Léon Tolstoï” nr 6: „La Sonate à Kreutzer”, Paris 1992, s. 7–19) 
oraz W. Troubetskoy, Tolstoï, Schopenhauer et la musique dans la „Mort d’Ivan 
Ilitch” et la „Sonate à Kreutzer” (ibidem, s. 21–28).

6 Tym samym wyodrębniają się „opisy dzieła muzycznego” spośród wszelkich 
„opisów muzyki”, co oznacza, że powstają – w odróżnieniu od pozostałych de-
skrypcji muzyki – w wyniku operacji intersemiotycznej. Badanie dwóch ogól-
nych wariantów opisu (dzieła muzycznego i  percepcji) stawia we właściwym 
świetle większość literackich realizacji. Szerzej ujmując kwestię, intersemio-
tyczność pozwala eliminować z pola badania (lub włączać w jego obręb) opisy 
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81ROZDZIAŁ 3

mówiąc, jako substytutu zapisu nutowego czy świadectwa elimino-
wania partytury.

Charakter literackiego opisu muzyki

Istnieją najogólniej dwa rodzaje opisów muzyki w dziele literackim: 
interdyscyplinarny i poetycki, informujący i ekspresywny; pierwszy 
z założenia jest opisem p r z e d m i o t u, partyturowego dzieła mu-
zycznego, drugi – opisem p e r s p e k t y w y  i uważany bywa za opis 
muzyki (chociaż w  istocie niewiele ma wspólnego z  dziełem mu-
zycznym jako autodeskrypcja, opis percepcji). Elementarna postać 
stematyzowania, jaką prezentuje opis literacki dzieła muzycznego, 
dobrze przedstawia rzeczywistą relację między utworem literackim 
a kompozycją muzyczną – nie tylko oczywistego braku bezpośred-
nich podobieństw ontologicznych, analogii, ale braku adekwatne-
go języka literackiego opisu. Pod tym względem żaden opis muzy-
ki nie jest w stanie uwolnić się od niezamierzonej korelacji: próbując 
explicite przełamać barierę między obiema sztukami, tworzyć kon-
wencjonalnie „efekt realności”7 (un effet de réel), nade wszystko poka-
zuje się zasadniczą odrębność, a co za tym idzie, niewystarczalność 
środków językowych. W konsekwencji – dlatego że nie ma uniwer-
salnego sposobu literackiego na o b j ę c i e  widzeniem dzieła mu-
zycznego, że powstają wyłącznie jednostkowe prezentacje z  per-
spektyw precyzowanych ad hoc – nie ukształtował się historycznie 
gatunek na pograniczu literatury i muzyki, który stanowiłby odpo-
wiednik np. hypotypozy (hypotyposis) czy ekfrazy (ekphrasis)8. Nie 

nacechowane; tak np. postępuje Ph. Hamon, omijając „problemy i n t e r s e-
m i o l o g i c z n e”. Ph. Hamon, Czym jest opis? [pierwodruk: Qu’est-ce qu’une 
description?, „Poétique” 1972, nr 12, s. 465–485], przeł. A. Kuryś, K. Rytel, „Pa-
miętnik Literacki” 1983, z. 1, s. 195.

7 R. Barthes, L’effet de réel [pierwodruk: „Communications” 1968, nr 11, s. 84–89], 
w: idem, Le bruissement de la langue, Paris 1984, s. 174.

8 Zob. m.in.: J.-M. Adam, »Enargeia« et origines épidictiques de l’»ekphrasis«, w: idem, 
La description, Paris 1993, s. 26–31, 33–35; S. Bertho, Les Anciens et les Modernes: 
la question de l’ekphrasis chez Goethe et chez Proust, „Revue de Littérature Com-
parée” 1998, nr 1, s. 53–62; M. P. Markowski, Ekphrasis. Uwagi bibliograficzne 
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82 CZĘŚĆ I I

istnieje fenomen takiego opisu muzycznego, który określałby ro-
dzaj gatunkowości i  byłby równoważny z  efektem skonwencjona-
lizowanego opisu „malarskiego” (description „picturale”9). Każda 
realizacja literacka z powodu perspektywy opisu zachowuje zasad-
niczą odrębność, między innymi ugruntowaną także rodzajem za-
stosowanego języka i w sensie historycznym, i w sensie komunika-
cyjnym, i  jako idiomu artystycznego. Zachodzą jednakże zarazem 
pewne zbieżności opisów muzyki10: zmienia się historycznie różno-
rodność technik literackich, przedmiot opisu natomiast (powiedz-
my ostrożnie – muzyka) w  rozumieniu teoretycznym okazuje się 
ahistoryczny, niezmienny czy nawet topiczny (w związku z opisem 
dzieła muzycznego niewątpliwie funkcjonuje swoisty t o p o s  n i e-
o p i s y w a l n o ś c i). Inaczej jeszcze mówiąc i w szerszym kontek-
ście – coraz bardziej uwspółcześniane formy stematyzowania mu-
zyki ciągle odnoszą się do klasycznego przedmiotu, „klasycznego” 
w wąskim rozumieniu, genologicznym czy genologiczno-struktural-
nym. W  centrum zainteresowania literatury nadal pozostają dzie-
ła muzyczne klasyków (Bach, Mozart, Beethoven, Schubert)11 i nie-
wątpliwie współczesne utwory muzyczne nie znajdują zastosowania 
na taką skalę właśnie ze względu na ich formalną efemeryczność,  
ex definitione pozbawioną czegoś, co trzeba określić mianem po-
rządku klasycznego czy wysokim stopniem normatywności.

Wartość szczegółowego rozpoznania teoretycznoliterackiego 
w  tej sytuacji jest uzależniona od rozumienia immanentnej złożo-

z dołączeniem krótkiego komentarza, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 2, s. 229– 
–236; L. Louvel, La description „picturale”, „Poétique” 1997, nr 112, s. 476, 478, 
487. Por. także typologię U. Weissteina, Literatura i  sztuki wizualne, przeł.  
B. Janke-Cabańska, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Ja-
naszek-Ivaničková, Warszawa 1997, s. 293 i n.

9 Zob. L. Louvel, op. cit., s. 478–479.
10 Zob. J. Opalski, „Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków…”, „Teksty” 1972, 

nr 3, s. 117–126.
11 Wystarczy przywołać parę znanych przykładów: u  A. Gide’a  pojawia się 

kontekst Sztuki fugi Bacha (Fałszerze), podobnie jak u  U. Saby w  Preludium 
i fugach; u Ph. Sollersa – Kwintetu klarnetowego A-dur Mozarta (Le Coeur absolu); 
u  M. Kundery – Sonaty op. 111 Beethovena (Księga śmiechu i  zapomnienia);  
u S. Barańczaka – Winterreise Schuberta (Podróż zimowa).
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83ROZDZIAŁ 3

ności opisu w  literaturze: po pierwsze jego specyficznego p r z e d- 
m i o t u, po wtóre jego p e r s p e k t y w y, po trzecie wreszcie jego 
s f u n k c j o n a l i z o w a n i a  w danym tekście. Podobieństwa po-
między przedmiotami opisu doprowadzą dalej do zastanawiających 
spostrzeżeń w  rozpatrywaniu zjawiska, zwłaszcza do konkluzji, że 
najczęściej spotykany opis muzyki w literaturze (potocznie odbiera-
ny jako „ekspresywny”12) nie dotyczy i wręcz unika dzieła muzycz-
nego. Aby ujawnić problem w niuansach13, zaproponuję egzemplifi-
kację w postaci fragmentu współczesnej powieści (Le Coeur absolu 
Philippe’a Sollersa, 1987), scalającego większość z cech nie tylko cha-
rakterystycznych dla opisu utworu muzycznego i dla podstawowego 
rodzaju stematyzowania muzyki, ale dla opisu literackiego, a nawet 
opisu w ogóle14. Analizowanie opisu muzyki na podstawie ogólnych 
wyznaczników tekstowych „opisu rozwiniętego i  scalonego”15 pro-
wadzi pośrednio do krytycznej definicji stematyzowania muzyki 
w  dziele literackim; nie dlatego, by samo stematyzowanie nie wy-
kazywało swego rodzaju samowystarczalności, przeciwnie – w myśl 
poprawnej formuły, iż wszystko może być tematem wypowiedzi li-
terackiej, nie pokazuje zasadniczych ograniczeń (niewątpliwie ist-
niejących) w ujęciu dzieła muzycznego w kategoriach literackich16.

Opis muzyki w dziele literackim od razu pozwala postawić pro-
stą i prowokującą hipotezę, że w przeważającej części realizacji nie 

12 Nota bene pojęcie „opisu ekspresywnego” stosują w  nieco innym wymiarze  
J.-M. Adam i A. Petitjean, Le texte descriptif, Paris 1989, s. 16–24.

13 Opis muzyki nadal wymaga odrębnego opracowania w sensie historycznym – 
pomimo kilku prób rekapitulacji niewiele zmieniła się perspektywa teoretyczna 
od czasu, gdy Konrad Górski stwierdzał zupełny brak zainteresowania proble-
mem w polskich badaniach literackich. K. Górski, Muzyka w opisie literackim, 
„Życie i Myśl” 1952, nr 1–6, s. 91.

14 Kontekst teoretyczny stanowi tu przede wszystkim cenne opracowanie Ph. Ha-
mona, Du descriptif, Paris 1994 (książka znana jest szerzej pod pierwotnym ty-
tułem wydania z 1981 roku – Introduction à l’analyse du descriptif). Uzupełni go 
mocno polemiczne w stosunku do Hamona – zwłaszcza jego koncepcji „syste-
mu opisowego” – stanowisko J. Molino, Logiques de la description, „Poétique” 
1992, nr 91, s. 363–382.

15 J. Sławiński, O opisie, w: Studia o narracji, red. J. Błoński, S. Jaworski, J. Sławiń-
ski, Wrocław 1982, s. 23.

16 Por. J. Błoński, Ut musica poësis?, „Twórczość” 1980, nr 9, s. 111.
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84 CZĘŚĆ I I

jest on opisem dzieła muzycznego. Jeżeli podejmuje taką próbę, to 
zbliża się do wywodu czysto muzykologicznego17, który mocno wy-
odrębnia się ze względu na użycie języka „technicznego” i powodo-
wane tym faktem pewne ograniczenie czytelności18. O wiele częściej 
natomiast opis muzyki stanowi przejaw mistyfikacji: w najlepszym 
wypadku poszukuje pretekstu do luźnego komentarza, by tworzyć 
( n a d ) i n t e r p r e t a c j e  programowości dzieła muzycznego, 
a zwykle rozwija się wokół zupełnie i n n e g o  t e m a t u. W pierw-
szej sytuacji opis definiuje i przedmiot, i perspektywę oglądu, speł-
nia prymarnie funkcję informującą (zwłaszcza gdy przejmuje się go 
interdyscyplinarnie w stanie gotowym); w drugiej – określa przede 
wszystkim perspektywę, dominująca staje się funkcja ekspresyw-
na. W  ostrzejszej formie należałoby stwierdzić, że dzieło muzycz-
ne w pewnych aspektach okazuje się niezwykle trudnym (niemożli-
wym?) przedmiotem literackiego opisu, że wymyka się poza granice 
ujęcia właściwego literaturze i dlatego częściej funkcjonuje w dzie-
le literackim w sferze aluzji, przemilczeń, niedopowiedzeń, symboli 
etc. Ujawniają się tym samym, nie waham się powiedzieć – postrze-
gane wprawdzie jako typowe, niemniej jednak p o ś r e d n i e  ro-
dzaje tematyzowania muzyki (między innymi w wymiarze znaczeń 
symbolicznych w  najszerszym tego słowa zakresie), warunkowane 
nieistnieniem intersemiotycznego przekładu19.

Rzeczywisty charakter opisu jako podstawowej postaci stema-
tyzowania muzyki daje się wyprowadzić z podziału literackich de-
skrypcji, zaproponowanego niegdyś przez Konrada Górskiego20, na 
dwa zasadnicze typy: dzieła muzycznego (najogólniej bądź jako re-

17 Stąd charakterystyczne określenie A. Barańczak: „»pośrednio muzykologiczne« 
wypowiedzi literackie”. A. Barańczak, Poetycka „muzykologia”, „Teksty” 1972,  
nr 3, s. 116.

18 Por. Ph. Hamon, Du descriptif, s. 17.
19 Inna rzecz, że opierając się na załączanych do tekstu literackiego „programo-

wych” wyjaśnieniach: komentarzu odautorskim (S. Barańczak, Podróż zimowa), 
aneksie (J. Iwaszkiewicz, Martwa Pasieka; T. Mann, Doktor Faustus) czy nocie 
(J. Tardieu, Da capo. Poèmes, Paris 1995), niektórzy badacze ulegają pokusie mó-
wienia o dokonaniu transpozycji intersemiotycznej.

20 K. Górski, op. cit., s. 100.
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85ROZDZIAŁ 3

alnej kompozycji muzycznej, bądź jako elementu fikcji literackiej21) 
oraz reakcji słuchacza i wykonawcy. Zaledwie subtelna, aczkolwiek 
istotna różnica stanowi o dychotomii pomiędzy tymi dwoma sposo-
bami pojawiania się muzyki w literaturze, ponieważ decyduje w re-
zultacie o  ich odrębnych formach. O ile bowiem pierwszy wariant 
bliski byłby dwutekstowi literackiemu czy graniczy z nim (chociaż 
w  wersji tradycyjnej i  najbardziej rozpowszechnionej chodziłoby 
o jego werbalny substytut), o tyle drugi istnieje wyłącznie w specyfice 
językowej. Inaczej mówiąc, jeden w skrajnej postaci jest ontologicz-
nie paraliteracki (czy nieliteracki w momencie intersemiotycznego 
zacytowania partytury muzycznej), drugi – pozornie paramuzyczny 
(właściwie niemuzyczny), pomimo iż usiłuje wszelkimi wybiegami 
retorycznymi zawładnąć fizyczną przestrzenią efektów muzycznych. 
Pozostając przy pierwszym, p a r a l i t e r a c k o ś ć  opisu dzieła mu-
zycznego przejawia się dwubiegunowo i w obu wariantach w jakiejś 
mierze w sposób zapośredniczony. W istocie to, co daje się nazwać 
paraliterackością, polega na istnieniu zapisu nutowego w sferze pre-
supozycji w momencie opisywania utworu realnego, w sytuacji zaś 
kompozycji fikcyjnej na skomplikowaniu relacji względem muzycz-
nego przedmiotu inspiracji bądź na jej zawieszeniu. Pierwszy przy-
padek wydaje się wystarczająco klarowny sam w  sobie, drugi wy-
maga bliższego wyjaśnienia, gdyż stwarza się wówczas szczególnego 
rodzaju trudność odbioru. Albo zachodzi, określmy umownie, „re-
ferencjalność muzyczna”, gdy zostają częściowo zatarte związki 
z konkretnym pierwowzorem muzycznym, ale można doszukiwać się 
wzorca (wzorców) i paraliterackość staje się wynikiem wysiłku ana-
lityczno-interpretacyjnego22, albo „quasi-niereferencjalność muzycz- 

21 Por. S. P. Scher, Notes Toward a Theory of Verbal Music, s. 152–153. Por. także  
J. Opalski, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim, w: Po-
granicza i korespondencje sztuk, s. 58–59.

22 Na przykład Sonata Vinteuila implikuje jako jedno ze źródeł inspiracji Sona-
tę skrzypcową A-dur C. Francka (M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu. 
W stronę Swanna, przeł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1965, s. 444). Zob. M. Butor, 
Septet Vinteuila, przeł. W. Błońska, w: Proust w oczach krytyki światowej, wy-
bór, red. i przedmowa J. Błoński, Warszawa 1970, s. 367–380. Zob. także J. Opal-
ski, „Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków...”, s. 119–120. Odrębna spra-
wa (i  tu ma pełną rację M. Głowiński), że w  tym wypadku zabiegi ustalania 
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86 CZĘŚĆ I I

na”, gdy opisuje się utwór muzyczny w ogólności jako niezdefiniowa-
ną w rzeczywistości kompozycję, jeden z elementów kreacji literac-
kiej. Brak jednakże bezpośrednio ujawnionego wzorca nie oznacza 
jego nieistnienia – opis dzieła muzycznego w literaturze zawsze po-
siada pewien odpowiednik muzyczny (utwór, cykl), wskazany świa-
domie expressis verbis lub też nie. Z  niego podejmuje argumenty 
dla zachowania pozorów realności kompozycji w przestrzeni świata 
przedstawionego, chociażby w minimalnym wymiarze przez użycie 
swoistej terminologii muzycznej, właściwej w danym kręgu kultu-
rowym (opis tworu fikcyjnego funkcjonuje wtedy w sensie semio-
tycznym jako oznaka23). Stopień jawności czy utajnienia źródła in-
spiracji określa ostatecznie wagę sfunkcjonalizowania konkretnego 
opisu w skali całego tekstu, czego dobrym przykładem będą opiso-
we fragmenty Le Coeur absolu Philippe’a Sollersa. W tym świetle nie 
bez znaczenia jest już fakt, czy prezentowany utwór muzyczny ist-
nieje realnie, czy aktualizuje dodatkowo s w o j ą  przestrzeń kulturo-
wą, potrzebną z jakiegoś powodu w obrębie tekstu literackiego, czy 
też jej w ogóle nie ma w realnej rzeczywistości, czyli że wystarcza je-
dynie jako przedmiot fikcji literackiej.

Opis dzieła muzycznego czy percepcji?  
(Philippe Sollers, Le Coeur absolu)

Literacki opis muzyki przede wszystkim dlatego, że operuje w ma-
teriale językowym i że z zamierzenia zawsze jest w pewnym sensie 
w y j a ś n i a j ą c y, a czasami nawet w swoim objaśnianiu parodiują-

pierwowzoru muzycznego z  punktu widzenia interpretacji utworu są mało 
istotne. M. Głowiński, Muzyka w powieści, s. 105.

23 Jeżeli w opisie Flauberta z Un coeur simple przedmioty niezwiązane bezpośred-
nio z fabułą (stary fortepian, barometr) odsłaniają realność i w ten sposób, jak 
argumentuje Barthes, „tworzy się efekt realności” i zjawisko „iluzji referencjal-
nej” (zob. R. Barthes, L’effet de réel, s. 167, 168, 171, 174; por. M. Charles, Le sens 
du détail, „Poétique” 1998, nr 116, s. 387–394), to tutaj pojawia się problem od-
wrotnej relacji – opis kompozycji fikcyjnej nie jest w stanie uwolnić się w pełni 
od źródłowej realności.
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87ROZDZIAŁ 3

cy, po pierwsze, by tak powiedzieć, przesuwa centrum zorientowa-
nia z samego dzieła muzycznego na zewnętrzne warunki jego reali-
zacji in actio (najczęściej opis postaci muzyków), po wtóre – z tychże 
warunków na odbiór i  reakcję słuchacza, zatem w bardziej jeszcze 
bezpieczny rejon pokazania ekspresywnego oddziaływania człowie-
ka na sztukę24. Deformuje on postać pierwowzoru w  schematycz-
ny sposób, wyjaśnia pars pro toto, zwłaszcza przez przywoływanie 
najróżnorodniejszych terminów muzycznych. Jednak nie ze wzglę-
du na specyfikę dzieła muzycznego, lecz dla oddania nastroju, scha-
rakteryzowania środowiska, postaci etc.; krótko mówiąc, prymarnie 
ze względu na implikowany grą narracyjną koloryt świata przedsta-
wionego.

Analiza fragmentu opisowego z Le Coeur absolu Philippe’a Sol-
lersa pobieżnie dotyczy szczegółów związanych ze sfunkcjonalizo-
waniem opisu muzyki w  powieści25, odnosi się do wewnętrznego 
mechanizmu i  tworzenia się jednego, spójnego opisu z dwóch od-
miennych stylistycznie. Ich odrębność stylistyczna jest zewnętrz-
nym objawem dopuszczania do głosu różnych postaci opisujących 
i kolejnych przesunięć punktu zorientowania w obrębie całego opisu 
z  p r z e d m i o t u  na p e r s p e k t y w ę  jego oglądu. Niewątpliwe 
zalety takiej konstrukcji opisu mają wspólne źródło zarówno w wy-
sokiej świadomości autora co do aspektów istnienia utworu mu-
zycznego w literaturze (i globalnie filiacji muzyczno-literackich), jak 
i w sporej finezji literackiej, tzn. możliwości ich językowego zinter-
pretowania w polu narracyjnym26. Przykład przy tym okazuje się in-
teresujący także z innego powodu: konkretne dzieło muzyczne staje się 

24 Za wzorcowy przykład unikania opisu dzieła muzycznego uznać by można 
fragment w  powieści Stanisława Dygata, dotyczący wielostronicowego opisu 
wydarzeń przed, w trakcie i po koncercie (Epizod na maskaradzie M. Karłowi-
cza, Koncert fortepianowy d-moll Brahmsa) w filharmonii krakowskiej. S. Dy-
gat, Disneyland, Warszawa 1965, s. 196–212.

25 Zob. F. Escal, Contrepoints: musique et littérature, Paris 1990, s. 164–165.
26 W tym kontekście ważną rolę odgrywa ogólne zainteresowanie Sollersa muzyką 

(m.in. Bach, Mozart oraz przede wszystkim Haydn), ale także i jego szczególne 
zabiegi w trakcie pracy nad Le Coeur absolu, jak chociażby związana z tym bez-
pośrednio obecność na koncercie Mahlera. Zob. autokomentarz: C. Clément, 
Sollers. La Fronde, Paris 1995, s. 180–181.
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sfunkcjonalizowanym, „pełnowartościowym” obiektem stematyzo-
wania, co oznacza – parafrazując Michała Głowińskiego – że zostaje 
jednocześnie i w czytelny sposób uwikłane w fabułę (reminiscencje 
koncertu w różnych miejscach powieści), i stanowi bezpośredni te-
mat wypowiedzi (odsłania nadto centralny punkt – „dokładny śro-
dek powieści”27), i  nabiera wreszcie pewnych znaczeń symbolicz-
nych (przez wielokrotnie powracające określenie tytułowe, le coeur 
absolu, oraz jego kulturową konotację w związku z realnym utwo-
rem muzycznym)28. Najważniejszą hipotezę, opierając się na frag-
mentach opisowych powieści Sollersa, zamknąć by trzeba w dwóch 
sformułowaniach, ogólnym i szczegółowym. Po pierwsze, opis mu-
zyki w dziele literackim jako najbardziej podstawowa forma tema-
tyzowania nie jest jednorodny stylistycznie, nie dotyczy tylko dzie-
ła muzycznego, po drugie, tenże opis – w linearnym rozwoju – może 
przejawiać się poprzez swoistą w i e l o g ł o s o w o ś ć. Jej zbada-
nie sprowadzi się zatem do wskazania różnic między opisem dzie-
ła muzycznego a opisem percepcji, ale nie w ich odizolowaniu czy 
w statycznym zestawieniu, lecz w dynamicznej interakcyjności. Śle-
dząc uwarunkowania tekstu, wyodrębnię reguły powstawania mo-
zaikowej konstrukcji, które wyjaśniają, w jakim zakresie jeden opis 
wkomponowuje się w drugi i jak tworzą one integralnie nadrzędną 
strukturę opisową29.

Konwencja ramy opisu
Le Pape est déjà là, on attend la musique... Une réparation... Mozart... 
Le Quintette doit durer exactement vingt-trois minutes seize secondes. 
Allegro, Larghetto, Menuetto, Allegretto con variazioni, Adagio, Alle-
gro. Marco, en smoking, est la vedette. Il s’avance dans le salon illuminé 
donnant sur le Grand Canal, il tousse un peu, il parle30.

27 Ph. Forest, Philippe Sollers, Paris 1992, s. 282.
28 Zob. M. Głowiński, Muzyka w powieści, s. 100.
29 Zabieg wkomponowywania poszczególnych opisów w  większą strukturę 

u Ph. Hamona stanowi jeden z trzech podstawowych problemów opisu (obok 
funkcjonowania we własnej przestrzeni oraz roli w  strukturze narracyjnej). 
Zob. Ph. Hamon, Czym jest opis?, s. 196.

30 Ph. Sollers, Le Coeur absolu, Paris 1987, s. 194.
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Passus opisowy rozpoczyna się nader tradycyjnie, ma charak-
ter informujący o obecności Papieża (Jana Pawła II) pośród słucha-
czy, o wykonywanym repertuarze i o zachowaniu czołowego muzy-
ka. Pierwsze sygnały informacyjne, które zapowiadają artystyczne 
wydarzenie, a  jednocześnie w  płaszczyźnie strukturalnej stanowią 
o ogólnej przewidywalności schematu deskryptywnego31, służą zde-
finiowaniu p r z e s t r z e n i  i  przedstawieniu zaistniałych okolicz-
ności przed koncertem. Stąd początkowy fragment nabiera kształtu 
bezpośredniej relacji32: poprzez urywane zdania i niedopowiedzenia 
prezentujące atmosferę (pierwsze symptomy ekspresywnego sfunk-
cjonalizowania wielokropków), poprzez skrupulatne wymienienie 
poszczególnych części Kwintetu klarnetowego A-dur, wreszcie po-
przez topograficzne zlokalizowanie (nad Grand Canal). Sugestie do-
tyczące Kwintetu wydają się niezwykle rzetelne i kompetentne, mogą 
przynależeć do amatora muzyki, ale zwłaszcza chyba do muzyka czy 
do krytyka muzycznego. Pojawia się na przykład frapująca uwaga na 
temat czasu trwania utworu – „dwadzieścia trzy minuty i szesnaście 
sekund”, swoisty ideał wykonania, mający jakieś nieujawnione źró-
dło odniesienia33.

Zapis g ł o ś n e g o  komentowania winien unaocznić aktualność 
sytuacji, dlatego wszystkie informacje chociaż są lakoniczne, wystar-
czająco precyzyjnie odsłaniają kolejne konkrety na zasadzie wylicze-
nia elementów tła. W paru słowach i przy wykorzystaniu konwen-
cjonalnej formuły pars pro toto zostaje naszkicowany podstawowy 

31 Zob. Ph. Hamon, Du descriptif, s. 41. Zob. także J. Sławiński, op. cit., s. 22.
32 W opozycji do relacji bezpośredniej byłby typ relacji pośredniej i np. deskryp-

cja Sonaty Kreutzerowskiej u Tołstoja, odtwarzana z perspektywy, post factum. 
Zob. L. Tołstoj, Sonata Kreutzerowska, przeł. M. Leśniewska, w: „Sonata Kreut-
zerowska”. Opowiadania wybrane, przeł. J. Dmochowska, M. Leśniewska, E. Sło-
bodnikowa, Kraków 1995, s. 239–241.

33 Ten szczegół jest wyjątkowo mocno eksponowany w perspektywie tekstu, poja-
wia się wielokrotnie (m.in. także jako rodzaj klamry opisu) i wymaga pozatek-
stowej weryfikacji. Skądinąd Kwintet w wykonaniu np. J. Campbella (klarnet), 
B. Bruczkowskiego (I  skrzypce), K. Bruczkowskiego (II skrzypce), A. Pacior-
kiewicza (altówka) i W. Walaska (wiolonczela) trwa 33’25” (Pałac Prymasowski, 
6–8 IV 1981; Polskie Nagrania, 1987), w  wykonaniu zaś B. Kovácsa (klarnet) 
wraz z Kodály Quartet – 32’43” (Hungaroton SLPX 11828).
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plan czy układ komunikacyjny (dzieło muzyczne – muzyk – słuchacz): 
„idealny” czas wykonania wszystkich części realnie istniejącego dzieła 
muzycznego (Kwintet klarnetowy A-dur Mozarta, K.V. 581), najważ-
niejszy z jego wykonawców (Marco) oraz najważniejszy z jego słu-
chaczy (Papież). Z pozycji oglądu całej powieści niepozorne rozpo-
częcie i jeszcze bardziej zwięzłe zakończenie opisu spełniają istotne 
funkcje w organizacji spójności tekstu. Opisowy prolog wyprowadza 
w sposób logiczny zasadniczą część deskrypcji z układu narracyjne-
go oraz przygotowuje antycypacyjnie jej pełne pole; opisowy epilog 
w sensie strukturalnym ma zadanie odwrotne, niemniej jednak za-
myka opis podobnie, bo podejmuje tematycznie znany schemat in-
formacyjny (muzycy – słuchacz – dzieło muzyczne):

Ils se lèvent et saluent bien bas le Pape. Lequel va leur serrer la main en 
retenant un instant leurs mains. Révérence de Cecilia et de l’Anglaise. 
Vingt-trois minutes vingt secondes: un soupir de trop dans l’Adagio34.

Opis dzieła muzycznego – wariant interdyscyplinarny

Niewątpliwie stopień zainteresowania w literaturze kompozycją mu-
zyczną, między innymi wyrażony charakterem i typem opisu, może 
świadczyć o jego zamierzonym wyeksponowaniu w hierarchii nar-
racyjnej35. Jednocześnie opis dzieła muzycznego jest nazbyt złożo-
ny i niebezpieczny – skoro właściwy horyzont muzyki nie ma nic 
wspólnego z horyzontem literatury w zakresie aktualizowanego pa-
radygmatu, niezbędne staje się odwołanie do istniejących wzorców 
konwencjonalnego ujęcia pozaliterackiego. Łatwo zrozumieć, skąd 

34 Ph. Sollers, Le Coeur absolu, s. 197.
35 I  wówczas, jak w  wypadku Sollersa, trudno mówić o  zjawisku podrzędności 

opisu w  polu narracyjnym, podrzędności, którą B. Witosz obejmuje określe-
niem „degradacja opisu”, a którą wcześniej definiował Barthes pytaniem o „zna-
czenie bezznaczeniowości”. R. Barthes, L’effet de réel, s. 169; B. Witosz, Degrada-
cja opisu, „Język Artystyczny”, t. 10, red. D. Ostaszewska, E. Sławkowa, Katowice 
1996, s. 132–140. Por. B. Witosz, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian 
deskrypcji: Zagadnienia struktury tekstu, Katowice 1997, s. 67.
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91ROZDZIAŁ 3

tak wielce kuszące mogą być propozycje muzykologii36, a zarazem 
przed jakim trzeba stanąć zadaniem, próbując zaadaptować w dzie-
le literackim o b c y  tekst i przy okazji zrezygnować z ilustrujących 
go cytatów muzycznych. Niebezpieczeństwo literackiego rozpatry-
wania dzieła muzycznego przez pryzmat konwencji naukowej (opis 
z gruntu muzykologiczny) wynika w podstawowej mierze z potrze-
by użycia języka fachowego czy „technicznego”. W Le Coeur abso-
lu znajduje się niemalże wzorcowy przykład takiego opisu, gdzie 
indziej dość rzadko spotykany w  równie skondensowanej postaci, 
który warto przywołać in extenso:

«Le thème principal du mouvement initial est, avec ses accords brisés, 
plus adapté à la clarinette qu’au violon, bien que l’instrument à vent 
prenne d’abord nettement part à l’exposition thématique, traçant une 
figure sonore dont le rapport avec le thème ne se révèle qu’au cours du 
développement. En revanche, la clarinette considère que le thème se-
condaire mérite d’être commenté d’emblée.»

«Le développement donne lieu à un échange animé entre les cordes  
au-dessus desquelles la clarinette étend une ample ligne en ogive  
d’accords brisés. Dans la reprise, Mozart confie le thème principal à la 
clarinette dont le timbre contribue à le mettre en valeur.»

«Dans le mouvement lent, continue Marco, très sûr de lui, la sonorité 
de la clarinette domine, et c’est ici, Très Saint-Père, que l’instrument at-
teint la plus riche profusion de grâce mélodieuse. Le menuet, d’abord 
profilé thématiquement par l’instrument à vent, offre un détail spéci-
fique d’exécution, avec la longue note tenue qu’aucun autre instrument 
n’est capable de jouer avec cette chaleur et cette rondeur sonore. Dans le 
mouvement final, écrit en variations, Mozart nous donne une véritable 
leçon dans l’art de jouer de la clarinette qui laisse deviner la virtuosi-
té d’Anton Stadler à l’intention duquel il composa l’ouvrage: saut sur 
plus de deux octaves, – technique qui témoigne de la subtile connais-
sance qu’avait Mozart des formules de doigté en même temps qu’elle 

36 Por. A. Locatelli, Musique et roman de formation (George Sand: „Consuelo”; Ro-
main Rolland: „Jean-Christophe”; Thomas Bernhard: „Le Naufragé”; Elfriede Jeli-
nek: „La Pianiste”), „Revue de Littérature Comparée” 1994, nr 2, s. 169–182.
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92 CZĘŚĆ I I

témoigne à coup sûr des conseils reçus de Stadler –, exploitation du 
registre grave, rempli sonore au moyen d’accords brisés, traits rapides 
sur toute l’étendu des trois registres. Il est pourtant frappant que Mo-
zart, qui tire parti du grave jusqu’à la limite extrême de l’instrument, ne 
dépasse pas dans l’aigu le Ré 4...»

Marco souligne la dernière phrase comme s’il s’agissait d’un message 
codé à l’intention exclusive du Saint-Siège37.

Zastosowanie nomenklaturowej terminologii, a także typ logiczno-
ści wywodu, powodowany ciągiem enumeracyjnym38 opisu składo-
wych części Kwintetu, decydują, że ten blok tekstu wygląda bardziej 
na opracowanie muzykologiczne niż literackie. Całość wyraźnie wy-
odrębniona z toku narracji przejawia formę wykładu i narzuca ka-
non akademickiego sposobu wyjaśniania immanentnej morfolo-
giczności utworu Mozarta: począwszy od ścisłych uwag na temat 
linearnego przebiegu oraz architekturalnego układu kompozycji 
(specyfika poszczególnych części), możliwości klarnetu i  jego do-
minującego charakteru (aspekty sonorności), po opis technicznych 
trudności wykonawczych (Anton Stadler jako przewidziany wyko-
nawca). W porównaniu z fragmentem otwierającym opis, a zwłasz-
cza z po nim następującym, nie ma tutaj niedopowiedzeń, wszystkie 
konstatacje nie są wynikiem impresji czy intuicyjnych przypuszczeń, 
ale rezultatem muzycznej wiedzy i wysiłku analityczno-interpreta-
cyjnego. Spostrzeżenia poddają się skądinąd weryfikacji, bo wywód 
z zamierzenia rości sobie prawo do miana zobiektywizowanego opi-
su kompozycji muzycznej, tzn. w dosłownym sensie zachowujące-
go wartość analityczną również poza utworem literackim. W kon-
tekście I  części – i  charakterystycznego w  tym miejscu w  muzyce 
klasycznej allegra sonatowego – mówi się o  kolejnych elementach 
formy sonatowej: ekspozycji, przetworzeniu i  repryzie. Ujęcie nie 
wydaje się tylko teoretyczne, zawiera i takie sformułowanie, że klar-
net, rozwijający w ekspozycji pierwszy temat „z akordami rozłożony-

37 Ph. Sollers, Le Coeur absolu, s. 194–195.
38 Por. J. Sławiński, op. cit., s. 25 i n.
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93ROZDZIAŁ 3

mi”, przejmuje temat drugi z partii skrzypiec39. I pomimo iż brakuje 
tu fragmentów partytury ilustrujących komentarz, każdy wymienio-
ny szczegół można odnaleźć i  wskazać w  partyturze, nie wspomi-
nając nawet o ogólnym układzie 4 części i dominujących aspektach 
(jak melodyczności klarnetu w Larghetto). Znamienna na przykład 
dla klarnetu w Menuecie: „trzymana długa nuta, której żaden inny 
instrument nie jest zdolny oddać z takim uczuciem i z taką pełnią 
dźwiękową” – to dźwięk e2 (czyli g2 w notacji)40 w taktach 20–2441:

 

Clarinetto in A 
 
 

Violino I 
 
 

Violino II 
 
 

Viola 
 
 

Violoncello 

Z  kolei parokrotny w  Allegretto con Variazioni „skok o  ponad 
dwie oktawy” – pojawia się w  takcie 23 (d–eis2–fis2), w  taktach 25 
i  27 (e–gis2) oraz 73 i  75 (d–gis2)42. Tak rozpatrywane informacje 
stopniowo wyjaśniają, dlaczego wejście tego typu opisu w  obszar 
narracji nie odbywa się bezpośrednio, lecz poprzez cytatowe wtrące-
nie; w dalszej kolejności natomiast, dlaczego passus nie mógł ujaw-
nić się inaczej, jak wyłącznie od kogoś kompetentnego. Niewątpliwie 

39 Zob. W. A. Mozart, Quintett für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violoncello, 
Edition Peters, Leipzig b.r., s. 4.

40 Dla klarnetu w stroju A, jako tzw. instrumentu transponującego o tercję w dół, 
skala notacji nie pokrywa się ze skalą brzmienia, stąd właśnie dźwięk e2 w zapi-
sie nutowym istnieje jako g2. Innymi słowy, zapis w tonacji C-dur dla klarnetu 
A odpowiada w rzeczywistości tonacji A-dur (dlatego brak znaków przykluczo-
wych w partii tego instrumentu).

41 W. A. Mozart, op. cit., s. 26.
42 Zob. ibidem, s. 33; s. 34; s. 38, 39.
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94 CZĘŚĆ I I

decydują dwa ważne powody: s t y l i s t y c z n y, ponieważ w  po-
średniości ugruntowanej zapisem w cudzysłowie znajduje się przy-
zwolenie na użycie języka technicznego (języka trudnego do przy-
swojenia w literaturze), oraz e p i s t e m o l o g i c z n y, gdyż poprzez 
ową pośredniość fragment zarazem zyskuje prawdziwość i weryfi-
kowalność pozaliteracką. W prostej konsekwencji wywód naukowy, 
z założenia wyjaśniający muzyczne niuanse, domaga się leksykalnej 
i  jednocześnie encyklopedycznej kompetencji odbiorcy43, bez któ-
rych pewne aluzje nie zostaną nawet zauważone. Najlepszym tego 
dowodem błyskotliwy żart, zakamuflowany w ostatnim zdaniu Mar-
co, o ekstremalnym wykorzystaniu niskich dźwięków i nieprzekro-
czeniu dźwięku d4. Stwierdzenie ex cathedra, że nie przekracza się 
danego dźwięku w  odniesieniu do konkretnego instrumentu mu-
zycznego, oznacza w  dosłownym rozumieniu jego istnienie, czyli 
możliwość wykonania. Tylko czemu miałby służyć zapis kursywą 
tego właśnie fragmentu? Zaakcentowaniu kilku słów wygłaszane-
go komentarza bez głębszych konsekwencji, czy też sygnalizowaniu 
istotnej informacji pomiędzy słowami? Tenże bagatelny szczegół ty-
pograficzny natychmiast skupia na sobie zainteresowanie, prowoku-
je stawianie kolejnych hipotez, ale do końca pozostaje nieczytelny 
w granicach literatury. Jego wytłumaczenie wymaga bowiem poza-
literackiego, interdyscyplinarnego kontekstu: albo trzeba wiedzieć, 
że skala brzmienia klarnetu w stroju A sięga od cis do maksymal-
nie a3 (w notacji: e – c4) i że dźwięk d4 znajduje się nawet poza skalą 
tzw. najwyższego rejestru tego instrumentu (gis3 – c4), albo – dłuższą 
drogą – przejrzeć partyturę Kwintetu klarnetowego A-dur i przeko-
nać się, iż najwyższy dźwięk klarnetu w całej kompozycji to zaledwie 
cis2. O ile zatem pierwsza część uwagi co do wykorzystywania dol-
nego rejestru, skądinąd preferowanego przez Antona Stadlera, oka-
zuje się całkowicie wiarygodna (m.in. dźwięk cis, najniższy w tym 
rejestrze, powraca wielokrotnie), o  tyle końcowe sformułowanie 
wprowadza odbiorcę w wyrafinowaną grę intelektualną. W podtek-
ście staje się aluzją w  stosunku do Mozarta i  biegłego klarnecisty 
wiedeńskiego, dla którego został napisany utwór (nazwany począt-

43 Por. Ph. Hamon, Du descriptif, s. 43.
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95ROZDZIAŁ 3

kowo Stadler’s Quintett). A ponieważ sarkastyczna konkluzja wykra-
cza poza ramy dotychczasowego charakteru opisu naukowego, nie 
informuje wprost, lecz poprzez aluzyjność, sama w sobie nie jest ani 
prawdziwa, ani fałszywa – w obrębie głośnego komentarza wyróżnia 
się nacechowaniem intonacyjnym, w zapisie słownym zaś modyfika-
cją typograficzną i sugestywną notą („Marco podkreślił ostatnie zda-
nie, jak gdyby chodziło o informację zaszyfrowaną z myślą wyłącz-
nie o Stolicy Apostolskiej”).

Opis percepcji – wariant poetycki

Język techniczny (zasadnie potraktowany w cudzysłowie) wydawał-
by się na dłuższą metę w polu narracji powieściowej i nieadekwatny, 
i sztuczny44, stąd w dalszym etapie opisu dokonuje się powrót do ję-
zyka potocznego, do uprzedniego trybu opisowego. Sollers eksponu-
je zmianę optyki, by tak rzec, w najmocniejszym wariancie: wraz ze 
zmianą perspektywy opisu dzieła muzycznego oraz z przejściem od 
aspektu partyturowego do warunków realizacji – radykalnie prze-
kształca nie tylko stylistykę wypowiedzi, co zupełnie naturalne, ale 
także pokazuje „uboczny” skutek operacji. W  jej rezultacie ujaw-
nia się z całą mocą fundament antropologiczny i ontologiczny opisu 
w ogóle, bo dla języka potocznego punktem odniesienia nie jest już 
autonomiczny utwór muzyczny, lecz przestrzeń percepcyjna, w któ-
rej istnieje in actio45. Opisowi miast samoistnego przedmiotu arty-

44 Zob. J. Molino, op. cit., s. 380. Zob. także M. Głowiński, Muzyka w powieści, s. 106 i n.
45 Por. J. Molino, op. cit., s. 376. Proponowane tutaj ujęcie pozornie tylko znajduje 

się w opozycji względem stanowiska M. Głowińskiego, który typuje dwa stop-
nie języka percepcji: zachowującego kontury dzieła muzycznego (Sonata Kreut-
zerowska) i rozwijającego się poza nim (Dzieje grzechu). M. Głowiński, Muzyka 
w powieści, s. 108–109. Ograniczam się do zasadniczego rozróżnienia, pomija-
jąc istnienie sytuacji pośrednich, i stąd analizowany opis Sollersa – który ostro 
znaczy granicę pomiędzy „interdyscyplinarnym” a  „poetyckim” wariantem – 
prezentuje swoją wartość w sensie egzemplifikacji. Istotne przy tym, że w opisie 
percepcji elementy dzieła muzycznego najczęściej funkcjonują zupełnie inaczej 
niż w opisie muzykologicznym, bo nie dotyczą w istocie kompozycji, natomiast 
stanowią rodzaj semantycznej argumentacji dla perspektywy opisu i dla przyję-
tej taktyki stylistycznej – nie tyle informują, ile argumentują. Por. Ph. Hamon, 
Du descriptif, s. 63.
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96 CZĘŚĆ I I

stycznego podlega sfera jego percepcji, co widać w dłuższym frag-
mencie związanym z s y t u a c j ą  o d b i o r u  Mozarta:

Les cinq musiciens s’inclinent profondément... Sa Sainteté approuve 
gentiment... Applaudit un peu... L’air noir pénètre doucement dans le 
salon à travers les lauriers blancs, en pot, des balcons du palais... Vingt-
-trois minutes seize secondes... Demain, le Pape reprendra son avion, le 
Dante Alighieri frappé de ses armes.

Il y a donc Cecilia et un jeune homme très maigre à l’air fanatique au 
violon... Une blonde et rose Anglaise de passage à l’alto... Un solide 
barbu sombre et philosophe au violoncelle... Marco, enfin, élégant et 
blond, dont c’est le moment... Cecilia me fait un clin d’oeil, Liv et Sigrid 
sont l’une contre l’autre, émues...

Voilà, c’est parti... Un deux trois quatre... Cinq-six-sept-huit-neuf... Ils 
sont en barque sur la lagune... Ils s’éloignent fermement... Ils emmènent 
l’animal au large... Coq doux... Ils flottent, ils tournent sur leur éclate-
ment d’axe... Ils vont l’égorger de partout, faire couler son sang... Pas de 
violence... Acceptation en douceur... Ligne d’horizon, ligne de ciel, trois 
mains et un pied, larynx... Argent des clefs, pied de nez et cordes na-
sales... Bec, Anche, tige mobile, tube et pavillon évasé, chalumeau, mé-
dium, clairon, suraigu du crâne... Clarine vient de clair, sonnettes pour 
les ruminants dans la brume...
[...]

Languette de roseau...

Je regarde le Pape... Il a  l’air content... Il bat la mesure de la main 
droite... Le petit secrétaire m’interroge de loin... Je fais signe que j’ai 
téléphoné... Il baisse la tête... Liv et Sigrid sont fascinées par Cecilia 
et Marco... L’Anglaise me plaît bien, cheveux rejetés en arrière, éner-
gique, un peu méchante, bien fluide au milieu des sons... Ah, ils l’en-
voient, ce Quintette... Bon Dieu, quels progrès ils ont fait... Marco est 
inspiré... Il ferme les yeux, respire, module, s’enfonce, creuse, dérape, 
remonte, se brise, s’éparpille, plane, se refaufile dans les bois, saute  
à travers les cordes... Cecilia le capte au quart de tour... Les autres s’en-
lèvent à la suite... Poumons, bouche, poignets, torses... Rien à dire, c’est 
parfait... Il joue à l’aveugle maintenant, Marco, il est dans le velours... 
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97ROZDZIAŁ 3

Et le revoilà dans l’écorché, le strident... Et puis l’herbe mélancolique... 
Et puis de nouveau la crise, l’ironie, le frisson sur soi... Elle est grave-
ment désenchantée, la clarinette, mais elle chante... Rien à voir avec 
la flûte rigide en cui-cui, étalon pétrifié, lingot poussif, que d’ailleurs 
Mozart détestait, on le sait... Ici, au contraire, déhanchement de gorge, 
hoquet tracassé, tranché, cascade perlée, billes... Sarbacane des voix... 
Cosi... La Clémence... Les femmes pour elles-mêmes, chauffées dans la 
spirale endiablée...

Les voilà de retour, les cinq, ils reviennent de leur balade à Cythère... 
Cecilia et l’Anglaise en fanions, à la pointe de la barque; le violoncelle 
barbu à la barre avec, à ses côtés, le grand maigre second violon... Et la 
clarinette au milieu, à la place du mât, Marco à bout de souffle mais en-
core en souffle... Ils arrivent au port, ils accostent sur le Canal, là, de-
hors, qui le reçoit dans ses reflets protégés... Ils rentrent par la fenêtre, 
ils vont s’asseoir sur leurs chaises dorées... C’est fini... Ils se lèvent et sa-
luent bien bas le Pape. Lequel va leur serrer la main en retenant un ins-
tant leurs mains. Révérence de Cecilia et de l’Anglaise. Vingt-trois mi-
nutes vingt secondes: un soupir de trop dans l’Adagio46.

W tak długim fragmencie opisowym można wskazać kilka wyznacz-
ników stylistycznych, powodujących ze względu na powtarzalność 
i efekt nadmiernie skumulowanej schematyzacji językowej granicz-
ną ekspresywność. Uderzająca jest zrazu frekwencja oraz nielimito-
wane użycie wielokropka (w sumie 59 razy...), który – pomimo iż 
przypomina w nielinearnym oglądzie tekstu ornament, element in-
krustacyjny o cechach plastycznych – w istocie ustala rozmiar i okre-
śla semantykę (p o n a d) z d a n i o w e g o  schematu syntagmatycz-
nego. Eksponowanie symultaniczności zapisu słownego w stosunku 
do realizacji tekstu muzycznego stanowi o jego sfunkcjonalizowaniu 
ponadzdaniowym. Widać doskonale, że zdania zakończone krop-
ką w  podstawowej funkcji znaku pojawiają się dopiero po zakoń-
czeniu wykonania koncertu („C’est fini... Ils se lèvent et saluent bien 
bas le Pape.”). Ale wielokropek obok tego naddanego znaczenia two-
rzy nade wszystko w  wymiarze tekstualnym enumeracyjne szere-

46 Ph. Sollers, Le Coeur absolu, s. 195–197.
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gi kolejnych zawieszeń zdaniowych, które w  pierwszym momen-
cie uniemożliwiają wyjaśnienie relacji asocjacyjnych. W roli pauzy 
semantycznej, przez którą implikuje się typ pauzy muzycznej, kon-
struuje on ogólną referencjalność, rozszerza konstrukcję językową 
poza obręb słów i zdań w sferę niedopowiedzeń. Cały przy tym po-
mysł werbalizowania polega na wyszukiwaniu leksykalnie rozbież-
nych ekwiwalentów semantycznych dla adekwatniejszego objęcia 
sytuacji słuchania Mozarta. Parafraza w sensie lingwistycznym staje 
się dominującym mechanizmem tekstotwórczym i decyduje o eks-
presywnym charakterze opisu, jego impulsywności i chaotyczności. 
Fragment zatraca spójność w  rezultacie zderzania się licznych s e-
m a n t y k  w i e l o k r o p k a  ze znaczeniem sekwencji słownych, 
istnieje jako semantycznie eliptyczny (wzorzec zdań można zdefi-
niować matematyczną formułą: a+b+c itd. => ... a+b+c itd. lub inaczej: se-
kwencja x => ... x, sekwencja y => ... y). Relacje syntagmatyczne ule-
gają poważnemu rozchwianiu, ostentacyjnie natomiast uwidoczniają 
się relacje paradygmatyczne, zwłaszcza tam, gdzie miast pełnych zdań 
pojawiają się zestawienia pojedynczych słów (a, b, c itd. => ... a, b, c itd.)47. 
We wcześniej cytowanym fragmencie, który powstał przy użyciu ję-
zyka technicznego, obie płaszczyzny zachowywały proporcje na-
turalne dla języka powszechnego, tym razem wymiar paradygma-
tyczny dominuje wszechwładnie, pozwala jedynie na „minimum 
składniowości”48 i właściwie – gdyby było to możliwe – najchętniej 
wyeliminowałby zupełnie uwarunkowania syntagmatyczne.

47 W tym wypadku – ale z zastrzeżeniami co do wariantu opisu interdyscyplinar-
nego – trzeba zgodzić się z uogólnieniem Ph. Hamona, że: „Opis zakłada przer- 
wanie syntagmatycznego ciągu opowiadania przez paradygmat (terminologia, 
wyliczenie, słownictwo) [...]”. Ph. Hamon, Czym jest opis?, s. 199. Odrębność 
zjawiska w perspektywie narracyjnej ilustruje w podobnym świetle rozróżnie-
nie J. Sławińskiego: o ile opowiadanie koncentruje się „na zdaniu”, o tyle opis 
jest skierowany przede wszystkim „na słownik”. J. Sławiński, op. cit., s. 27. Por. 
B. Witosz, Szczegół w opisie. Zagrożenia koherencji tekstu czy jego niezbywalny 
atrybut?, „Pamiętnik Literacki” 1995, z. 1, s. 135.

48 J. Sławiński, op. cit., s. 27.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



99ROZDZIAŁ 3

Opis muzyki: pomiędzy wariantem interdyscyplinarnym 
a wariantem poetyckim

U  Sollersa cały wysiłek scalenia „pauzy deskryptywnej”49 w  polu 
konstrukcji narracyjnej zmierza ku temu, by wykreować środka-
mi językowymi muzyczny nastrój, zakreślić aurę momentalności 
i zintensyfikowania wrażenia aczasowości, by spowodować d y n a-
m i c z n y  e f e k t  r e a l n o ś c i  za pomocą „nieużytecznego szcze-
gółu” („détail inutile”50). Kolejne impresje słowne – tworzące struk-
turę, jak powiedziałby Barthes, „czysto sumatywną”51 – są próbą 
objęcia rezultatu reakcji psychicznej jako odpowiedzi na przypadko-
wo wyselekcjonowane, bliżej nieznane impulsy muzyczne. Poprzez 
nie opis percepcji symuluje opis dzieła muzycznego, usiłuje wtar-
gnąć w przestrzeń jego wielowymiarowego sensu symultaniczną grą 
„objaśniania” sposobu słuchania. Linearny zapis językowy swoją 
formą prezentuje poniekąd dialektyczną temporalność utworu mu-
zycznego, fuzję czasu rzeczywistego i aczasowości52. W tym kontek-
ście dopiero zapytać by można, co oznacza końcowa różnica czte-
rech sekund, fakt, że zakładany czas wykonania, „dwadzieścia trzy 
minuty i szesnaście sekund”, zamienia się w „dwadzieścia trzy mi-
nuty i dwadzieścia sekund”? Z perspektywy muzyków i  słuchaczy, 
w obrębie świata przedstawionego, niewątpliwie chodzi o przypadek 
(„jedno westchnienie za dużo w Adagio”), prymat podczas muzycz-
nego wykonania niedefiniowalnego czasu nad czasem realnym, do-
minację subiektywności nad obiektywnością, czy szerzej – natural-
ną przypadłość działania człowieka. W płaszczyźnie metatekstowej 
warto dostrzec i inne tego znaczenie, bo Sollers jakby świadomie po-
kazuje muzyczne źródło nieprecyzyjności opisu percepcji (w ostrej 
opozycji do wariantu interdyscyplinarnego). Skoro nie ma identycz-

49 J. Ricardou, Problèmes du Nouveau Roman, Paris 1967, s. 165. Por. G. Genette, 
Frontières du récit, w: idem, Figures II, Paris 1969, s. 58. Por. także T. Todorov, 
Poétique, Paris 1973, s. 54.

50 R. Barthes, L’effet de réel, s. 168, 169.
51 Ibidem, s. 169.
52 B. Pociej widzi w tym fenomenie jeden z „siedmiu muzyki paradoksów”. Zob.  

B. Pociej, Sprzeczności i paradoksy albo dialektyka muzyki, „Znak” 1994, nr 2, s. 117.
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100 CZĘŚĆ I I

nych interpretacji muzycznych, a nawet nie ma dwóch identycznych 
wykonań – tym bardziej nie istnieje jeden typ odbioru, czyli i opis 
percepcji musi być z konieczności przygodny, skrajnie zindywidu-
alizowany.

Bez tak obszernego przywołania ostatniego fragmentu trudno 
byłoby uzasadniać, że język potoczny w tym typie opisu pozostaje 
syntagmatycznie w sferze t a u t o l o g i c z n e j  t r a n s f o rm a c j i 
ze względu na schematyczne tworzenie niedopowiedzeń (seman-
tyczne sfunkcjonalizowanie wielokropków). Stylistyczna manie-
ra zapisu, w chwili gdy przybiera dość oczywiste rozmiary, ulega na 
moment zawieszeniu nie tylko dla samego zatuszowania, ale także 
dla jeszcze większego jej wyeksponowania poprzez efekt retardacji. 
Proponuje się wówczas definicję słownikową „instrumentu szału”, 
opatrzoną – jak wcześniejsze komentarze Marco – graficznymi zna-
kami cudzysłowu:

«En Grèce, l’instrument du délire est l’aulos dionysiaque, qui n’est 
pas une flûte, mais une clarinette, parfois un hautbois, c’est-à-dire 
un instrument à anche où la langue fait vibrer directement le souffle 
producteur.»53

Chociaż cytat w zakresie ogólnego charakteru wygląda na identycz-
ny z wypowiedziami Marco (nadto taka informacja mogła być wypo-
wiedziana przez niego przed koncertem, w trakcie zaś ktoś ją sobie 
przypomina), wzrasta nieporównywalnie jego znaczenie pozycyjne 
w tekście ze względu na silny kontrast i „przełamanie” techniki opisu 

53 Ph. Sollers, Le Coeur absolu, s. 196. Ten fragment jest mocno aluzyjny w związ-
ku z muzycznym i pozamuzycznym znaczeniem klarnetu w czasach Mozarta, 
gdy instrument był mało rozpowszechniony, pozbawiony solistycznego charak-
teru, oraz stanowił oznakę masonerii (nota bene wiąże się z tym bezpośrednio 
geneza Kwintetu klarnetowego i jego sens w powieści Sollersa). Okoliczność po-
wstania kompozycji wyjaśnia Marco nieco wcześniej: „«Comme vous le savez, 
continue-t-il, le Quintette avec clarinette en la est de septembre 1789. Contem-
porain, donc, de Cosi fan tutte, opéra qu’il évoque d’ailleurs de toutes parts. C’est 
l’année du bonheur extrême de Mozart, ce que les spécialistes appellent ‘l’année 
radieuse’. Nous pensons, quelques amis et moi, qu’il s’agit là, pour ainsi dire, du 
coeur absolu de son oeuvre»”. Ibidem, s. 195.
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101ROZDZIAŁ 3

percepcji. Język techniczny musiał uzyskiwać wcześniej kontekstowe 
wsparcie ze strony języka potocznego, teraz sytuacja zmienia się i re-
lacje przybierają kierunek odwrotny. W konsekwencji dwa elemen-
tarne opisy muzyki funkcjonują u Sollersa fragmentarycznie54, wy-
magają wzajemnego dopełnienia w płaszczyźnie stylistycznej i nade 
wszystko wspólnie decydują o  semantycznym napięciu wewnątrz-
tekstowym całego opisu oraz jego roli w strukturze narracyjnej55.

Podsumowując dotychczasowe spostrzeżenia, należałoby stwier-
dzić, że oba rodzaje opisów muzyki stają się w dziele literackim ob-
ciążone połowicznością i  z  tej właśnie przyczyny mogą być kom-
plementarne przez zabieg ich kompilacji. Opis muzykologiczny czy 
i n t e r d y s c y p l i n a r n y  (język techniczny), podejmowany z po-
wodu specyficznego waloru obiektywizowania, wydaje się nazbyt 
surowy w literaturze i nazbyt wymagający dla literackiego odbiorcy 
w rozumieniu konturów dzieła muzycznego. Opozycyjnie w stosun-
ku do niego daje się definiować opis p o e t y c k i  (język percepcji56), 
który nie podlega w żadnej mierze kryteriom naukowości, ale któ-
ry pozornie tylko próbuje charakteryzować kompozycję muzyczną 
(pozornie, bo określa perspektywę) przez podjęcie mocno subiek-
tywnej interpretacji procesu słuchania. Pierwsza strategia opisowa, 
syntagmatycznie neutralna, jest skazana na pewną przewidywalność 
leksykalną57 w nazywaniu elementów przedmiotu muzycznego (do-
minuje znaczenie funkcji informującej), druga – nie tyle na prze-
widywalność leksykalną, ile na operację leksykalno-syntagmatycz-
ną58, która powoduje efekt niespójności skądinąd typowy dla zapisu 
o  ekspresjonistycznym charakterze (prymarna funkcja ekspresyw-
na). Innymi słowy, z  jednej strony jawi się szereg proceduralnych 

54 Relację między obiema strategiami opisu (język potoczny – język technicz-
ny), opierając się na fragmentach opisu Sollersa, widzę szerzej niż J. Sławiński 
w polu teoretycznoliterackim: nie tylko ze względu na ich stopień „czytelności”, 
ale zwłaszcza na zasadniczo odmienne z o r i e n t o w a n i e. Por. J. Sławiński,  
op. cit., s. 30.

55 Por. Ph. Hamon, Du descriptif, s. 170–171.
56 Zob. M. Głowiński, Muzyka w powieści, s. 107 i n.
57 Ph. Hamon, Czym jest opis?, s. 206.
58 Por. idem, Du descriptif, s. 109.
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102 CZĘŚĆ I I

schematów i konwencji terminologicznych, z drugiej, ponieważ nie 
ma literacko wzorcowej rejestracji wrażeń, nieograniczona interpre-
tacja poetycka.

Przy użyciu terminologii Janusza Sławińskiego skonstatować by 
można teoretycznie, iż pozbawiony wymiaru temporalności „model 
logiczno-hierarchiczny” (opis dzieła muzycznego) zderza się z „mo-
delem operacyjnym” (opis percepcji), w którym właśnie temporal-
ność stanowi cechę fundamentalną59. Współistnienie owych modeli 
tekstotwórczych w obrębie jednego opisu komplikuje jego badanie 
i wymaga złożonej, wieloaspektowej analizy. Wyodrębniające się ze 
względu na p r z e d m i o t  i  p e r s p e k t y w ę  dwa typy opisów 
muzyki w  postaci zintegrowanej u  Sollersa jasno pokazują, że ko-
nieczne staje się wyjście poza teoretyczne stanowisko Philippe’a Ha-
mona. Wszelkie eksplikacje odnoszą się tam wyłącznie do sfery ję-
zykowej, do przekształceń paradygmatyczno-syntagmatycznych, 
tutaj – nie podważając ich wartości w kontekście ogólnego badania 
tekstowości zjawiska – należy dostrzec dwa inne, integralne aspekty 
każdego opisu: ontologiczny i antropologiczny. Zakres analizowania 
decyduje o podstawowej rozbieżności między czysto językowo rozu-
mianym „systemem opisowym”60 Hamona a ontologicznym ujęciem 
opisu Jeana Molino, w ramach którego respektuje się charakter za-
równo opisywanego bytu, sytuacji, jak i perspektywy61. Hermetycz-
na strategia językowa przysłania zasadniczą przeszkodę uniemożli-
wiającą przeprowadzenie typologii potencjalnych przypadków; brak 
wzorcowego opisu muzyki z powodu niedefiniowalności jego p r z e-
s t r z e n i  (wariant poetycki) lub jej nieprzystępności (wariant mu-
zykologiczny) ujawnia dopiero strategia eklektyczna. Ostatecznie 
trzeba poprzestać na generalnym rozróżnieniu dwóch wariantów 
opisu, poetyckiego i interdyscyplinarnego, przy uwzględnieniu for-
my pośredniej opisu złożonego – poetycko-interdyscyplinarnego. 
Wyznaczają one dwie prymarne, biegunowe możliwości werbalnego 
ujęcia utworu muzycznego w ogóle; Bohdan Pociej pomiędzy nimi 

59 J. Sławiński, op. cit., s. 28–29.
60 Zob. Ph. Hamon, Du descriptif, s. 128.
61 Zob. szkicowy schemat J. Molino, op. cit., s. 371.
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103ROZDZIAŁ 3

sytuuje jeszcze przypadek opisu filozoficznego, przystając w konse-
kwencji na: „trzy sposoby charakterystyki dzieła muzycznego: czysto 
m u z y k o l o g i c z n y  – analityczny; f i l o z o f i c z n y; i – w szero-
kim sensie – l i t e r a c k i”62.

Wszelkie niuanse związane z  deskrypcją muzyki w  literaturze 
(dotyczące najogólniej opisu bądź dzieła muzycznego, bądź per-
cepcji; nadto możliwości pośrednich) stosują się do stematyzowa-
nia muzyki w  dziele literackim, ustawiają się w  tym samym po-
rządku problemowym. Obok ujawnienia nadrzędnej cechy, braku 
désintéressement ze strony literatury (tzn. usemantycznienia w  ja-
kiejkolwiek postaci prezentowanego dzieła muzycznego w układzie 
narracyjnym), stanowią także o pewnej różnicy – opis może pozo-
rować istnienie b e z p o ś r e d n i e j  realizacji utworu muzyczne-
go, najmocniej ujawniać rozmiar „iluzji referencjalnej”63. W związku 
z tym pojawia się niezwykle trudne pytanie teoretyczne: w jaki spo-
sób i w jakim wymiarze należałoby traktować relację między opisem 
a stematyzowaniem, mając na uwadze wielość zjawisk skrywanych 
pod pojęciem muzyczności dzieła literackiego. Jak proponuje Mi-
chał Głowiński, wstępnym i koniecznym „warunkiem muzyczności 
literatury”64 jest tematyzacja muzyki; powiedziałbym o wiele ostroż-
niej, że w niektórych sytuacjach może być i wówczas istnieje bez-
sporny do ogólnego określenia przypadek muzyczności II w sensie 
wcześniej zdefiniowanym. Skądinąd tenże „warunek” okazuje się za 
ogólny, zbyt pobieżnie selekcjonujący, i  od razu zostaje opatrzony 
klauzulą: „Nie wszelka jednak tematyzacja – zastrzega Głowiński – 
pozwala mówić o muzyczności. Nie pozwala z pewnością taka, dzię-
ki której muzyka jest jedynie przedmiotem opisu, obywa się zaś bez 

62 B. Pociej, Literacka ekspresja językowa a wiedza o muzyce, w: O twórczości Jaro-
sława Iwaszkiewicza, red. A. Brodzka, Kraków–Wrocław 1983, s. 206.

63 R. Barthes, L’effet de réel, s. 174. Zarysowany przez Barthes’a  trop podejmu-
je i  rozwija M. Riffaterre, wprowadzając pojęcie „systemu deskryptywnego” 
(système descriptif). M. Riffaterre, L’illusion référentielle, przeł. z ang. P. Zober-
man, w: R. Barthes, L. Bersani, Ph. Hamon, M. Riffaterre, I. Watt, Littérature et 
réalité, Paris 1982, s. 91–118.

64 M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 79.
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104 CZĘŚĆ I I

związków strukturalnych, w obrębie których zarysowuje się pewne 
podobieństwo między wypowiedzią literacką a dziełem muzycznym”65.

W  momencie porządkowania problemów i  zakresu obejmują-
cych je kategorii, wydaje się po pierwsze, iż opis dzieła muzyczne-
go, czego dowodzi niedwuznacznie przykład Le Coeur absolu, staje się 
pełnoprawną formą stematyzowania i powinien być rozpatrywany 
w jednym z pól muzyczności dzieła literackiego. Po wtóre, wysuwa-
ne zastrzeżenie ze strony teoretyka dotyczy bardziej złożonych sytu-
acji i takich tekstów literackich, w których stematyzowanie muzyki 
połączone z muzycznymi filiacjami konstrukcyjnymi wymaga obję-
cia odrębną kategorią. Jeżeli dobrze rozumiem wyjaśnienia w przy-
jętej tutaj optyce, symptomy muzyczności II oraz muzyczności III 
zyskują u Głowińskiego wspólny horyzont badania. Tymczasem wi-
dząc naraz mocno zróżnicowane realizacje literackie, dochodzi się 
do przekonania, że albo nie daje się pogodzić takich przypadków, 
albo że staje się to możliwe w najlepszym razie w drodze wprowa-
dzania kolejnych restrykcji. W  prostej tego konsekwencji niektó-
rym zjawiskom z  pierwszego obszaru, zwłaszcza ograniczającym się 
do opisu muzyki, nie można przyznać prawa zarezerwowanego 
dla bardziej złożonych z drugiego. Tym samym podstawową trud-
ność – możliwą do przezwyciężenia za cenę korygujących zastrze-
żeń – wprowadza zakres perspektywy teoretycznej. Porządkowanie 
zagadnień bez ujawnienia problemu interferencji oglądów różnych 
poziomów dzieła literackiego wpływa na sceptyczność i  negatyw-
ność konkluzji: jeżeli patrzy się na muzyczność dzieła literackiego 
przez pryzmat wyznaczników muzyczności III, wówczas muzycz-
ność I (zabiegi w sferze prozodii oraz instrumentacji dźwiękowej), 
a także muzyczność II wydają się w istocie kategoryzować coś mało 
muzycznego lub wręcz niemuzycznego. Z tego właśnie powodu, jak 
sądzę, obszernej problematyki przejawów muzyczności dzieła lite-
rackiego nie da się rozstrzygnąć ani spekulatywnie i apriorycznie66, 
ani tym bardziej z jednej perspektywy. W badaniach muzyczno-li-
terackich utrzymanie w mocy trzech nadrzędnych sfer relacji dzie-

65 Ibidem, s. 80.
66 Por. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982, s. 443–444.
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105ROZDZIAŁ 3

ła literackiego z muzyką – schematycznie określonych jako: muzycz-
ność I, II i III – pozostaje chyba podstawową koniecznością. Kwestia 
muzycznego tekstu literackiego (muzyczności III) w powieści Sol-
lersa ujawnia się w  płaszczyźnie stematyzowania i  co do jej ogól-
nego określenia z pewnością nie ma rozbieżności ze stanowiskiem 
Michała Głowińskiego. Zasadniczy problem pojawia się natomiast 
w  innym miejscu, marginalnym wprawdzie przy okazji oglądu sa-
mego opisu muzyki, niezwykle ważnym zaś w  badaniu zagadnie-
nia muzyczności dzieła literackiego. Przypadki literackie określane 
jako muzyczne teksty literackie n i e  z a w s z e  ujawniają sygnał(y) 
w planie stematyzowania, niejednokrotnie mocno zacierają muzycz-
ne filiacje konstrukcyjne67 (przykładem Fuga śmierci Celana). Stąd 
też wcześniejsza ostrożność: stematyzowanie muzyki może być wa-
runkiem muzyczności dzieła literackiego, ale może być – by uściślić 
sformułowanie – jednym z warunków.

67 Można wskazać na różnice między ujęciami w utworach M. Butora: w Les Ba-
gatelles de Thélème stematyzowanie wprowadza bezpośrednio w problematykę 
związków konstrukcyjnych, w Description de San Marco – funkcja stematyzo-
wania, w rozumieniu proponowanym przez Głowińskiego, wcale nie ujawnia 
związku strukturalnego z Canticum Sacrum I. Strawińskiego (sygnałem do do-
strzeżenia intersemiotycznych relacji okazuje się dedykacja). Zob. J. Waelti-
-Walters, The Architectural and Musical Influences of Michel Butor’s „Description 
de San Marco”, „Revue de Littérature Comparée” 1979, nr 1, s. 65–75.
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rozdział 4
Literackie fugi (Preludio e Fughe Umberta Saby 

i Todesfuge Paula Celana)*

Negatywna perspektywa badania

Ustalenia dotyczące potencjalnych „fug” w literaturze należy rozpo-
cząć paradoksalnie – nie optymistycznie, lecz sceptycznie: nie istnie-
je żadna adekwatna przekładalność dzieła muzycznego na dzieło li-
terackie, co oznacza w szerszej perspektywie, przez prostą analogię, 
niemożność wzajemnego transponowania sztuk. Zasadniczą różni-
cę między muzyką a  literaturą zamyka lakonicznie Gérard Genet-
te w sformułowaniu: „Jedna śpiewa, druga mówi”1. Wstępna i naj-
bardziej ogólna refleksja musi wydawać się tutaj bardzo niezręczna, 
bo albo eliminuje już na początku problem i celowość jakiegokol-
wiek dalej idącego badania, albo przeciwnie, sugeruje jego centralne 
miejsce sporne, a tym samym dialektyczny (aporyczny?) i „negatyw-
ny”2 punkt wyjścia do dalszych rozważań. W tym świetle wszelkie 
rozstrzygnięcia teoretyczne – formułowane czy to w  syntetyzują-
cych rozprawach, czy też ad hoc – daje się porządkować najogólniej 
w obrębie dwóch strategii: hermetycznej bądź eklektycznej. Wariant 
pierwszy, by odesłać do przykładów najbliższych i  stosunkowo re-
prezentatywnych, zyskał wyraźnie uprzywilejowane miejsce między 
innymi w często do dzisiaj jeszcze przywoływanej w polskiej nau- 
ce propozycji Tadeusza Szulca, przedstawionej w  książce Muzyka 
w dziele literackim (Warszawa 1937). Szulc prawie że usunął problem 
z polskich powojennych badań historyczno- i w konsekwencji teo-

* Tekst w  wersji skróconej został wygłoszony na XXVII Ogólnopolskiej 
Konferencji Teoretycznoliterackiej (Krynica, 16–22 IX 1997).

1 G. Genette, Romances sans paroles, „Revue des Sciences Humaines” 1987, nr 205, 
s. 120.

2 Zob. m.in. J.-L. Cupers, Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: 
Aspects méthodologiques de l’approche musico-littéraire, Bruxelles 1988, s. 33 i n.
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108 CZĘŚĆ I I

retycznoliterackich3, wykluczając sensowność analogii między lite-
raturą a muzyką (skądinąd zresztą mając ku temu wiele powodów4). 
Inaczej natomiast, w obrębie wariantu drugiego, rozpatrywał zagad-
nienie Tadeusz Makowiecki, który w  opublikowanym blisko dwa-
dzieścia lat później Wstępie (pt. Poezja a muzyka) do Muzyki w twór-
czości Wyspiańskiego (Toruń 1955) sygnalizował możliwość swego 
rodzaju eksploatacji muzycznych wzorców konstrukcyjnych w lite-
raturze przez, jak sam je określał, „czynniki kompozycyjne”5. Po-
między pozytywnym a skrajnie negatywnym ustosunkowaniem się 
do zjawiska filiacji literatury z muzyką istnieje niewątpliwie ogrom-
na przestrzeń pośrednich zachowań, czasami wymuszonych a priori 
stanowiskiem teoretycznym, czasami dyktowanych swoistością tek-
stów literackich. Sytuując się pomiędzy tymi stanowiskami i przysta-
jąc na istnienie wielkiej pokusy współczesnej literatury na poziomie 

3 Sformułowanie tego rodzaju, odnoszące się zwłaszcza do ostatnich kilkudzie- 
sięciu lat, jest bardzo ogólne i wymaga natychmiastowego skorygowania: nie 
powstały bardziej syntetyczne opracowania – może z wyjątkiem nieukończo-
nej pracy T. Makowieckiego (Muzyka w twórczości Wyspiańskiego, Toruń 1955) 
czy rozprawy J. Opalskiego (Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestole-
cia międzywojennego, Kraków 1980) – w perspektywie historii i teorii literatury 
(nieco inny profil mają propozycje książkowe J. Skarbowskiego: Literatura – mu-
zyka. Zbliżenia i dialogi, Warszawa 1981; Literacki koncert polski, Rzeszów 1997). 
Nie oznacza to jednak w żadnej mierze braku najróżnorodniejszych głosów po-
lemicznych, podnoszonych przy rozmaitych okazjach – by wymienić kilka waż-
niejszych: K. Górski, Muzyka w opisie literackim, „Życie i Myśl” 1952, nr 1–6;  
W. Wirpsza, Poezja a muzyka, w: Ruchome granice. Szkice i studia, red. M. Grze-
śczak, Gdynia 1968; M. Woźniakiewicz-Dziadosz, Kategorie muzyczne w struk-
turze tekstu narracyjnego (na przykładzie „Kotłów Beethovenowskich” Choro-
mańskiego i „Martwej Pasieki” Iwaszkiewicza), „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 4; 
Pogranicza i  korespondencje sztuk, „Z  dziejów form artystycznych w  literatu-
rze polskiej”, t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980 (tu m.in.:  
M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, E. Wiegandt, Pro-
blem tzw. muzyczności prozy powieściowej XX wieku; J. Opalski, O  sposobach 
istnienia utworu muzycznego w  dziele literackim); M. Podraza-Kwiatkowska, 
O muzycznej i niemuzycznej koncepcji poezji, „Teksty” 1980, nr 2; J. Błoński, Ut 
musica poësis?, „Twórczość” 1980, nr 9; S. Dąbrowski, „Muzyka w  literaturze” 
(Próba przeglądu zagadnień), „Poezja” 1980, nr 3; M. Głowiński, Muzyka w po-
wieści, „Teksty” 1980, nr 2; L. Kolago, Forma jako ekspresja. O „Fudze śmierci” 
Paula Celana, „Miesięcznik Literacki” 1986, nr 10/11.

4 Zob. rozdz. 1: Wokół „Muzyki w dziele literackim” Tadeusza Szulca, s. 29–49.
5 T. Makowiecki, op. cit., s. 29.
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109ROZDZIAŁ 4

formalnym do karkołomnego wdzierania się w obszar muzyki, wy-
bieram mocno krytycznie wariant drugi.

Punktem odniesienia i  poniekąd formą konstrukcyjnego testu 
dla pochodzących z  dwóch różnych kręgów językowych utworów 
literackich, Preludium i  fug Umberta Saby oraz Fugi śmierci Paula 
Celana, stanie się fuga muzyczna. Perspektywę interdyscyplinarną 
wzmocni tradycyjna perspektywa komparatystyczna, by pełniej zi-
lustrować tezę, że forma nieliteracka jako potencjalny schemat w li-
teraturze jest przejmowana w  drodze specyficznej dekonstrukcji 
źródła – jednostkowej, niepowtarzalnej interpretacji6. Badaniu uwi-
kłań konstrukcyjnych podporządkowana będzie refleksja dotycząca 
płaszczyzn stematyzowania muzyki oraz instrumentacji głoskowej, 
które – nierzadko jednocześnie – zostają swoiście sfunkcjonalizo-
wane i  stają się sygnałem formalnego eksperymentu. W  centrum 
zainteresowania znajdzie się z gruntu bardzo proste, niemniej jed-
nak niesłychanie trudne do jednoznacznego rozstrzygnięcia pyta-
nie: w jaki sposób możliwa jest fuga literacka?7 I to przy aktualno-
ści wcześniejszego, restryktywnego zastrzeżenia w planie ontologii, 
iż nie istnieje żadna adekwatna transpozycyjność dzieła muzyczne-
go na dzieło literackie. Próba sformułowania odpowiedzi w zawężo-
nym problemowo polu, poprzez analizę tekstów literackich w kon-
tekście ugruntowanej historycznie formy muzycznej, wiąże się 
ostatecznie z  kategorią m u z y c z n e g o  t e k s t u  l i t e r a c k i e- 
g o, którą obejmuję wszelkie przejawy interpretowania muzycznej 
konstrukcyjności w literaturze. Trzeba przy tym powtórzyć raz jesz-
cze, że formalne odniesienia intersemiotyczne oraz intermedialne 
daje się tłumaczyć wieloaspektowo, co prowadzi w badaniach lite-
rackich, z jednej strony, do bardziej pozytywnych, z drugiej – do bar-
dziej negatywnych konkluzji. Sformułować by można pewną orien-
tacyjną prawidłowość: im rozważania bliższe są ontologii obu sztuk, 

6 Zob. J. Paszek, Iwaszkiewicz i Joyce. (O dwóch próbach literackiej fugi), „Twór-
czość” 1983, nr 2, s. 89.

7 Tutaj znak zapytania nie jest obciążony dodatkowym znaczeniem, ale na przy-
kład u I. Piette nader wymownie dookreśla sformułowanie „fuga literacka”. Zob. 
I. Piette, Littérature et musique: Contribution à une orientation théorique (1970–
–1985), Namur 1987, s. 76.
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110 CZĘŚĆ I I

ich swoistej morfologiczności (tzn. nie próbują pomijać problematu 
ontologicznego), tym bardziej wzrasta badawczy sceptycyzm i nega-
tywność rozstrzygnięć. Jeżeli przyjmie się jako comparatum formę 
muzyczną za chociażby mocno pobieżną definicją muzykologiczną, 
zjawisko „fugi w literaturze” czy – inaczej nazywając – „fugi literac-
kiej” wydaje się czymś mało prawdopodobnym i właściwie niemoż-
liwym do zrealizowania w materiale językowym.

Jednocześnie zmaganie się z ustaloną restryktywnie formą fugi, 
najbardziej intelektualną z  form muzycznych według Calvina S. 
Browna8, ze względu na użycie techniki kontrapunktu, widać w kilku 
przypadkach literatury współczesnej, które poszerzają pole literac-
kiej gatunkowości. Problem w sferze genologii przedstawia się nie-
słychanie interesująco: rezultatem podjęcia konstrukcji określonej 
normatywnie, zamkniętej, staje się k o n s t r u k c j a  p o j e d y n-
c z a, skrajnie nienormatywna, otwarta. Fuga literacka nie odnosi się 
do konkretnej realizacji muzycznej, na użytek własnej jednorazowo-
ści potrzebuje natomiast klarownego, klasycznego wzorca gatunkowe-
go. Stąd nie mają tu znaczenia poszczególne fakty historyczne doty-
czące ukształtowania się formy w drugiej połowie XVII wieku w kręgu 
niemieckich organistów czy jej rozwoju u Jana Sebastiana Bacha w ko-
lejnym stuleciu, gdy doprowadzona została do granic wyrafinowania 
artystycznego. Literackiej wersji wystarcza abstrakcyjny model fugi, 
ponieważ i tak musi ograniczyć obszar penetracji wyłącznie do jej ele-
mentów składowych (potencjalnych i obligatoryjnych) o statycznym 
charakterze, spełniających podstawowy warunek – konstrukcyjną po-
wtarzalność. Inna zupełnie rzecz, że linearne rozczłonowanie nie jest 
adekwatne do realnej postaci formy muzycznej i rozróżnianie kompo-
nentów strukturalnych, takich jak tematy, motywy, łączniki, epizody 
czy koda, prowadzi tylko do schematycznego oglądu architektural-
nego. O konsekwencjach statycznej modelowości, którą przedstawia 
schemat Rudolfa Stephana (dotyczący 4-głosowej ekspozycji fugi)9, 
decydują dopiero relacje kontrapunktyczne:

8 C. S. Brown, Music and Literature: A Comparison of the Arts [1948], Athens– 
–Georgia 1963, s. 149.

9 Cyt. za: H. Petri, Literatur und Musik: Form- und Strukturparallelen, Göttin-
gen 1964, s. 36. Zob. także L. Kolago, Musikalische Formen und Strukturen in der 
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  temat (dux lub comes) 
................. kontrapunkt 

kontynuacja ( ) 

W  świetle potencjalnych rozwiązań, przynależnych czy raczej 
dostępnych tekstowi muzycznemu oraz tekstowi literackiemu, ła-
two przewidzieć zakres trudności związanych z  interpretacją mu-
zycznej fugi w literaturze jeszcze przed przystąpieniem do analiz po-
etyckich. Na przeszkodzie stoi przede wszystkim wertykalny wymiar 
konstrukcyjności tekstu muzycznego, w  przypadku zapisu języko-
wego pokazujący natychmiast niemożność stworzenia nawet na-
miastki polifonicznej organizacji (spotyka się ją wprawdzie w tekście 
scenicznym, ale to zagadnienie innego pogranicza10). Symultanicz-
ność muzycznej fugi ulega zniszczeniu w układzie linearnym, któ-
ry powoduje, iż relacje harmoniczne „spłaszczają się” do wymiaru 
horyzontalnego. W  dziele literackim o  zachowaniu strukturalne-
go rygoru muzycznego nie może być mowy, dlatego doszukiwanie 
się bezpośrednich ekwiwalentów w zestawieniach kreacji artystycz-
nych obu dziedzin sztuki zostało uznane na wstępie za nieuprawnio-
ne. Jednakże pomimo wszelkich negatywnych dotychczas zastrze-
żeń – w hermeneutycznej perspektywie daje się wskazać literackie 
warianty interpretacyjne fugi (utwór Celana), a nawet reinterpreta-
cyjne (cykl Saby), które w jakiejś mierze zakorzeniają się w prawzo-
rze muzycznym i funkcjonują względem niego na zasadzie interse-
miotycznego substytutu.

deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts [rozprawa habilitacyjna], War-
szawa 1994, s. 225.

10 Przykładem tego polifonia kłótni według wskazówek partytury w Judaszu z Ka-
riothu K. H. Rostworowskiego. Zob. rozdz. 6: Partytura – „Judasz z Kariothu” 
Karola Huberta Rostworowskiego, s. 183–209.
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112 CZĘŚĆ I I

Preludio e Fughe Umberta Saby

Preludium i fugi (Preludio e Fughe, 1928–1929)11 – to niezwykle pomy-
słowy cykl literacki, złożony z wprowadzającego Preludium i 12 Fug, 
który Umberto Saba (właśc. Umberto Poli) tworzy w końcu lat 20., 
pobierając jednocześnie lekcje fortepianu12. W tym drobnym fakcie 
biograficznym znajduje się najprawdopodobniej źródło intersemio-
tycznego nawiązania poprzez aluzyjny tytuł i do charakterystyczne-
go nazewnictwa Bacha, u  którego preludium poprzedza fugę (na-
zwa konwencjonalnie ujawnia muzyczną gatunkowość: Preludium 
i  fuga... w określonej tonacji), i być może nawet do praktyki kom-
ponowania, to znaczy stopniowego komplikowania pod względem 
konstrukcyjnym kolejnych utworów. Druga część spostrzeżenia po-
zostaje w sferze teoretycznych spekulacji zaledwie hipotezą, chociaż 
podążając jej tropem, można by próbować tak zinterpretować logikę 
układu całego cyklu, gdzie najbardziej złożonym utworem w płasz-
czyźnie kompozycyjnej wydaje się ostatnia, XII fuga. Pierwsza nato-
miast uwaga – dotycząca paratekstualnego przesunięcia pomiędzy 
różnymi sztukami – odsyła do oglądu tekstów literackich w  spre-
cyzowanym kontekście muzycznym i  rozstrzygnięcia podstawowej 
kwestii, czy poza obowiązkiem zinterpretowania nominalnego od-
niesienia wchodzą tutaj w grę aspekty dalej idącego badania inter-
dyscyplinarnego. Problem sprowadza się w zarysie do kolejnego py-
tania: jakiego typu relacja, sygnalizowana w tytule, zachodzi między 
tekstem literackim a gatunkiem muzycznym w ogóle?13; inaczej mó-
wiąc, w jaki sposób manifestuje się w materiale językowym ewentu-
alne odniesienie intersemiotyczne?

11 U. Saba, Preludio e Fughe. (1928–1929), Verona 1961.
12 Zob. idem, Il Canzoniere, Lausanne 1988, s. 14.
13 Analogiczne w charakterze nawiązanie paratekstualne do gatunku muzyczne-

go w ogóle (a nie do konkretnej kompozycji) pojawia się w Czterech kwartetach 
T. S. Eliota. Skądinąd ściśle muzyczną konotację tytułu Saby stawia M. Pagnini, 
przy okazji analizy właśnie Czterech kwartetów, w jednym rzędzie i z nazwą cy-
klu literackich kwartetów Eliota, i z Kontrapunktem Huxleya, i z Chamber Mu-
sic Joyce’a. Zob. M. Pagnini, La musicalità dei „Four Quartets” di T. S. Eliot, „Bel-
fagor” 1958, nr 4, s. 421.
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113ROZDZIAŁ 4

Nałożenie się w tym samym czasie lekcji fortepianu i, by tak po-
wiedzieć, indywidualnych lekcji fug literackich stanowi nie tylko 
o niecodziennym doświadczeniu artystyczno-estetycznym Saby, ale 
odzwierciedla się w regułach komplikowania zapisu tekstu literackie-
go. W Preludium i fugach jedną z cech najbardziej charakterystycz-
nych i wspólnych dla prawie wszystkich utworów jest niewątpliwie 
współistnienie w zadziwiającej symbiozie pisma prostego z kursywą 
(tu ważnymi wyjątkami Preludium i VI fuga). Dwie możliwości typo-
graficzne (jedna w ogólnie przyjętej konwencji zapisu dominująca, 
druga – raczej sporadyczna) zostają hierarchicznie zrównoważone 
co do zakresu użycia: stają się neutralne w sensie edytorskim, nace-
chowane natomiast semantycznie. Przesunięcie funkcjonalne doty-
czy zwłaszcza kursywy, która pojawia się w sposób niezależny i nie 
ma w związku z tym nic wspólnego z tradycyjnym zastosowaniem. 
W rezultacie istnienia dwóch trybów zapisu i przemiennego ich uży-
wania – pole tekstu obejmuje s e g m e n t a c j a  t y p o g r a f i c z-
n a, nakładająca się na prymarną segmentację wersyfikacyjną:1415

La vita, la mia vita, ha la tristezza
del nero magazzino di carbone,
che vedo ancora in questa strada. Io vedo,
per oltre alle sue porte aperte, il cielo
azzurro e il mare con le antenne. Nero
come là dentro è nel mio cuore; il cuore
dell’uomo è un antro di castigo. È bello
il cielo a mezzo la mattina, è bello
il mar che lo riflette, e bello è anch’esso
il mio cuore [...]14

 Prima Fuga (a 2 voci)

Życie, moje życie, tyle smutku dźwiga
niczym czarny skład węgla,
który na tej ulicy widzę. Poza bramą
otwartą niebo dostrzegam błękitne
i morze pełne rej i masztów. Czarną barwą
wzbiera od wewnątrz moje serce; serce
człowieka jest jaskinią tortur. Piękne
jest niebo o poranku, piękne
i morze, które świt odbija, i piękne jest też
moje serce [...]15

  I fuga (na 2 głosy)

Interferencja obu rodzajów porządkowania zwiększa napięcie 
kontekstualne pomiędzy poszczególnymi słowami, co pokazuje opo-
zycja w wersie 3 (niestety zatarta w tłumaczeniu): „che v e d o  an-

14 U. Saba, Prima Fuga (a 2 voci), w: idem, Preludio e Fughe, s. 12.
15 U. Saba, I fuga (na 2 głosy), przeł. M. Baterowicz, w: idem, Śpiewnik. (Wybór po-

ezji), wybór, przekład i posłowie M. Baterowicz, Kraków–Wrocław 1983, s. 35.
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cora in questa strada. Io v e d o”. Dwukrotne „widzę” – najpierw za-
notowane czcionką prostą, później kursywą – jest nie tyle leksykalną 
tautologią, ile tautologiczną repliką w przeciwstawnym kontekście, 
otwiera dialektycznie zestawione prezentacje zewnętrznego i  we-
wnętrznego doświadczenia. Ale sieć typograficzna przede wszystkim 
wyodrębnia wtórnie w linearnym układzie tekstu sekwencje seman-
tycznie opozycyjne (nader czytelny kontrast obrazowania w przywo-
łanym fragmencie I fugi) i tym samym tworzy dwa niby samodziel-
ne „głosy”. Ich przemienne wprowadzanie, sygnalizowane trybami 
zapisu, stanowi w istocie literacką interpretację tematów 2-głosowej 
fugi, przeprowadzaną w identyczny sposób w dziesięciu utworach. 
Znaczenie jest konstruowane za pomocą mechanizmu dialektyczne-
go, który zderza i „głosy”, co wizualnie ilustrują wyodrębnione cię-
ciami typograficznymi bloki tekstowe, i pojedyncze słowa w obrębie 
„głosów”, jak np. w  IV fudze, gdzie przestrzeń przerzutni między-
stroficznej zostaje skrzętnie wykorzystana do wzmocnienia seman-
tycznego kontrastu:1617

Sotto l’azzurro soffitto è una stanza
meravigliosa a noi viventi il mondo.
A guardarla nei cuori la speranza
e la fede rinasce. Da un profondo

carcere ascolto. Tutto in lei risplende,
nuovo e antico: ogni vita al suo cammino
prosegue lieta, e ad altro più non tende
che ad esser quale ti appare. Il destino

fu cieco e sordo [...]16

 Quarta Fuga (a 2 voci)

Pod błękitnym stropem jest ten dom cudowny,
świat dla żywych istot wybrany.
Gdy widzę go, nadzieją jestem karmiony
i odradza się wiara. Z mej otchłani

uwięzienia słucham. Wszystko tam rozbłyskuje,
nowe i antyczne: swą drogą zdąża niezmiennie
wszelkie pogodne życie i kształt swój tam kuje
w istnieniu, co tobie się jawi. Przeznaczenie

było ślepe i głuche [...]17

  IV fuga (na 2 głosy)

Modulacje typograficzne, pozostające w  bezpośrednim związku 
z  właściwościami wersyfikacyjnej struktury tekstu, są prymarnie 
podporządkowane konstrukcji semantycznej. Ich globalny wymiar 
bezsprzecznie świadczy o  randze graficzności zapisu i  jej funkcji 

16 U. Saba, Quarta Fuga (a 2 voci), w: idem, Preludio e Fughe, s. 18.
17 U. Saba, IV fuga (na 2 głosy), przeł. M. Baterowicz, w: idem, Śpiewnik, s. 40.
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w  poetyckiej koncepcji cyklu. Stąd szczególnego znaczenia wobec 
przyjętej konwencji nabierają odstępstwa w  VI fudze i  Preludium, 
gdzie zapis ogranicza się wyłącznie do pisma prostego. Oba przy-
padki znajdują jednakże uzasadnienia prowadzące do ogólniejszych 
konkluzji: Preludium przez apostroficzne nawoływanie „skłóconych 
głosów” („voci discordi”18), „niemal zapomnianych głosów” („voci 
quasi obliate”19) dopiero zapowiada expressis verbis specyficzną kon-
strukcję dialogową (tutaj Preludium tak jak w muzyce tworzy luźne 
wprowadzenie); 3-głosowa i najdłuższa przy tym VI fuga20 zostaje po-
zbawiona kursywy z innej przyczyny. Współistnienie trzech głosów 
powoduje, że ich kolejne 4-strofowe partie wprowadza nota tech-
niczna w postaci cyfr arabskich i znaku zamknięcia nawiasu. Z tej 
racji widać chyba najlepiej w tej fudze usilne zabiegi skonstruowa-
nia „partytury literackiej” – zbanalizowany zapis zawiera więcej, niż 
można by usłyszeć w głośnym odczytaniu, obok samego tekstu sta-
nowi jednocześnie instrukcję jego wirtualnego wykonania. Zastoso-
wanie kursywy w tym wypadku byłoby niewystarczające, ponieważ 
w  momencie utrzymania dwurodzajowego rozróżnienia typogra-
ficznego powtarzałby się niekonsekwentnie jeden z trybów; ponie-
kąd jest i zbędne, bo każdy głos rozwija się w obszarze czterech strof 
(segmentacja typograficzna pokrywa się z wersyfikacyjną). Podob-
ny problem dotyczy drugiego utworu 3-głosowego, XII fugi, w któ-
rym Saba nie zarzuca jednak dwurodzajowej matrycy typograficz-
nej. Trzy głosy wymienione w podtytule utworu: „Człowiek”, „Echo” 
i  „Cień” (,,l’Uomo, l’Eco e l’Ombra”21), segmentują tekst dodatko-
wo w sposób sceniczny. Tego szczegółu, widocznego tylko w ostat-
niej fudze, nie zauważa Jean-Louis Backès, sądząc, iż Umberto Saba 
w przeciwieństwie na przykład do Cantate à trois voix Paula Claude-
la nie nazywa tych, którzy mówią22. Tymczasem dwa rodzaje zapisu 
oczywiście nie wystarczą, by wprowadzić linearnie trzy różne gło-

18 U. Saba, Preludio, w: idem, Preludio e Fughe, s. 11.
19 Ibidem.
20 Zob. ibidem, s. 22–37.
21 U. Saba, Dodicesima Fuga (a 3 voci: l’Uomo, l’Eco e l’Ombra), w: idem, Preludio  

e Fughe, s. 50.
22 J.-L. Backès, Musique et littérature: essai de poétique comparée, Paris 1994, s. 243.
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sy poprzez zindywidualizowane wyznaczniki typograficzne. Dla-
tego pojawia się nowy, odosobniony w  cyklu pomysł przywołania 
konwencji scenicznej, polegający na autoprezentacji dwóch głosów 
za pisanych kursywą: „Echa” (trzykrotne „Io sono l’Eco”23 – „Jestem 
Echem”), a także „Cienia” (raz „Io sono un’ombra”24 – „Jestem cie-
niem”); czcionka prosta definiuje przy tym rozpoznawalny w kon-
tekście pozostałych głos „Człowieka”.

Konkludując: na podstawie kilku analitycznych spostrzeżeń 
trudno byłoby mówić w sensie dosłownym o zaistnieniu składowych 
elementów na wzór fugi muzycznej. Saba ogranicza interpretację 
nieliterackiego schematu konstrukcyjnego do wyodrębnienia pozor-
nie samodzielnych, dialogizujących t e m a t ó w, poprzestaje na gra-
ficznym oznaczeniu opozycyjnych głosów, precyzyjnie określanych 
ilościowo w podtytułach fug. Tematy w rozumieniu muzycznym po-
winny być autonomiczne, ale w tekście literackim jako językowe re-
pliki zachowują inny typ autonomii, stanowią reinterpretujące się 
wzajemnie elementy składowe dialogu. Tenże dialog „głosów”, dia-
log, który tworzy dominującą konstrukcję wypowiedzi, poprzedzo-
ny jest komentarzem artystyczno-metametodologicznym zawartym 
w Preludium. Za pomocą charakterystycznych wyrażeń: „skłócone 
głosy” i „głosy skłócone daremnie”, przedstawia się tam metodę kon-
struowania struktur w fugach literackich:2526

Oh, ritornate a me voci d’un tempo,
care voci discordi!
[...]
in pace
vi componete negli estremi accordi,
voci invano discordi.

La luce e l’ombra, la gioia e il dolore
s’amano in voi25.

O, niech usłyszę znów głosy lat minionych, 
drogie i skłócone głosy!
[...]
wy spokojnie
łączycie się w najwyższe akordy,
głosy skłócone daremnie.

Światło i cień, radość i żałoba
darzą się w was miłością26.

23 U. Saba, Dodicesima Fuga, s. 50–51.
24 Ibidem, s. 51.
25 Ibidem, s. 11.
26 U. Saba, Śpiewnik, s. 34.
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Co najistotniejsze, pole stematyzowania Preludium otwiera 
przestrzeń badania konstrukcyjności, bezpośrednio objaśnia zasady 
strukturowania tekstu obowiązujące w  kolejnych fugach. Wstępne 
uwagi o metodzie poetyckiej skrywają wszelkie argumenty, tak po-
zytywne, jak też negatywne, dotyczące granic literackiej interpretacji 
fenomenu muzycznego. Z  jednej strony, istnieje pewna możliwość 
umownego wykorzystywania ze schematu muzycznej fugi dwóch 
lub trzech głosów alternujących (stąd „skłócone głosy”), ale z drugiej – 
dominuje nad tym wszystkim realizacyjne uproszczenie, interse-
miotyczna redukcja. Muzyczna polifoniczność nie znajduje w żadnej 
mierze odpowiedniego wyrazu w  zapisie językowym, tak czy ina-
czej skazanym na linearność (stąd jedno z wielu znaczeń wyrażenia: 
„głosy skłócone daremnie”). Poetyckie wprowadzenie, które ocenia 
potencjalność fugi literackiej w płaszczyźnie techniki porządkowania 
materiału językowego, zapowiada nie tyle nawet cały cykl, ile każdą 
fugę z  osobna, jakby na sposób bachowski. W  prostej tego kon-
sekwencji poprzedzające realizację (czy realizacje) muzycznego 
tekstu literackiego Preludium staje się – co dostrzega się w sytuacji 
rozpatrywania kolejnych fug – jego artystyczną pre-interpretacją.

Todesfuge Paula Celana

Kilkanaście lat po Preludium i  fugach Umberta Saby, w 1945 roku 
(ta data odgrywa z  kilku powodów istotną rolę), powstaje najbar-
dziej chyba znany i jeden z najtrudniejszych utworów Paula Celana, 
Todesfuge27 (Fuga śmierci). Jego tytuł, bardzo podobnie jak w kon-
tekście cyklu Saby, budzi podejrzenia związane z konotacjami m u-
z y c z n y m i  w planie genologii i p o z a m u z y c z n y m i  w planie 
etymologii28. Znaczenie etymologiczne nabiera przejrzystości od sa-

27 Pierwsze wydanie w  tomie Mohn und Gedächtnis (Stuttgart 1952). Tutaj ko-
rzystam z  dwujęzycznej edycji: P. Celan, Wiersze, wybrał, przeł. i  posłowiem 
opatrzył F. Przybylak, Kraków 1988, s. 8–13.

28 Ujawnianie kontekstu muzycznego przez sferę paratekstualności nie jest u Celana 
odosobnionym przypadkiem – bardzo podobnie funkcjonuje tytuł np. w utwo-
rze Engführung (Stretto) z  1958 roku. Znajduje to mocny akcent w  analizie 
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mego początku, odkąd Celan rozpoczyna utwór mocnym dysonan-
sem semantycznym i paradoksem w postaci klasycznego oksymo-
ronu („Schwarze Milch”29). Wyrażenie „czarne mleko”, tłumaczące 
tytułową peryfrazowość, oddaje absurd możliwego ratunku: dzia-
łanie nie jest próbą umknięcia przed śmiercią, lecz zaledwie próbą 
ucieczki żydowskich więźniów obozu koncentracyjnego w kremato-
ryjny dym (esencjalne określenia: „wir trinken”, „wir schaufeln ein 
Grab in den Lüften”). Każde pojawienie się w tekście podstawowe-
go oksymoronu na początku kolejnych czterech części (9–9–8–10) 
zostaje maksymalnie wyeksponowane, fragment „Schwarze Milch” 
wzmacnia między innymi poprzedzający odstęp międzywersowy. 
Pierwsze odczytanie ujawnia zatem kontur tematycznej obsesyjno-
ści – tragiczną „ucieczkę” i  śmierć, z  czym idzie w  parze niezwy-
kle sugestywne wyeliminowanie wszelkich znaków interpunkcyj-
nych. Najwyraźniej nie chodzi tu tylko o jeden z przypadków dobrze 
znanych współczesnej literaturze, ale o mocno sfunkcjonalizowaną 
semantycznie eliminację elementów. Jeżeli nie ma dla znaków in-
terpunkcyjnych miejsca, to także (przede wszystkim?) dlatego, iż 
normalnie sygnalizują one opóźnienia, by tak powiedzieć, dodatko-
we oddechy, które segmentują i spowalniają bieg tekstu. Tutaj prze-
ciwnie, zapis językowy wchodzi w korelację z polem stematyzowa-
nia i przejmuje również na siebie ciężar prezentowania sytuacji, na 
swój sposób interpretuje ucieczkę – unika symptomów rozproszenia 
i retardacyjności.

i  interpretacji P. Szondi, który wielokrotnie zwraca uwagę na muzyczny, nie-
dyskursywny sposób organizacji spójności tekstu. Zob. P. Szondi, Lecture de 
„Strette”. Essai sur la poésie de Paul Celan, w: Poésie et poétiques de la modernité,  
red. M. Bollack, Lille 1981, s. 165–199.

29 Fundamentalną metaforę Fugi śmierci według J. Firgesa przejął Celan od R. Aus- 
länder z utworu Ins Leben (1925), opublikowanego w Czerniowcach w zbiorze 
Der Regenbogen. Gedichte (1939). Jej znaczenie w obu przypadkach jest jednak 
zasadniczo różne: przez oksymoroniczne określenie „Schwarze Milch” Aus- 
länder oddaje istotę „melancholii”, Celan – holokaustu. Zob. J. Firges, Paul Celan – 
citation et date, w: Réécritures: Heine, Kafka, Celan, Müller. Essais sur l’inter- 
textualité dans la littérature allemande du XXème siècle, red. Ch. Klein, Grenoble 
1989, s. 67, 73.
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W utworze Celana tradycyjna estetyka zapisu pozostaje na ubo-
czu, chociaż w żadnym wypadku nie powoduje dowolnego artykuło-
wania – precyzyjnie narzuca je organizacja metryczna. Jej specyfikę 
wyjątkowo rozpatrzyć by trzeba nawet w sposób dwutorowy, miano-
wicie według kryteriów jednocześnie i niemieckiej, i polskiej werso-
logii, ponieważ odsłaniają się wówczas komplementarne względem 
siebie niuanse. Nie zawsze tak jest i czasami dwurodzajowe ustala-
nie toku stopowego nie pokazuje żadnych szczegółów w relacji z se-
mantyką tekstu: nie ma na przykład większego znaczenia, czy po-
czątkowy wers „Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends” 
uzna się według niemieckiej teorii wiersza za realizację toku troche-
iczno-daktylicznego (  – /  – /  – – /  – –/  –), czy też sklasyfikuje 
się go w kategoriach polskiej nauki jako trocheiczno-amfibrachiczny  
(  –/  –/  –/–  –/–  –). Niezwykle ciekawą jednak rzecz ujawnia 
wers „wir trinken und trinken”, według polskiej wersologii realizują-
cy tok amfibrachiczny, a według niemieckiej – która w zasadzie nie 
posługuje się amfibrachem – będący sekwencją anakruzy30, dakty-
la i trocheja (–/  – –/  –). Pierwszy rodzaj klasyfikacji, eksponują-
cy jednorodność toku, wspiera analitycznie tezę o regularności me-
trycznej, która powoduje efekt płynności „dla ucha”; drugi z kolei 
lokalizuje zbieżność zupełnie innego typu, ze względu na anakruzę, 
pozostającą z definicji w relacji niezależności i podrzędności w sto-
sunku do schematu metrycznego. Dla pozyskania kontekstu war-
to podobnie potraktować ważny fragment: „der Tod ist ein Meister 
aus Deutschland sein Auge ist blau”, gdzie całość także daje się wi-
dzieć teoretycznie albo jako regularny tok amfibrachiczny z  poje-
dynczą kataleksą, albo jako tętniący tok daktyliczny z anakruzą i po-
dwójną kataleksą (–/  – –/  – –/  – –/ ). O ile jednak tutaj, według 
specyfiki drugiego rozróżnienia, w pozycji anakruzy znajduje się za-

30 Anakruza w sensie językowym to najczęściej jedna, rzadziej dwie sylaby nieak-
centowane na początku wersu, które pozostają poza schematem metrycznym. 
Sam termin (gr. anakrusis – zaintonowanie) pochodzi z teorii muzyki, skąd zo-
stał przyjęty na początku XIX wieku do badań literackich. Zob. M. Głowiński, 
T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów lite-
rackich, Wrocław 1989, s. 29. Zob. także T. Kuryś, Anakruza, w: Sylabotonizm, 
red. Z. Kopczyńska, M. R. Mayenowa, Wrocław 1957, s. 166–171.
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120 CZĘŚĆ I I

imek „der”, którego i  funkcję, i  semantykę można odnieść do zja-
wiska muzycznego przedtaktu, o  tyle analogicznie, ale w  pewnym 
przeciwieństwie rozpatrywać należałoby wcześniejszą sytuację po-
jawienia się w polu anakruzy słowa „wir”. Wyraźnie bowiem usamo-
dzielnia się ono semantycznie (jakby w opozycji do uwarunkowań 
metrycznych) – nie tyle nawet wprowadza w przestrzeń pierwsze-
go tematu, by uprzedzić fakty, ile sam temat jest jego rozwijaniem 
i  wyjaśnianiem. W  konsekwencji funkcja m e t r y c z n a  anakru-
zy kontrastowo rozmija się z funkcją s e m a n t y c z n ą  przypada-
jącego słowa. Tego rodzaju postać anakruzy, która przełamuje status 
podrzędności cechujący muzyczny odpowiednik (nieakcentowany 
przedtakt), w ścisłym związku z konstrukcją znaczenia nazwałbym 
umownie „literacką”.

Uwarunkowania toku stopowego, którego powtarzalność poka-
zuje analiza wersologiczna dokonywana tak według kryteriów pol-
skiej teorii (regularność amfibrachiczna), jak też niemieckiej („tęt-
nienie daktyliczne”), niewątpliwie decydują prymarnie o spójności 
tekstu. Wzmacnia ową spójność jednakże inny, naddany typ porząd-
kowania, ujawniający się poprzez charakterystyczny i  wielokrotny 
sygnał metatekstowy. Na początku kilku zaledwie wersów pojawia 
się jakby inkrustacyjnie potraktowana majuskuła, mocno intrygu-
jąca, bo swoim istnieniem poniekąd przeczy sformułowanej uwadze 
na temat unikania w zapisie „rozproszeń”. Nie wydaje się, by w pol-
skim przekładzie Stanisława Jerzego Leca31 (zob. s. 123), gdzie po-
czątek każdego wersu wyznacza wielka litera, został zmieniony sens 
utworu. Dlaczego zatem w  oryginale właściwość ta określa tylko 
9 z 36 wersów?32 W tym właśnie miejscu rozpoczyna się zmaganie 
z  ujawnieniem szczegółów muzycznego kontekstu, który wprowa-
dza – co niezwykle istotne – nie interpretacja z zewnątrz, lecz im-
manentnie tekst literacki. Otwierająca wersy majuskuła, począw-
szy od wersu pierwszego: „Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie 
abends” – z trzykrotnie jeszcze pojawiającą się wersją lekko zmodyfi-
kowaną: „Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts” w wer-

31 „Twórczość” 1965, nr 8, s. 89–90.
32 Układ oryginału został zachowany w tłumaczeniu F. Przybylaka w cytowanym 

tu wydaniu Wierszy Celana (s. 9–13).
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121ROZDZIAŁ 4

sach 10, 19 i 27 – oraz „Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den 
Schlangen” w wersach 5 i 13, oznacza nade wszystko na wzór mu-
zycznej fugi dwutematowej początkowy punkt tematów, ich m o t y- 
w y  c z o ł o w e  (zob. w załączonym tekście pogrubione fragmen-
ty). W  trzech pozostałych miejscach sygnalizuje również wprowa-
dzanie innych motywów: dwukrotnie z  tematu drugiego (początek 
„Er ruft...” w wersach 16 i 24) oraz bardzo ważnego motywu z tema-
tu pierwszego („Dein aschenes Haar Sulamith” w  wersie 15), który 
zamknie całość kompozycji poetyckiej. Majuskuła ułatwia w trakcie 
analizy mechaniczne wyselekcjonowanie przede wszystkim dwóch 
tematów, narzuca wstępne rozróżnienia w planie odniesień genolo-
gicznych. W prostej konsekwencji prowadzi do interdyscyplinarnej 
strategii badania i do ściśle określonego postępowania analityczno-
-interpretacyjnego – służy wyodrębnieniu segmentacji wzorowanej 
na formie muzycznej. 

Ukierunkowane porządkowanie elementów struktury odby-
wa się stopniowo, w kolejnych etapach czy zbliżeniach, według uzu-
pełniających się kryteriów, a mianowicie: powtarzalności sekwencji 
i ich ogólnej czytelności. Pozycję uprzywilejowaną w hierarchii zaj-
mują motywy czołowe dwóch tematów literackich, które powracają 
wielokrotnie i posiadają – oprócz zbieżności leksykalnych – rozpo-
znawalny strukturalnie kształt (ze względu na ściśle określone miej-
sce na początku wersu i tożsame schematy metryczne). Pojawiający 
się czterokrotnie motyw inicjalny pierwszego tematu pozostaje nie-
słychanie czytelny, nie wprowadza żadnych trudności w identyfika-
cji. Motyw inicjalny drugiego tematu natomiast jest pomyślany jako 
wielowariantowy, a przez to znacznie bardziej skomplikowany w wy-
odrębnieniu: dwukrotnie występuje w postaci zwartej i z majuskułą, 
ale już bez niej i w dwuczłonowym rozbiciu zostaje jeszcze dwukrot-
nie przywołany w wersach 22–23 oraz 32–34 (przy tym z alternacją 
zaimka względnego z osobowym: „der”-„er”). Generalnie ujmując, 
wszystkie motywy tematu pierwszego zachowują prawie niezmie-
nioną postać strukturalno-leksykalną w  odróżnieniu od licznych 
modyfikacji w obrębie motywów tematu drugiego. Widać klarownie, 
iż są wykorzystywane wszelkie możliwości, by temat pierwszy zwra-
cał uwagę swoją ogólną przejrzystością. Niewątpliwie jest on pod 
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Todesfuge*

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

* Cyt. za dwujęzycznym wydaniem: P. Celan, Wiersze, s. 8–12.
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Fuga śmierci

Czarne mleko poranku pijemy je wieczór
Pijemy w południe o świcie pijemy je nocą
Pijemy pijemy
Grób kopiemy w powietrzu tam się nie leży ciasno
Człowiek mieszka w tym domu który się bawi z wężami ten pisze
Pisze gdy zmierzcha do Niemiec złoto twoich włosów Małgorzato
Tak pisze wychodzi przed dom i gwiazdy migocą przyzywa gwizdem swe psy
Gwizdem wywleka swych Żydów każe im kopać grób w ziemi
Nam rozkazuje teraz zagrajcie do tańca

Czarne mleko poranku pijemy cię nocą
Pijemy o świcie w południe pijemy cię wieczór
Pijemy pijemy
Człowiek mieszka w tym domu który się bawi z wężami ten pisze
Pisze gdy zmierzcha do Niemiec złoto twoich włosów Małgorzato
Popiół twoich włosów Sulamit kopiemy w powietrzu grób tam się nie leży ciasno

Krzyczy głębiej wrzynajcie się w glebę wy tutaj a wy tam śpiewajcie i grajcie
Chwyta za broń u pasa i wymachuje oczy jego niebieskie
Głębiej wryjcie łopaty wy tutaj a wy tam dalej grajcie do tańca

Czarne mleko poranku pijemy cię nocą
Pijemy w południe o świcie pijemy cię wieczór
Pijemy pijemy
Człowiek mieszka w tym domu złoto twoich włosów Małgorzato
Popiół twoich włosów Sulamit ten człowiek się bawi z wężami

Krzyczy słodziej zagrajcie śmierć ta śmierć jest mistrzem z Niemiec
Krzyczy ciemniej ciągnijcie po skrzypkach a z dymem wzlecicie w powietrze
Grób wtedy macie w chmurach tam się nie leży ciasno
Czarne mleko poranku pijemy cię nocą
Pijemy w południe śmierć jest mistrzem z Niemiec
Pijemy cię wieczór o świcie pijemy pijemy
Śmierć jest mistrzem z Niemiec niebieskie ma oko
Trafi cię kulą z ołowiu trafi celnie głęboko
Człowiek mieszka w tym domu złoto twoich włosów Małgorzato
Psy swoje na nas poszczuje grobem obdarzy w powietrzu
Z wężami się bawi i marzy śmierć jest mistrzem z Niemiec

Złoto twoich włosów Małgorzato
Popiół twoich włosów Sulamit
   przeł. Stanisław Jerzy Lec
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124 CZĘŚĆ I I

względem stylistycznym o k s y m o r o n i c z n y, bo – oprócz otwie-
rającego „Schwarze Milch” – także jego motyw drugi rozpoczyna 
oksymoron: „wir schaufeln ein Grab in den Lüften”. Diametralne 
różnice i konstrukcyjne, i ostatecznie semantyczne między temata-
mi można by zdefiniować w najlapidarniejszym skrócie za Celanem 
następująco: sens jednego ogniskuje się wokół „wir” (stąd jego zna-
czenie w pozycji anakruzy), drugiego – wokół „ein Mann” lub „er”33. 
Obie konstrukcje określają absurdalne współistnienie metateksto-
wo, prezentują dwa dialektyczne oblicza świata: ludzką bezsilność 
skazanych na „czarne mleko” i  grób oraz nieludzką wszechwład-
ność. Fundamentalna opozycja strukturalna znajduje tematycznie 
wiele interesujących uzasadnień, między innymi w charakterystycz-
nym limitowaniu czasowników, które wskazuje implicite odmienne 
pola ludzkiego działania. Zaledwie dwom czasownikom wyrażają-
cym bezradność i zniewolenie po jednej stronie: „wir trinken”, „wir 
schaufeln”, odpowiada cała lista zwrotów akcentujących bezgranicz-
ną moc po stronie drugiej, kolejno: „ein Mann wohnt”, „er schreibt”, 
dwukrotne „er pfeift”, „er befiehlt”, „er ruft”, „er greift”, „er schwingts”, 
„er spielt”, dwukrotne „er ruft”, dwukrotne „er trifft”, „er hetzt”, „er 
schenkt”, „er spielt”. Trudno wyobrazić sobie bardziej dosadną dys-
proporcję w zakresie frekwencji elementów językowych, łatwiej na-
tomiast zrozumieć symboliczny tytuł całości poetyckiej i znaczenie 
konwencji dwugłosowości, przejętej z formy muzycznej w drodze li-
terackiej interpretacji.

Pomiędzy dwoma biegunowo różnymi głosami w  części trze-
ciej pojawia się fragment nie należący do żadnego z dwóch tema-
tów i aż czterokrotnie prezentowany – „der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland”34. W literackiej fudze spełni rolę ł ą c z n i k a: po raz 
pierwszy wkrada się w obszar motywu tematu drugiego (wers 24), 
po raz drugi w przestrzeń motywu tematu pierwszego (wers 28), po 
raz trzeci, potraktowany augmentatywnie i już w funkcji właściwego 

33 Zob. H. Petri, op. cit., s. 53.
34 Skądinąd fragment ten stanie się u T. Różewicza tytułem jednego z utworów 

w  tomie Płaskorzeźba, „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland” (1990), po-
święconego „pamięci Paula Celana”. T. Różewicz, Płaskorzeźba, Wrocław 1991, 
s. 37–41.
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125ROZDZIAŁ 4

łącznika (tzw. łącznika wewnętrznego), między fragmenty z tematu 
pierwszego i drugiego (wersy 30 i 31), wreszcie po raz ostatni przed 
kapitalnym zwieńczeniem kody (wers 34). Łącznik w fudze muzycz-
nej ujawnia się po wystąpieniu kolejnych tematów we wszystkich 
głosach i wprowadza pochodem harmonicznym pozorny chaos, ini-
cjuje luźną grę poszczególnych motywów. Tym samym koncentru-
je na sobie uwagę w  sposób wyjątkowy, bo stwarza argumentację, 
która daje możliwość przejścia do zamykającej ekspozycji. Podobnie 
w sensie formalnym funkcjonuje łącznik poetycki w końcowej par-
tii utworu Celana – staje się niezwykle subtelnym narzędziem kom-
pilowania motywów. Krótko mówiąc, powracający fragment określa 
jedno z centralnych miejsc tekstu (o jego pozycji świadczy chociażby 
częstotliwość występowania w części czwartej) i prowadzi do podsu-
mowania całości. Jego trzeciemu pojawieniu się w postaci rozwinię-
tej, jakby epizodycznej:

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
 

– nie bez powodu towarzyszy jedyny w całym utworze rym35: „blau” – 
„genau”, wzmacniający integralność i podkreślający semantykę wy-
izolowanego dwuwersu. Zadanie sekwencji słownej łącznika nie 
kończy się na tym, ponieważ finalnie wprowadza ona głęboki dyso-
nans pomiędzy dwoma motywami z obu tematów: „dein goldenes 
Haar Margarete / dein aschenes Haar Sulamith”. Wcześniej spotkały się 
one dwukrotnie (wersy 14 i  15 oraz 22 i  23), ale były stonowane 
kontekstualnie, nie tworzyły samodzielnych wersów („dein golde-
nes Haar Margarete” znajdowało się w członie wygłosowym; „dein 
aschenes Haar Sulamith” w członie nagłosowym), teraz dla każde-
go jest zarezerwowany krótki, odrębny wers. Ich bezpośrednie – po-
przedzone argumentacją łącznika – zestawienie, które Jean-Charles 
Margotton porównuje wręcz do efektu modulacji dur–moll w muzy-

35 Z tej mocnej klamry semantycznej w oryginale zrezygnował w przekładzie F. Przy-
bylak. Zob. P. Celan, Wiersze, s. 11.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



126 CZĘŚĆ I I

ce36, zderza intertekstualnie w finalnej refleksji dwa symbole: „zło-
to” włosów Małgorzaty z Fausta i „popiół” włosów oblubienicy z Pie-
śni nad Pieśniami.

Próby osiągnięcia dalszych rezultatów szczegółowej ana-
lizy interdyscyplinarnej prowadzą niektórych badaczy do mówie-
nia o trzech motywach tematu pierwszego: 1) „Schwarze Milch der 
Frühe wir trinken sie abends” (motyw czołowy); 2) „wir schaufeln 
ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng” w wersach 4 i 15;  
3) „Dein aschenes Haar Sulamith” w  wersie 15 i  bez majuskuły 
w wersach 23 i 36; oraz kilkunastu drugiego: 1) „Ein Mann wohnt 
im Haus der spielt mit den Schlangen” (początkowy człon); 2) „der 
schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland”; 3) „dein goldenes Haar 
Margarete”; itd.37 Wykorzystanie formalnych niuansów muzycznej 
fugi w utworze czysto literackim obrazuje załączony schemat (s. 129), 
który przypomina linearną, muzykologiczną analizę utworu muzycz-
nego (zostały przyjęte następujące skróty: temat pierwszy – A; te-
mat drugi – B; łącznik – Z; motywy i ich warianty – 1, 1’, 1”, 2, 3 itd.).

Schemat ten pokazuje Fugę śmierci jako muzyczny tekst literacki, 
którego badanie sprowadza się do bezpośredniej konfrontacji z abs-
trakcyjnym wzorcem fugi i dotyczy jej statycznych elementów kon-
strukcyjnych38. Ogląd mikroskopijny podsuwa wprawdzie argumen-
ty interpretacyjne, niemniej jednak poza refleksją dotyczącą relacji 
poszczególnych przywołań tematów prowadzi zaledwie do schema-
tycznych podziałów przy użyciu technicznej terminologii (temat, 
motyw, łącznik) i ewentualnie umownych zapisów graficznych. Nie-

36 Zob. J.-Ch. Margotton, Formes musicales en littérature, w: Littérature et arts 
dans la culture de langue allemande: sur les rapports entre la littérature et les arts 
(musique et peinture). Théorie et choix de textes avec commentaires, Lyon 1995,  
s. 220.

37 Zob. H. Petri, op. cit., s. 53–54; zob. także L. Kolago: Forma jako ekspresja, s. 112–
–113; Paul Celan: „Todesfuge”, w: idem, Musikalische Formen und Strukturen in 
der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts, s. 220 i n.

38 H. Petri uznaje „immanentną zasadę statyczną”, w opozycji do „dynamicznej”, 
za najważniejszą dla fugi jako formy muzycznej; stąd jego krytyka poglądów  
P. Seidenstickera (Paul Celan: „Todesfuge”, „Der Deutschunterricht” 1960, nr 12, 
s. 35–42) i W. Butzlaffa (Paul Celan: „Todesfuge”, „Der Deutschunterricht” 1960, 
nr 12, s. 42–51). Zob. H. Petri, op. cit., s. 54.
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jednokrotnie takie rozwiązania mogą być dość niebezpieczne: nie 
zawsze kolejne pojawienia się struktur pozostają zbieżne semantycz-
nie, czasami są mocno zmodyfikowane i  powodują zupełnie róż-
ne konotacje pomimo pokrewieństwa strukturalno-leksykalnego39. 
Dobrym tego przykładem jest fragment: „sein Auge ist blau” (wers 30), 
który wydaje się podobny do wcześniejszego, „seine Augen sind 
blau” (wers 17), ale drugi określa „człowieka”, pierwszy – „śmierć”. 
Sproblematyzować zatem intersemiotyczne odniesienie utworu Ce-
lana to w rzeczywistości poddać interpretacji dialog zachodzący za-
razem w polu tekstowym i metatekstowym między dwoma temata-
mi, odsłonić – obok znaczenia linearnego – skomplikowany układ 
semantyczny o charakterze wertykalnym. 

Badanie intersemiotyczności tego utworu wyjaśnia mimocho-
dem zupełnie inną kwestię, którą ujmuje jednoznacznie Jean Firges, 
jeden z pierwszych badaczy twórczości Celana40: „W Fudze śmierci 
prawie wszystkie metafory są zapożyczone i w szerokim sensie słowa 
stanowią cytaty”41. Wokół „tematycznych zapożyczeń” czy raczej po-
lemicznej cytatowości uwarunkowanej biograficznie (chodzi o jesz-
cze szkolne pojedynki literackie Celana z Immanuelem Weißglasem, 
przyjacielem z klasy42) powstało sporo przypuszczeń, włącznie z róż-
nymi podejrzeniami o plagiatowość43. Nie ulega żadnej wątpliwości, 

39 Nie wszystkie zresztą sekwencje pojawiają się wielokrotnie; niektóre z  nich, 
zwłaszcza tematu drugiego, m.in.: „[er] tritt vor das Haus und es blitzen die 
Sterne” (w. 7), czy rozwinięcie łącznika: „er trifft dich mit bleierner Kugel er 
trifft dich genau” (w. 31) występują tylko raz. J.-Ch. Margotton przeprowadza 
w zarysie typologię motywów: od elementów pojawiających się jednokrotnie, 
przez wielokrotnie przywoływane motywy modyfikowane i zmieniające miej-
sce w różnych wersach, po postać niezmiennie powracających. Zob. J.-Ch. Mar-
gotton, op. cit., s. 220.

40 Autor pierwszej rozprawy na temat Celana w  języku niemieckim – Die Ge-
staltungsschichten in der Lyrik Paul Celans ausgehend vom Wortmaterial (Köln 
1959).

41 J. Firges, Paul Celan – citation et date, s. 67.
42 Zob. ibidem, s. 60 i n.; zob. także A. Kittner, Erinnerungen an den jungen Paul 

Celan, w: Texte zum frühen Celan. Bukarester Celan-Kolloquium 1981, „Zeit-
schrift für Kulturaustausch” 1982, t. 32, s. 217–219.

43 Zob. H. Fricke, Sentimentalität, Plagiat und übergroße Schönheit? Über das Miß- 
verständnis „Todesfuge”, „Arcadia” 1997, z. 1, s. 195–209.
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128 CZĘŚĆ I I

Todesfuge

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

5 Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

10 Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete

15 Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
20 wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends

wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
25 er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken

30 der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland

dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



SCHEMAT

A1 (Schwarze Milch...)     
       
   |    
A2 (wir schaufeln...)      |
B1 (Ein Mann...)      |
B2 (der schreibt....)   | B3 (dein goldenenes...)  |
itd.        
        
       
 
A1’       
       
   |
B1       |
B2    | B3 (dein goldenenes...) 
A3 (Dein aschenes...)  | A2 (wir schaufeln...) |

       
       
       

A1’’       
       
   |
B1a    | B3   |
A3     | B1b   |

    | (Z) (der Tod...)  | 
       
       

A1’’’a       
    | (Z)   | 
A1’’’b       |
Z
       | 
B1a    | B3   |
       
B1b    | (Z)   | 

B3    
A3    

 pierwszy temat: A 
 drugi temat: B
  łącznik: Z;  materiał łącznika (Z)
1, 1’, 1’’, 2  itd.: motywy i ich warianty
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130 CZĘŚĆ I I

iż autor Fugi śmierci świadomie podejmuje, rozwija i  przekształca 
wiele wątków tematycznych, które występują w utworze Weißglasa 
z 1944 roku, zatytułowanym ER44. Jednakże stricte muzyczne myśle-
nie o kształcie konstrukcji, przez którą próbuje się nadać zapisowi li-
terackiemu pewne cechy formalnej logiki muzycznej, odróżnia Ce-
lana w sposób zasadniczy i wykazuje wątłość hipotezy o plagiacie45. 
Jeżeli nawet o oryginalności utworu nie stanowi plan stematyzowa-
nia, to z pewnością decyduje o niej eksperymentalna postać struk-
tury poetyckiej, bardzo udana artystycznie i o wiele dalej posunię-
ta koncepcyjnie w stosunku do utworów Umberta Saby. Tym razem 
interpretacja modelu muzycznej fugi w rozumieniu hermeneutycz-
nym staje się najlepszą metodą przedstawienia niespotykanego tra-
gizmu człowieka, XX-wiecznej wersji „tańca śmierci”46.

Efekt retorycznych strategii

M u z y c z n y  t e k s t  l i t e r a c k i – jako termin nie tyle nieścisły, 
ile poddawany teoretycznej innowacji przy każdej nadarzającej się ku 
temu sposobności – kategoryzuje specyficzną i  rzadką właściwość 
konstrukcyjną dzieła literackiego. Tego rodzaju tekst zawiera imma-
nentne sygnały, najczęściej o charakterze skonwencjonalizowanych 
aluzji w  sferze paratekstualności (zwłaszcza w  tytule: Preludium 
i fugi Umberta Saby, Fuga śmierci Paula Celana, Kontrapunkt Aldo-
usa Huxleya, Moderato cantabile Marguerite Duras, Cztery kwartety 
Thomasa Stearnsa Eliota, Koncert barokowy Alejo Carpentiera, Bo-
léro Janine Boissard itd.). Podsuwają one propozycje i warianty in-
terpretacyjne począwszy od pierwszej lektury, mimo iż stopień ich 
czytelności jest uzależniony od typu zlokalizowania i sfunkcjonali-

44 Wiersz został opublikowany dopiero w roku 1970. I. Weißglas, ER, „Neue Lite-
ratur” 1970, z. 2, s. 34.

45 Sam Weißglas traktował przejmowanie metafor w  poezji za rzecz naturalną, 
a w liście do G. Baumanna zwracał uwagę na nowoczesny charakter Fugi śmier-
ci. I. Weißglas, Brief an Gerhart Baumann, w: Texte zum frühen Celan, s. 233.

46 U. Weisstein, Verbal Paintings, Fugal Poems, Literary Collages and the Metamorphic 
Comparatist, „Yearbook of Comparative and General Literature” 1978, nr 27, s. 16.
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131ROZDZIAŁ 4

zowania w  danym tekście. Inaczej mówiąc, intersemiotyczne nace-
chowanie muzycznego tekstu literackiego przejawia się w  jego wła-
snym polu, w  akcie percepcji (niejednokrotnie bardzo złożonym, 
jak w przypadku Podróży zimowej Stanisława Barańczaka) ulega je-
dynie zdekodowaniu i  zaktualizowaniu przez poprawne, skutecz-
ne odwołanie się do muzycznych uwarunkowań. Niektóre realiza-
cje literackie ostentacyjnie pokazują macierzysty kontekst muzyczny 
(np. w  sytuacji przywłaszczenia cytatu muzycznego), inne utrud-
niają jego ujawnienie czy implikują go w jakimś tylko minimalnym 
stopniu (tu sytuują się utwory Saby i Celana), jeszcze inne fałszywie 
prowokują interdyscyplinarny ogląd47. Stąd przyznaję, że i nie po-
trafiłbym określić, i nawet nie chciałbym wskazywać wyraźnych gra-
nic oddzielających muzyczny tekst literacki od tekstu, który za taki 
uznany być nie może (próba syntezy byłaby chyba wielce podejrza-
na). Nie daje to jednak powodu do twierdzenia o nieprzydatności 
czy wątpliwej wartości tak skrajnie nieprecyzyjnego rozstrzygnięcia 
teoretycznego, bo nie brakuje skądinąd przesłanek do jego krytycz-
nego utrzymania.

Po pierwsze, rzeczą bezzasadną byłoby bardziej lub mniej precy-
zyjnie – i to zwłaszcza według jakiejś skalarności – definiować przy-
padki muzycznego tekstu literackiego, ponieważ są one pozbawio-
ne statusu skonwencjonalizowania48, znajdują się względem siebie 
w relacji komplementarności. Bezpośrednim tego rezultatem stają się 
kolejne reinterpretacje, modelujące uprzednią postać kategorii: każ-
dy utwór uznany za muzyczny tekst literacki wprowadza nowe ar-
gumenty konstrukcyjnym novum. Problem egzemplifikuje w zbliże-
niu zestawienie Preludium i fug Saby oraz Fugi śmierci Celana jako 

47 Sprawę dodatkowo komplikują autorskie komentarze i ich interpretacje; Paradis 
Ph. Sollersa (1981), pomimo iż sam autor sugeruje związki utworu z konstruk-
cją fugi, dla C. Duckwortha jest tylko dobrym przykładem „fałszywej analogii”. 
Zob. C. Duckworth, Table ronde. Transposition: musique et parole, traduction et 
représentation, „Sud” 1984, nr 50/51, s. 223–224.

48 Podobną opinię wyraża E. Wiegandt: „Cecha muzyczności posiada status 
nieskonwencjonalizowany, wymaga sygnału swej obecności. Bywa nim tytuł, 
autorski komentarz, organizacja warstwy brzmieniowej tekstu czy najczęściej 
tematyka muzyczna utworu”. E. Wiegandt, op. cit., s. 113.
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132 CZĘŚĆ I I

dwóch różnych poetycko interpretacji tej samej formy muzycznej. 
W komparatystycznym układzie dostatecznie dobrze pokazują one 
zagadnienie złożoności intersemiotycznych odniesień, a  także ne-
gatywny wariant badania. Negatywność przy tym nie wynika z ce-
lowego działania interpretatora czy apriorycznie przyjętej strate-
gii, zostaje narzucona przez sam tekst, który implikuje nieliteracką, 
suplementarną metodę analizy. Literacka niemożność, wielokrot-
nie i przesadnie podkreślana, w kontekście muzycznego schematu 
fugi zarysowuje się jasno od samego początku: „Forma jest całko-
wicie kontrapunktyczna [...], rzeczywisty kontrapunkt w literaturze 
jest niemożliwy”49. Dlatego każda fuga literacka jako indywidualna 
interpretacja językowa tworzy wariant j e d n o r a z o w o ś c i  g a-
t u n k o w e j, staje się mocno zsubiektywizowanym, pojedynczym 
szkicem dzieła muzycznego w odrębnym materiale. Dwa rozpatry-
wane przypadki literackie sygnalizują, co prawda, uwikłania kon-
strukcyjne względem formy muzycznej w  podobny sposób, ale są 
innymi, nawet nieprzystającymi wzajemnie realizacjami muzyczne-
go tekstu literackiego. Różnice byłyby uwidocznione jeszcze lepiej, 
gdyby dołączyć do niniejszych spostrzeżeń kilka refleksji na temat 
struktury Fugi Stanisława Grochowiaka50 czy Małej fugi Konstante-
go Ildefonsa Gałczyńskiego51. Po wtóre zaś i nade wszystko: nie za-
wsze utwór, który chciałoby się określać w świetle przedstawionych 
rozważań jako muzyczny tekst literacki, jest tak postrzegany – naj-
lepszym tego przykładem zarówno poważne trudności interpreta-
cyjne związane z  Czterema kwartetami Thomasa Stearnsa Eliota52, 
jak i przekładowe z Fugą śmierci, by przypomnieć problem użycia 

49 C. S. Brown, op. cit., s. 151.
50 S. Grochowiak, Agresty, Warszawa 1963, s. 34.
51 K. I. Gałczyński, Niobe, wstęp J. Kierst, Kraków 1958, s. 8–11.
52 Muzyczny aspekt Eliotowskiego cyklu pomija m.in. B. Rajan (The Unity of the 

„Quartets”, w: T. S. Eliot: A Study of His Writings by Several Hands, red. B. Rajan, 
London 1949, s. 78–95), a traktuje mimochodem M. Lojkine-Morelec (T. S. Eliot: 
Essai sur la genèse d’une écriture, Paris 1985). Przeciwnie natomiast m.in.  
H. Kenner („Four Quartets”, w: The Invisible Poet: T. S. Eliot, London 1965,  
s. 247–276) czy T. R. Rees (The Technique of T. S. Eliot: A Study of the Orchestration 
of Meaning in Eliot’s Poetry, The Hague–Paris 1974).
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133ROZDZIAŁ 4

majuskuły w bardzo udanym zresztą tłumaczeniu Stanisława Jerze-
go Leca.

Konkludując w szerszej perspektywie: muzyczny tekst literacki 
sytuuje się bezpośrednio w polu zagadnień muzyczności dzieła lite-
rackiego, a pośrednio – „muzyczności” (chociaż inna to kwestia, że 
dzisiaj chyba nikt z badaczy literatury nie byłby w stanie zdefinio-
wać jej zakresu...53). Nadużywaną kategorię „muzyczności”, pomimo 
zasadniczych kłopotów w sprecyzowaniu, rozumiem o wiele szerzej 
i w pewnym sensie biegunowo w stosunku do kategorii muzyczne-
go tekstu literackiego. O  ile pierwsza odnosi się do normatywno- 
-estetycznych propozycji p o z a l i t e r a c k i c h  i tylko w niewielkiej 
części do l i t e r a c k i c h, np. manifestów poetyckich czy teoretycz-
noliterackich rozważań, o tyle druga definiuje konkretne dzieło lite-
rackie i ostatecznie dotyczy dwóch nierozłącznych wymiarów: po-
etyki (tekst literacki) i współczesnej hermeneutyki (tekst kulturowy 
w polu komparatystyki i interdyscyplinarności). Innymi słowy, idzie 
z jednej strony o „muzyczność” jako taką54 (czyli coś niezwykle ulot-
nego i abstrakcyjnego), z drugiej natomiast – o interpretację danego 
tekstu literackiego. „Tekst tutaj jest dla nas literacki i muzyczny [...], 
ale pozostaje »tekstem«” – jak powiada Francis Claudon, podkre-
ślając hermeneutyczną tendencję badań muzyczno-literackich55, we 
wprowadzającym artykule do numeru specjalnego „Revue de Litté-
rature Comparée”, poświęconego w całości literaturze i muzyce.

Na koniec należałoby postawić kilka pytań ogólnych, mianowi-
cie: jak rozumieć kwintesencję formy muzycznej czy jej reminiscen-
cje w Preludium i fugach oraz w Fudze śmierci, gdzie niecodzienne 
inspiracje kompozycyjne ujawniają się w tytułach i dość jednoznacz-
nych do zinterpretowania sygnałach tekstowych? Jak w tym kontek-
ście rozumieć kontrowersyjną postać schematu muzycznego w Fu-
dze Grochowiaka, Fałszerzach Gide’a  czy Kontrapunkcie Huxleya, 
gdzie zakamuflowane symptomy artystycznej realizacji stają się za-
ledwie pretekstem do (od)tworzenia analityczno-interpretacyjnego 

53 Zob. cz. 1, rozdz. 2: Muzyczność – muzyczność dzieła literackiego, s. 52 i n.
54 Zob. W. Brydak, O muzyczności, „Dialog” 1978, nr 1, s. 86.
55 F. Claudon, Littérature et musique, „Revue de Littérature Comparée” 1987, nr 3, 

s. 262.
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134 CZĘŚĆ I I

konstruktu?56 Wreszcie – na marginesie jeszcze tylko – jak rozumieć 
określenie „Fugue des cinq sens” jako nazwę jednego z podrozdzia-
łów pierwszego tomu Mythologiques Claude’a Lévi-Straussa57 (nota 
bene wszystkie rozdziały, podrozdziały itp. są tam opatrzone termi-
nami muzycznymi), tytuł Roberta Abernathy’ego Fuga samogłosko-
wa u Błoka w odniesieniu do analizy poematu Aleksandra Błoka58, 
sformułowanie Jarosława Iwaszkiewicza w przedmowie do Pejzaży 
sentymentalnych: „Niektóre z nich – jak np. Wiosna w Paryżu – są 
próbami improwizacji: fuga i rozpęd słów zastępuje tu wyszukanie 
i rozwagę [...]”59 czy określenie „dośrodkowa fuga” w Cebuli Wisła-
wy Szymborskiej?60 Wszystkie te pytania odsłaniają w przestrzeni li-
teratury i współczesnej humanistyki złożoność semantyczną słowa 
„fuga”, które jako hiperonim pozyskuje wiele uszczegółowień hipo-
nimicznych, między innymi w  postaci wyrażenia „fuga literacka”. 
W kontekście jednocześnie literackim i kulturowym „fuga” raz ozna-
cza muzyczny tekst literacki, innym razem interpretacyjną hipotezę, 
raz pojawia się w sensie bardzo bliskim muzycznej definicji słowni-
kowej, innym razem metaforycznie i bez najmniejszych konsekwen-
cji gatunkowych, raz charakteryzuje język teoretyczny, innym razem 
język poetycki (czy artystyczny). W tym świetle szkic dotyczy przy-
padku, by tak powiedzieć, substancjalnego, ujawnia skomplikowa-
ną odpowiedź, co daje się autorowi spreparować ze schematu fugi 
w tekście literackim i w następstwie – oswoić odbiorcy. Ostatecznie 
przecież mówienie o fudze/fugach w literaturze możliwe staje się pod 
warunkiem, iż obaj zgadzają się, z  krytyczną świadomością stanu 
rzeczy, na grę wzajemnego uwodzenia poprzez tekst literacki. Jedne-
go w ogólności uprowadza muzyka w polu retoryki nade wszystko 

56 Zob. m.in.: J. Prokop, Stanisław Grochowiak: „Fuga”, w: Liryka polska: Interpre-
tacje, red. J. Prokop, J. Sławiński, Kraków 1966, s. 427 i n.; F. Escal, Contrepoints: 
musique et littérature, Paris 1990, s. 172–176 (Gide); J.-L. Cupers, Aldous Huxley 
et la musique: À la manière de Jean-Sébastien, Bruxelles 1985, s. 198 i n. Zob. tak-
że J. Paszek, op. cit., s. 82–91.

57 Zob. C. Lévi-Strauss, Mythologiques, t. 1: Le Cru et le cuit, Paris 1964, s. 155.
58 R. Abernathy, Fuga samogłoskowa u  Błoka, „Pamiętnik Literacki” 1962, z. 4,  

s. 481–506.
59 J. Iwaszkiewicz, Pejzaże sentymentalne, Warszawa 1926, s. 5.
60 W. Szymborska, Wielka liczba, Warszawa 1976, s. 32.
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135ROZDZIAŁ 4

pokusą biograficzno-strukturalną, drugiego – analityczno-interpre-
tacyjną. Ich szczegółowe działania pokazują na zupełnie różnych po-
ziomach interpretacji (artystycznej oraz badawczej), czy dany tekst 
literacki zasługuje – a nadto i w jakim kontekście – na miano mu-
zycznego tekstu literackiego.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



rozdział 5
Słuchać i czytać:  

dwa źródła jednej strategii interpretacyjnej  
(Podróż zimowa Stanisława Barańczaka)

Podróż zimowa jako tekst literacki  
i wirtualny tekst wokalny

Najogólniejsze i  mocno paradoksalne spostrzeżenie odnoszące się 
do rozumienia cyklu utworów Stanisława Barańczaka Podróż zi-
mowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta1 – byłoby następujące: 
ostentacyjnie wskazywany przez dzieło literackie kontekst interpre-
tacyjny jest traktowany marginalnie lub w ogóle pomijany w więk-
szości dotychczasowych prób interpretacji tego cyklu. Można by 
skonstatować nieco inaczej, bardziej precyzyjnie, że dociekania in-
terpretacyjne ograniczają się do semantyki t e k s t u  l i t e r a c k i e-
g o, redukując przy tym lub wręcz wykluczając intersemiotyczną 
oraz intermedialną perspektywę d z i e ł a  l i t e r a c k i e g o2. Stąd 
właśnie w przeważającej części nie odwołują się one do analizy mu-
zykologicznej, poprzestają wyłącznie na badaniu metaforycznego 

1 S. Barańczak, Podróż zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta, Poznań 1994.
2 Wyjątek stanowią poczynania analityczne A. Poprawy: Drogowskazy muzyki. 

O trasach zimowej podróży Schuberta, Müllera oraz Barańczaka, „Warsztaty Po-
lonistyczne” 1995, nr 1, s. 100–109; Wiersze na głos i fortepian: O nowym tomie 
Stanisława Barańczaka, „NaGłos” 1995, nr 21, s. 161–175. Zob. także Z. Bauer, „Po-
dróż zimowa” Stanisława Barańczaka. Kilka sugestii interpretacyjnych, „Ruch Li-
teracki” 1999, z. 1, s. 51–71. Kilka lat po ukazaniu się mojego studium („Pamiętnik 
Literacki” 1999, z. 2, s. 67–94) opublikowany został tekst Marcina Poprawskie-
go Poetycka kontrafaktura jako recepcja dzieła muzycznego. „Winterreise” Mülle-
ra, Schuberta i Barańczaka, w: Filozofia muzyki. Studia, red. K. Guczalski, Kra-
ków 2003, s. 243–255.
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138 CZĘŚĆ I I

obrazowania czy reminiscencji tematycznych3. Tymczasem odnie-
sienie intermedialne funduje w tym wypadku podstawowy mecha-
nizm tekstotwórczy, który ze względu na interferencję zapisu słow-
nego z zapisem konkretnego dzieła muzycznego stanowi o stopniu 
skomplikowania dzieła literackiego. Charakterystyczne w  każdym 
utworze tego cyklu Barańczaka zestawienie tekstu literackiego z tek-
stem muzycznym, graficznie egzemplifikujące ich formalną zależ-
ność, staje się zaledwie zewnętrznym przejawem czy raczej emble-
matem gatunkowej nieokreśloności (nota bene przywołanie cytatu 
muzycznego pokazuje tutaj w najmocniejszy sposób różnicę między 
granicami tekstu a granicami dzieła literackiego).

Problemat intermedialnej złożoności cyklu, w  gruncie rzeczy 
sprowadzający się do płaszczyzny genologii, dopóty pozostaje nie-
rozstrzygnięty analitycznie i  interpretacyjnie, dopóki nie do-
strzega się nieliterackiego źródła literackiej konstrukcji. Nie wy-
starcza powiedzieć ogólnie, że teksty Barańczaka pozostają w jakimś 
związku z kompozycją Schuberta4, a także z tekstami Müllera, i że 
można równie dobrze uwzględnić to zagadnienie, jak też wyelimi-
nować je z obszaru badania5. Co zrobić bowiem w drugiej sytuacji 

3 Zob. np.: A. Węgrzyniakowa, „Wszystko i Nic” w „Podróży zimowej” Stanisła-
wa Barańczaka, „Opcje” 1995, nr 1/2, s. 105–111; A. Libera, Głosy o „Podróży zi-
mowej” Stanisława Barańczaka, „Zeszyty Literackie” 1995, nr 2, s. 108–112, prze-
druk: idem, Zimy i podróże Stanisława Barańczaka, wstęp w: S. Barańczak, Zimy 
i podróże, Kraków 1997, s. 17–23; M. Stala, Między Schubertem a  cmentarzem 
samochodów. Nie tylko o  jednym wierszu Stanisława Barańczaka, „Tygodnik 
Powszechny” 1996, nr 46, s. 8, przedruk: idem, Druga strona. Notatki o poezji 
współczesnej, Kraków 1997, s. 123–128.

4 Tak można by mówić o  przypadku pojawienia się u  Barańczaka kontekstu 
Winterreise w Przywracaniu porządku, tzn. występowania dzieła muzycznego 
w płaszczyźnie stematyzowania (zob. S. Barańczak, Atlantyda i inne wiersze z lat 
1981–1985, Londyn 1986, s. 7). Nawiasem mówiąc, o wiele bardziej enigmatycz-
ny związek dotyczyłby odniesienia nominalnego dwóch cykli J. Iwaszkiewicza, 
obejmujących w sumie 24 wiersze: Podróży zimowej, zbioru 10 utworów ozna-
czonych liczbami rzymskimi (zob. Wiersze wybrane, Warszawa 1938, s. 148–159), 
oraz Drugiej podróży zimowej, 14 wierszy określonych tytułami słownymi (zob. 
Jutro żniwa, Warszawa 1963, s. 27–42).

5 Meandry badania „samodzielności” tych wierszy doskonale pokazuje mię-
dzy innymi propozycja M. Sukiennik, Między „papierowym” a  rzeczywistym 
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139ROZDZIAŁ 5

ze szczegółowym podtytułem, z konkretnymi cytatami muzycznymi 
czy z wyjaśnieniami odautorskimi? W tym wypadku, jak sądzę, nale-
żałoby wyjść od fundamentalnego rozpoznania eksperymentu mu-
zyczno-literackiego, stwierdzając przede wszystkim, iż każdy utwór 
cyklu poetyckiego jest j e d n o c z e ś n i e wirtualnym tekstem wo-
kalnym6 (w  obrębie hierarchii muzycznej jako element pozbawio-
ny autonomiczności) i  tekstem literackim (jako konstrukcja auto-
nomiczna). Dalsze konsekwencje w  ujmowaniu Podróży zimowej 
w wymiarze dzieła literackiego wydają się już tylko efektem rozu-
mienia oraz interpretowania ontologicznej relacji tekstu literackie-
go i tekstu wokalnego. Komplikację genologiczną trafnie sygnalizuje 
Adam Poprawa: „Nie należy tedy pytać: c o  znaczy muzyka Schuber-
ta towarzysząca wierszowi Barańczaka? [...] Zasadne jest natomiast 
postawienie pytania: j a k  znaczy wiersz Barańczaka połączony 
z  muzyką Schuberta?”7. Innymi słowy, opozycja „tekst wokalny” – 
„tekst literacki” wydaje się i wystarczająco klarowna, i w zupełności 
adekwatna do zinterpretowania intermedialnego źródła cyklu8. Po-
niekąd nawet definiuje ją autor a fresco w płaszczyźnie paratekstual-
nej, określając status tekstu literackiego przede wszystkim poprzez 
tytuł cyklu, natomiast tekstu wokalnego – poprzez podtytuł (Wier-
sze do muzyki Franza Schuberta). Widać zatem, że oba typy tekstów, 
ściśle ze sobą powiązane pod względem ontologicznym, zakorzenia-
ją się w Winterreise Schuberta w bardzo różny sposób: nominalnie 
oraz genologicznie. O  ile tytuł bezpośrednio ujawnia związek tek-

światem. (Jeszcze jeden głos o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka), „Tek-
sty Drugie” 1997, nr 3, s. 131–155.

6 Termin „tekst wokalny” jest traktowany w  sensie czysto muzykologicznym 
i oznacza tekst słowny (literacki i nieliteracki), który zostaje zaadaptowany czy – 
by powiedzieć dosadniej – zdekonstruowany na wiele różnych sposobów w kom-
pozycji muzycznej. Zob. H. Sabbe, O związku pomiędzy kreacją tekstu słownego 
i muzycznego w kompozycji wokalnej, „Res Facta” 1973, nr 7, s. 122.

7 A. Poprawa, Drogowskazy muzyki, s. 102.
8 Rozróżnienie M. Bristigera na bezpośrednie lub pośrednie współistnienie wielu 

tekstów w obrębie Podróży zimowej – między innymi tylko tekstu „czysto” po-
etyckiego i tekstu słowno-muzycznego – tworzy ciekawy konstrukt teoretyczny, 
ale w badaniu cyklu okazuje się mało przydatne. Zob. M. Bristiger, Głosy o „Po-
dróży zimowej” Stanisława Barańczaka, s. 104.
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140 CZĘŚĆ I I

stu literackiego z kompozycją Schuberta i tekstem niemieckiego ro-
mantyka w  jej obrębie, o  tyle podtytuł jako literacki odpowiednik 
muzycznego sformułowania w rodzaju: „pieśń do słów...” pośrednio 
sytuuje tekst wokalny wobec konwencji muzycznej (tym samym po-
kazuje odwrotność tradycyjnego porządku i kierunku adaptowania 
pomiędzy obiema sztukami). Określenie „wiersze do muzyki...” bez-
sprzecznie sygnalizuje u Barańczaka przypadek poetyki pogranicza, 
odsłania strukturę uwarunkowań genologicznych, a tym samym de-
finiuje wprost jedno z ciekawszych zjawisk literackich, które obej-
muję w  perspektywie badań muzyczno-literackich kategorią mu-
zycznego tekstu literackiego.

Tekst wokalny u  Barańczaka jako zarazem konkretny i  pozor-
nie potencjalny element konstrukcji słowno-muzycznej (konkretny, 
bo tak p o m y ś l a n y  w sensie strukturalnym, pozornie potencjal-
ny, gdyż nieprzeznaczony do wtórnego podjęcia w sensie artystycz-
nym) dla odbiorcy cyklu literackiego funkcjonuje zaledwie wirtual-
nie, w bezpośrednim kontekście kompozycji Schuberta. Dlatego też 
sugerowana przez autora w przedmowie symultaniczność słuchania9 
i czytania (czy słuchania przed czytaniem) nie jest bezinteresowna: 
tylko w drodze zestawienia tych czynności oraz zderzenia się reflek-
sji odrębnych poziomów odbioru tekst wokalny może ujawnić pod-
stawowy paradoks – swoje istnienie i nieistnienie. Istnieje, ponieważ 
niewątpliwie na etapie mimesis I10 (według Ricoeurowskiej termi-
nologii) wypełnia palimpsestowo pole konstrukcji słownej, przyna-
leżącej pierwotnie do tekstu Müllera. W następstwie immanentnie 
określa sposób jej rozumienia i prowokuje interpretację, którą na-
zwałbym „interpretacją paralelną”, interdyscyplinarną. Nie istnieje 
z kolei, ponieważ jego autonomiczne traktowanie w przestrzeni mi-
mesis III wydaje się czymś zupełnie absurdalnym; pisany do tekstu 

9 Barańczak podsuwa potencjalnemu odbiorcy Podróży zimowej nazwiska paru 
znanych wykonawców i  kilka nagrań Winterreise. Tutaj tekstowi Podróży 
zimowej towarzyszy jedno z proponowanych wykonań – Günthera Leiba z roku 
1971. F. Schubert, Die Winterreise, op. 89. Ein Zyklus von Wilhelm Müller, 
Günther Leib (baryton), Walter Olbertz (fortepian), Eterna Edition 8 26 255/56.

10 Zob. P. Ricoeur, Temps et récit. La triple mimèsis, w: idem, Temps et récit, t. 1, 
Paris 1983, s. 105–162.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



141ROZDZIAŁ 5

muzycznego Schuberta zakładałby obligatoryjnie użycie muzyczne 
(konwencja kontrafaktury), a zatem w perspektywie odbioru – słu-
chanie.

Mistrzowsko obmyślony od początku do końca cykl poetycki Ba-
rańczaka (dojrzewający w świadomości autora kilkanaście lat11) nie 
ma ani prymarnie, ani też wtórnie charakteru użytkowego w sensie 
muzycznym, jego poszczególne t e k s t y  l i t e r a c k i e  zaś wyma-
gają nade wszystko filologicznego odczytania. Jednocześnie subtel-
nie formułowane przez autora wskazówki – począwszy od nazwania 
expressis verbis charakteru eksperymentu genologicznego („wiersze 
do muzyki...”), poprzez przywołanie i  literackie sfunkcjonalizowa-
nie muzycznych cytatów, aż do przyzwolenia na wielość interpre-
tacji – niewątpliwie świadczą, że oczekuje się od odbiorcy nieco 
większego wysiłku niż samo czytanie. Przyzwolenie zatem na ogra-
niczenie percepcji wyłącznie do poziomu czytania należałoby inter-
pretować z dużą ostrożnością, bo dosłowne jego rozumienie prowa-
dzi – zupełnie bezpodstawnie – do niemuzycznego widzenia cyklu, 
mówienia o tekście (naraz i literackim, i wokalnym), a nie o dziele li-
terackim. Jeżeli czynności słuchania i czytania potraktuje się w kate-
goriach „albo-albo”, wówczas rzeczywiście sformułowanie odautor-
skie staje się źródłem analityczno-interpretacyjnych nieporozumień. 
Niektórych, a  nawet większości niuansów Podróży zimowej z  całą 
pewnością nie da się przekonywająco wyjaśnić w oderwaniu od źró-
dłowego aspektu muzycznego – bez teoretycznej świadomości, iż 
podstawowe reguły gry gatunkowej w obrębie literatury ustala dzie-
ło muzyczne.

11 Pierwotnym zamiarem Barańczaka było przetłumaczenie tekstów Müllera, cze-
go jedynym świadectwem pozostała Lipa (w Podróży zimowej jako utwór V). 
Zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu. Szkice o warsztacie tłumacza poezji 
z dołączeniem małej antologii przekładów, Poznań 1994, s. 225–226. Zob. także 
rozmowę przeprowadzoną z Barańczakiem przez M. Ciszewską, R. Bąka i P. Ko-
zackiego OP, Po stronie sensu, „W drodze” 1995, nr 10, s. 61. Rzecz ciekawa w tym 
kontekście, że wiele lat przed Barańczakiem z pomysłem napisania tekstów po-
etyckich do muzyki Schuberta nosił się S. Grochowiak, o czym wspominał mię-
dzy innymi w  rozmowie z W. Rutkiewiczem, Stanisław Grochowiak. Dysputy 
przewrotne, „Świat” 1968, nr 17, s. 11.
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142 CZĘŚĆ I I

Wyszukiwanie reminiscencji czy śladów tekstu wokalnego 
w  tekście literackim wymagać będzie jego skrupulatnego oglądu, 
stąd spostrzeżenia dotyczące uwarunkowań konstrukcyjnych całego 
tomu Barańczaka spróbuję sformułować, opierając się na ostatnim 
w cyklu utworze – XXIV (inc. „Stojąc przed witryną”). Jako zamy-
kający całość kompozycyjną u Barańczaka, daje on możliwość po-
kazania w ogólnej perspektywie punktów odniesienia ze zwieńcza-
jącymi utworami Müllera i Schuberta12, skonfrontowania obiektów 
różnych dziedzin sztuki w  hermeneutycznym polu (interdyscypli-
narnym i komparatystycznym). Niemniej jednak zasadności wybo-
ru tego właśnie wiersza upatrywać by trzeba nade wszystko w dwóch 
faktach szczególnych: po pierwsze, jego muzyczne uwikłania, tzn. 
integralny związek z pieśnią 24 Schuberta13, wydają się bardzo re-
prezentatywne w planie całości poetyckiej; po wtóre, nie jest on tłu-
maczeniem literackim, odrywa się i  semantycznie, i  formalnie od 
utworu Müllera, chociaż funkcjonuje wobec niego w zamierzonej, 
wieloaspektowej opozycji.

Stojąc przed witryną, w jej lustrzanym tle
widzę kątem oka kubek w kubek mnie.
Wielkie podobieństwo, do złudzenia aż,
gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz;
na wkroczeniu w starość przyłapana twarz.

W uszach tkwią słuchawki, więc na sercu ma
kieszonkowe radio – znowu: tak jak ja.

12 Określenie to ma głębszy sens, ponieważ Schubert, podejmując w  kilkumie-
sięcznym odstępie dwa wydania wierszy Müllera, zmieniał ich kolejność w ob-
rębie Winterreise (zob. J. Chailley, Le „Winterreise” de Schubert est-il une oeuvre 
ésotérique?, „Revue d’Esthétique” 1965, nr 2, s. 114). Der Leiermann, podobnie 
jak u Müllera, pozostał jednakże i u niego ostatnim utworem, stąd można mó-
wić dzisiaj o wspólnej perspektywie trzech całości (Müllera, Schuberta i Barań-
czaka), sumujących na swój sposób cykle.

13 Interesujące, że również ostatnią pieśnią Winterreise jako swoistym wzorcem 
konstrukcyjnym posłużył się nieco wcześniej w powieści Musikant (Paris 1987) 
A. Hodeir, skądinąd znany jako muzykolog i kompozytor jazzu. Zob. autoko-
mentarz: A. Hodeir, Un peu de piano préparé littéraire..., w: Six musiciens en 
quête d’auteur, red. A. Galliari, Isles-lès-Villenoy 1991, s. 57 i n.
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143ROZDZIAŁ 5

Mógłbym się założyć o Nic lub o Byt,
że nie słucha rapu z kompaktowych płyt;
prędzej już Schuberta – to ten chyba typ.

Więc to prawda, bracie w zwierciadlanym szkle?
Mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś mnie?14

Pierwsze przejrzenie dzieła literackiego, zacytowanego tutaj frag-
mentarycznie – bez cytatu muzycznego, czyli w postaci zredukowa-
nej do granic tekstu literackiego – okazuje się zaskakujące w kon-
tekście samej twórczości autora. Tego rodzaju utwór (podobnie jak 
i pozostałe w Podróży zimowej), ograniczony tylko do poziomu tek-
stowego, nie przypomina skomplikowanych konstrukcji wcześniej-
szego Barańczaka, mgliście zapowiada kolejny przejaw koncepty-
zmu poety. Pod względem wersyfikacyjnym czy składniowym jest 
niezwykle prosty, nazbyt prosty, stąd intuicyjne podejrzenia, że zro-
zumienie zamierzonej prostoty (?) całej struktury sprawi, absurdal-
nie, najwięcej kłopotów. W tym wszystkim brakuje interpretatorowi 
wieloznaczności, powodowanych a to przerzutniami, a to rozchwia-
niami syntagmatycznymi, a  to niuansami wiersza wolnego; krótko 
mówiąc, oczywistości... stają się niebezpieczne. Tenże absurd, który 
wcale nie jest hipotetyczny, chociaż tak niejednokrotnie próbowa-
no analizować poszczególne utwory Podróży zimowej, daje się okre-
ślić jeszcze inaczej – mianowicie najłatwiej opisać poetykę zjawiska 
w kategoriach negatywnych, zacierając przy okazji konieczność zba-
dania interferencji muzyczno-słownych. Wystarcza to w  zupełno-
ści, by porzucić skrajnie hermetyczne stanowisko niemuzyczne, szu-
kać natomiast stosownej argumentacji w strategii przeciwnej, czyli 
we wszelkich „oczywistościach”. Nie chodzi przy tym, naturalnie, 
o katalogowanie informacji w rodzaju: utwór XXIV Barańczaka jest 
wierszem sylabotonicznym, trocheicznym 6-stopowcem katalek-
tycznym ze średniówką po sylabie 6, z rygorystycznie przestrzega-
nymi akcentami oksytonicznymi w klauzuli, zatem rymami męski-
mi, etc. Pytać należy posiłkując się słowem d l a c z e g o: dlaczego 

14 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 42.
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144 CZĘŚĆ I I

pojawia się tutaj wiersz sylabotoniczny? dlaczego funkcjonują w klau-
zuli wyłącznie rymy męskie, specyficznie nacechowane ze względu 
na charakter języka polskiego?

Matryca muzyczna (kontekst tekstu Schuberta)

Fakt pojawienia się liczb rzymskich w miejscu słownych tytułów sta-
nowi, poza wszelkimi innymi wskazówkami i komentarzami, moc-
ny sygnał metatekstowy, iż schematem konstrukcyjnym dla Barań-
czaka nie są bezpośrednio utwory literackie Müllera, lecz pieśni 
Schuberta15. Nadrzędną rolę palimpsestowości intersemiotycznej/ 
/intermedialnej (w stosunku do intertekstualnej16) potwierdza jaka-
kolwiek próba analizy literackiej, doprowadzając do negatywnego 
rozpoznania; negatywnego w tym sensie, że prowokuje pomocnicze 
zastosowanie niepoetyckiej procedury badania, swoiste uzupełnie-
nie narzędzi poetyki. Inaczej rozpatrując problem: poza kompozy-
cją muzyczną, podsuwającą i poniekąd preparującą technikę zapisu 
werbalnego, Podróż zimowa zatraca nie tyle nawet fundamentalny 
kontekst, ile rzeczywiste podłoże, pokazuje s p ó j n o ś ć  języko-
wej organizacji zaledwie powierzchownie. W konsekwencji wstęp-
nej diagnozy sensowne objaśnianie kształtu całości poetyckiej może 
prowadzić tylko jedną drogą: poprzez rozpatrywanie schematu me-
trycznego wiersza jako narzuconego segmentacyjnością konstrukcji 

15 Tak dzieje się nawet i w przypadku sytuującym się najbliżej oryginału Mülle-
ra: tłumaczenie Der Lindenbaum poza Podróżą zimową poprzedza Barańczak 
słownym tytułem Lipa (zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, s. 357), ale 
w  cyklu – dla podkreślenia prymarnego znaczenia tekstu muzycznego jako 
wzorca – otwiera go już tylko liczbą rzymską.

16 Rozróżnić by tutaj trzeba dwa główne rodzaje palimpsestowości: intertekstu-
alną oraz intersemiotyczną. G. Genette w  Palimpsestes koncentruje rozważa-
nia w całości wokół szeroko rozumianej „intertekstualności” (zjawisko to okre-
śla tam wprawdzie mianem „transtekstualności”, ale teraz nie czas zastanawiać się 
nad stale modyfikowaną przez niego terminologią), intersemiotyczność nato-
miast tylko sygnalizuje, mówiąc o  istnieniu odpowiedniości „hiperestetycz-
nych”. Zob. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris 1982,  
s. 444.
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145ROZDZIAŁ 5

muzycznej. Usytuowanie zagadnienia w takim świetle otwiera prze-
strzeń analizy muzykologicznej17 i wprowadza – skądinąd w zgodzie 
z  formułowanymi przy innej okazji sugestiami Barańczaka-tłuma-
cza18 – aspekty interdyscyplinarności w obszar literackiego badania. 
Niewątpliwie ogląd muzykologiczny umożliwia wskazanie ścisłego 
związku między segmentacją linii melodycznej kompozycji Schu-
berta a segmentacją sylabiczną tekstu Barańczaka. Pokazuje to do-
brze zestawienie pierwszego wersu utworu XXIV z  dwoma takta-
mi pieśni 24 (takty 9–10)19, gdzie znajduje się początkowy fragment  
Leiermanna Müllera:

  tle 

Przebieg linii melodycznej w  pierwszym zacytowanym takcie 
znaczą kolejno same ósemki, których następstwo wprowadza pew-
ną rytmiczność (pieśń skomponowana w metrum 3/4), przełamaną 
dopiero w takcie drugim, gdy fragment w sposób muzycznie natu-
ralny zamyka ćwierćnuta. Zwraca ona szczególną uwagę, bo właśnie 
na nią przypada oksyton: „tle”, pokazujący ze względu na muzyczną 
wartość – obrazowo mówiąc, podwójne trwanie w stosunku do po-
przedzających sylab – swoje naddane znaczenie w obrębie fragmen-
tu tekstu wokalnego. W samej przestrzeni tekstu literackiego funkcję 
tego słowa w polu stopy katalektycznej, a zwłaszcza relację seman-
tyczną z pozostałymi wyrazami w wersie i w całym utworze, trud-

17 Zob. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, s. 167.
18 Zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, s. 225–226, 342–343.
19 Spełniający funkcję motta dwutaktowy cytat pojawia się w XXIV utworze Barań-

czaka w oryginalnej tonacji a-moll. Tutaj przykłady muzyczne za wydaniem Pe-
tersa parokrotnie zostaną przywołane w tonacji g-moll, w której najczęściej spo-
tyka się pieśń 24 w różnych edycjach Winterreise (w tej tonacji także wykonuje 
utwór G. Leib). F. Schubert, Der Leiermann, w: idem, Lieder, t. 1, Leipzig b.r.,  
s. 120–121. 
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no byłoby zdefiniować trafnie. To punktowe odniesienie do pozycji 
w  tekście wokalnym argumentuje dopiero m u z y c z n ą  koniecz-
ność występowania w całym utworze wyłącznie oksytonów w klau-
zuli, ale nie rozstrzyga jeszcze konieczności l i t e r a c k i e j.

Niemniej jednak zaledwie dwutaktowy cytat w zupełności wy-
starcza, by sformułować ogólniejsze, a  o  sporych konsekwencjach 
uwagi na temat reguł adaptowania tekstu słownego w obrębie mu-
zyki przez Schuberta oraz konotacyjnego wprowadzenia tekstu 
muzycznego na teren literatury przez Barańczaka. To bardzo waż-
ne, ponieważ konstrukcja tekstów Podróży zimowej ma bezpośred-
ni związek z  typem zależności słowno-muzycznej w  Winterreise,  
wtórnie odzwierciedla Schubertowski schemat porządkowania. 
W  tym świetle nie bez znaczenia staje się fakt, że wszystkie kom-
pozycje Schuberta wyróżniają się w  sensie konstrukcyjnym głów-
nie s y l a b i c z n y m  r y t m e m. Zastosowanie techniki zespalania 
odrębnych materiałów, która minimalizuje wprowadzanie zaburzeń 
w obręb tekstu słownego, świadczy o zamierzonym zachowaniu jego 
czytelności w przestrzeni muzyki20. W pieśni 24 zaś właściwości sty-
lu sylabicznego w porównaniu z pozostałymi kompozycjami cyklu 
są wyeksponowane ekstremalnie, między innymi przez minimalny 
zakres użytych środków i niezwykle oszczędne tło akompaniamen-
tu, związane bardzo interesująco z tematem Leiermanna21. Schubert 
nie tylko w dwóch taktach zacytowanych, ale w całej kompozycji nie 

20 Zob. analizę F. Escal, przedstawiającą komplementarność tekstu słownego i tek-
stu muzycznego w Winterreise oraz Schwanengesang Schuberta. F. Escal, Espa-
ces sociaux, espaces musicaux, Paris 1979, s. 82–92.

21 Schubert interpretuje tematyczny szczegół tekstu Müllera w drodze odwołania się po-
przez sferę konstrukcji do uwarunkowań instrumentu tytułowego lirnika. Par-
tii głosu od początku obsesyjnie towarzyszy dwudźwięk w kwincie, ponieważ 
kompozytor imituje w fortepianowej partii lewej ręki efekt tzw. kwinty burdo-
nowej, charakterystycznego i podstawowego dwudźwięku l i r y  k o r b o w e j. 
Tenże instrument, w wersji ludowej rozpowszechniony w wieku XVII (wcze-
śniej o większych rozmiarach i przede wszystkim użyteczności sakralnej), obok 
skrajnych strun melodycznych w  unisonie – posiadał dwie, trzy lub cztery 
„struny burdonowe”. Zob. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, przeł. 
S. Olędzki, Warszawa 1975, s. 294–296. Zob. także Vielle à roue, hasło w: Science  
de la Musique. Technique, Formes, Instruments, t. 2, red. M. Honegger, Paris 
1990, s. 1074.
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147ROZDZIAŁ 5

dopuszcza do powstania melizmatów, dźwięk melodii odpowiada 
rygorystycznie sylabie. W ostatnim utworze Barańczaka analogicz-
nie – na każdy dźwięk Schuberta przypada jedna sylaba, zachodzi 
zatem zasadnicze podobieństwo odwzorowywania. I  chociaż sytu-
acja podporządkowania w układzie à rebours rozwija konstrukcyjny 
paralelizm także przez pryzmat rytmu sylabicznego, mechanizm li-
nearnego kształtowania odpowiedniości zostaje finezyjnie odwróco-
ny, tworzy genologicznie nowy rodzaj polaryzacji pomiędzy tekstem 
słownym a tekstem muzycznym.

Efekty zabiegu widać w zbliżeniu w wielu zaskakujących miej-
scach, bo nawet profil linii melodycznej, pomimo iż nie da się bez-
pośrednio przenieść w  obręb języka pisanego, wchodzi w  zakres 
badania literackiego. Otóż niejednokrotnie istnieje zamierzona pa-
ralelność semantyczna między jego kształtem a  znaczeniem słow-
nym, co ujawnią zaraz dwa przykłady doskonale egzemplifikujące 
rozmiar współzależności. Pokazują one zjawisko naraz w perspekty-
wie muzycznej i literackiej, dają odpowiedź na pytanie, w jaki sposób 
zapis tekstu muzycznego podsuwa potencjalne rozwiązania i jedno-
cześnie w jaki sposób wprowadza się je w pole tekstu literackiego, jak 
zostają zinterpretowane przez Barańczaka. Fragment w pierwszym 
członie wersu 5: „na wkroczeniu w starość”, pojawia się dokładnie 
w miejscu, w którym u Schuberta linia melodyczna wznosi się stop-
niowo sekundami (ważny okaże się jej profil); na podstawie iden-
tycznego rozwiązania w tekście muzycznym powstaje początek wer-
su 10, który wypełnia wyrażenie „prędzej już Schuberta”:

1) 

  
2) 
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148 CZĘŚĆ I I

Odpowiadający ustalonemu schematowi muzycznemu sens ję-
zykowych sformułowań za każdym razem jest zupełnie inny i nie-
wątpliwie stanowi wynik literackiego wysiłku interpretowania naj-
drobniejszych szczegółów Leiermanna. Wykluczyć przy tym należy 
zajście przypadkowej zbieżności między niuansami tekstu Barańcza-
ka a tekstem muzycznym Schuberta i trzeba ten przykład traktować 
jako przejaw „mikroskopowego” konceptyzmu poety. Tym razem 
realizacja poetycka sięga daleko poza matematyczną konstrukcję 
przyporządkowywania sylaby – dźwiękowi, czyli poza przestrze-
ganie schematyzmu sylabicznego rytmu. Poprzez wnikliwą anali-
zę muzycznego materiału Barańczak poniekąd przełamuje na mo-
ment niemożność językowego objęcia muzycznej rzeczywistości22. 
W  pierwszym bowiem przypadku chodzi wyraźnie o  podstawowe 
znaczenie związane ze słowem „wkraczanie”23 (w sensie abstrakcyj-
nym), o semantykę s ł o w n i k o w ą, w drugim natomiast – o walor 
ekspresywny konstatacji, semantykę i n t o n a c y j n ą, dającą się ob-
jąć graficznym zapisem konturu wypowiedzi:  (do tego miej-
sca powrócę przy okazji rozpatrywania funkcji i znaczenia kursywy). 

Kluczowa jednak dla konstrukcji słownej w zakresie niuansów ak-
centowania staje się wartość poszczególnych nut składowych tekstu 
muzycznego oraz ich następstwo i pozycja w obrębie taktu, to znaczy 
zlokalizowanie na jego mocnej lub słabej części (chyba nie bez powo-
du słowo „nic” przypada na szesnastkę, a „Byt” na ćwierćnutę)24. Roz-

22 W tym kontekście mogłaby pojawić się największa pokusa formułowania pytań 
na temat możliwości zaistnienia przekładu intersemiotycznego. Apriorycznie 
negatywna odpowiedź (zob. np. A. Barańczak, Poetycka „muzykologia”, „Tek-
sty” 1972, nr 3, s. 116) wyklucza jednak wszelkie „liberalizujące” konstatacje, stąd 
i opinię J. Kotta, iż „cykl Barańczaka jest przekładem muzyki”, można odbierać 
wyłącznie jako sformułowanie metaforyczne. J. Kott, Głosy o „Podróży zimowej” 
Stanisława Barańczaka, s. 107.

23 Odwróconą tego analogię, bardziej chyba sugestywną, stanowi przypadek 
w utworze XII, gdzie słowo „spadł” (w odniesieniu do „upadłego anioła”) jed-
noznacznie zostało sprowokowane konstrukcją muzyczną – nagłym skokiem 
o oktawę w dół w partii akompaniującego fortepianu (takt 18). Zob. F. Schubert, 
Einsamkeit, w: idem, Lieder, s. 90.

24 Zagadnienie współzależności słowno-muzycznej rozpatruje Barańczak przy 
innej okazji, mianowicie „rozpoznania” trudności przekładu Maxwell’s Silver 
Hammer J. Lennona. Zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, s. 342.
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149ROZDZIAŁ 5

ważając w  ten sposób problem muzycznego funkcjonowania i  na-
cechowania rytmu, fundamentalnego skądinąd w przypadku każdej 
pieśni muzycznej25, postrzega się stopień intermedialnego uwa-
runkowania. Poprzez schemat muzyczny stopniowo uwidocznia się 
rzeczywiste źródło wiersza sylabotonicznego jako typu wiersza naj-
mocniej ze wszystkich zrytmizowanego. Wystarczy zaledwie pobież-
ne porównanie tekstu słownego z tekstem muzycznym, by przeko-
nać się, iż wzorcem konstrukcyjnym dla poszczególnych wersów 
dwóch pierwszych strof staje się przestrzeń dwutaktowa, poddawana 
u Schuberta nieznacznym przekształceniom rytmicznym. Sekwen-
cje kolejnych korelacji słowno-muzycznych można przedstawić 
ogólnie: pierwszy takt matrycy funduje człon przedśredniówkowy, 
drugi – pośredniówkowy; innymi słowy, dwie kreski taktowe odpo-
wiadają średniówce i  klauzuli. (Nota bene słowno-muzyczną kon-
strukcję u Schuberta dyktowała odpowiedniość bardziej klarowna, 
ponieważ każdy wers tekstu Müllera wyznaczał od razu odrębny 
takt26). W rezultacie interdyscyplinarnego dopasowywania składo-
wych elementów struktur łatwo zestawić trzy kolejno pojawiające się 
typy matryc dwutaktowych z małymi modyfikacjami rytmicznymi:

typ I: 

typ II: 

 
typ III: 

25 Według B. Pocieja wszelką pieśń daje się definiować za pomocą trzech pojęć 
(rytmu, poezji i uczucia), a spośród nich najważniejszym – „w wyniku którego 
pieśń staje się pieśnią” – jest rytm. B. Pociej, Istota pieśni, „Zeszyty Naukowe”,  
t. 2, Poznań 1982, s. 28, 29.

26 Tekst Müllera w układzie oryginalnym będzie cytowany według: A. Feil, Franz 
Schubert. „Die schöne Müllerin”. „Winterreise”, wyd. 2, Stuttgart 1996, s. 171.
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Uściślając linearne zależności: wers drugi w porównaniu z pierw-
szym powstaje na podstawie identycznego schematu rytmicznego 
i nawet niezmienionej linii melodycznej (typ I); trzeci na podstawie 
częściowo podobnego (typ II), ponieważ pierwszy takt pozostaje ryt-
micznie taki sam, w drugim natomiast rytm różnicuje się – w moc-
nej części taktu ósemka zostaje wydłużona o połowę swojej warto-
ści kosztem następnej szesnastki („do złu_dzenia”). Analogiczny 
do trzeciego wersu jest schemat czwartego, w którym na wydłużo-
ną ósemkę i  sąsiadującą szesnastkę przypadają początkowe sylaby 
słowa: „po_sta_rzała”. Piąty wers różni się przesunięciem zjawiska 
wydłużania i skracania wartości z drugiego taktu i z mocnej części 
na takt pierwszy i jego część słabą: „w sta_rość” (typ III). Wszyst-
kie wersy strofy drugiej per analogiam powstają z reguły jako odpo-
wiedniki wersów strofy pierwszej (wersy 6 i 7 odpowiadają wersom 
1 i 2, wersy 8 i 9 – 3 i 4, wers 10 – wersowi 5) z nieznaczną tylko róż-
nicą rytmiczną między wariantem matrycy dla wersu 9 wobec 427.

Konstrukcja dwóch ostatnich wersów pozornie także nie od-
biega od poprzedzających, w  zakresie t e k s t u  l i t e r a c k i e g o 
nie sygnalizuje odrębności jako wpisana w  obowiązujący schemat 
metryczny trocheicznego 6-stopowca katalektycznego. Rzecz jed-
nak wygląda zupełnie inaczej w  perspektywie wirtualnego t e k-
s t u  w o k a l n e g o, to znaczy w  momencie ujawnienia, iż koń-
cowe wersy powstały nie zgodnie z jedną z matryc dwutaktowych, 
lecz na bazie rytmicznej matrycy trzytaktowej. O ile bowiem człon 
średniówkowy mieści się w polu jednego taktu (średniówka = kre-
ska taktowa), o  tyle człon klauzulowy rozpościera się tutaj, w  od-
różnieniu od wcześniejszych, na obszarze dwóch taktów (klauzula ≠ 
kreska taktowa). Tym samym do trzech matryc dwutaktowych do-
chodzi nowa i ostatnia, trzytaktowa konstrukcja źródłowa w dwóch 
wariantach (typy IVa i IVb). Pod względem rytmicznym jej począt-
kowe takty są do siebie podobne, środkowe najmocniej z dotychcza-
sowych zestawień rozbieżne, końcowe zaś identyczne:

27 Trzeba jednak zaznaczyć, że ta różnica istniejąca w  źródłowej edycji Petersa 
(czytelnie zachowana w interpretacji G. Leiba), w niektórych wydaniach nie jest 
w ogóle uwzględniana (zob. np. Schubert-Album, Henry Litolff ’s Verlag, Collec-
tion Litolff, No. 305, s. 127).
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typ IVa: 

 
typ IVb: 

Interdyscyplinarne zidentyfikowanie muzycznych matryc jako 
mechanizmu delimitacji w  utworze poetyckim to dopiero począ-
tek rozszyfrowywania intersemiotycznego kodu i  problematu ge-
nologicznego. W tym właśnie momencie utwór Barańczaka oprócz 
czytania domagałby się najbardziej uważnego słuchania kompozycji 
Schuberta, a  komplementarnie także oglądu partytury w  celu zlokali-
zowania miejsca słów-kluczy i tekstu wokalnego, i – w konsekwencji – 
tekstu literackiego. Poprzez wprowadzenie bowiem matrycy trzy-
taktowej kompozytor interpretuje muzycznie dwa końcowe pytania 
tekstu Müllera; by określić prościej: interpretuje intonację zdania 
pytajnego w ogóle. Naturalne w języku zawieszenie intonacyjne wy-
magane w momencie stawiania pytania – w muzyce najlepiej zreali-
zować na mocnej części taktu i w bezpośrednim połączeniu z pauzą. 
Krótko mówiąc, Schubertowi nie wystarcza już przestrzeń dwutakto-
wa przy stałej liczbie sylab tekstu słownego i stąd „muzyczne pytanie” 
zostaje zamknięte w następnym takcie półnutą oraz pauzą ćwierćnu-
tową. Niepozorne rozwiązanie muzyczne ma paradoksalnie mocny 
oddźwięk w całej konstrukcji poetyckiej Barańczaka, chociaż nie wi-
dać tego w perspektywie samego tekstu literackiego, gdzie problem 
intonacji w konwencjonalny sposób rozwiązany jest graficznie: zna-
kiem zapytania. Przejrzenie jednak dwóch ostatnich wersów przez 
pryzmat wirtualnego tekstu wokalnego, czyli odniesienie specyfiki 
tekstu słownego do zapisu nutowego, pozwala zlokalizować w mu-
zycznym obszarze źródło oksytonicznego akcentowania w klauzuli. 
Rezultatem tego okazuje się stale występujące zjawisko kataleksy, któ-
re zamyka w każdym wersie 6-stopowy ciąg trocheiczny:

 –  –  – ||  –  –  (–)
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Aby ustalić pochodzenie oksytonów w  klauzuli, wystarczyło 
wstępnie porównać pierwszy wers z  fragmentem tekstu muzyczne-
go; teraz wyodrębnienie matryc dwu- i trzytaktowych z jednej strony 
potwierdza hipotezę co do typu akcentowania, a z drugiej – i przede 
wszystkim – ujawnia coś o wiele bardziej istotnego dla interpretacji 
utworu. Ostatni rym w utworze, scalający dystych („szkle” – „mnie”), 
dlatego że powstaje, w przeciwieństwie do wcześniejszych rymów, na 
mocnej części taktu i na półnucie (wariantem tego w ostatnim wersie 
połączenie ćwierćnuty drugiego taktu z półnutą trzeciego i najdłuż-
szy w całej pieśni dźwięk w partii głosu), odsłania w obszarze wersu 
centralny punkt. Gdyby pojawił się zwłaszcza tutaj, a także w pozo-
stałych pozycjach klauzulowych akcent paroksytoniczny – niszczył-
by logikę zapisu muzycznego28, powstałą dzięki przestrzeganiu zarów-
no ilościowej zasady odpowiedniości (dźwięk odpowiada sylabie), jak 
i  reguły jakościowej (zakończenie muzycznej frazy nutą akcentowa-
ną prowokuje oksyton). Z tej racji rym żeński mógł wystąpić, jak np. 
w dwóch ostatnich wersach, ale wyłącznie jako rym wewnętrzny (je-
dyny skądinąd w całym utworze: „bracie” – „ciebie”), czyli w sytuacji 
umożliwiającej rozmieszczenie dwusylabowej przestrzeni rymowej na 
dwóch dźwiękach (ósemkach). Występowanie tylko wyrazistych ry-
mów męskich w klauzuli, spowodowane koniecznością restryktywne-
go akcentowania oksytonicznego, bierze się zatem z palimpsestowości 
intersemiotycznej, z  tworzenia ciągów zdaniowych, których podsta-
wą jest projekt muzycznych matryc. Z tego powodu rymy wcale nie 
mają prymarnie znaczenia delimitacyjnego, ponieważ podstawowym 
mechanizmem delimitacji wersowej od początku okazuje się sche-
mat muzyczny. Charakterystyczne przy tym, że w zasadzie eliminuje 
on wszelkie przerzutnie29 na styku różnorodzajowych matryc, ale do-
puszcza taką możliwość w obrębie identycznych (np. w drugiej stro-
fie: „ma / kieszonkowe radio”). Fundamentalną funkcją wszystkich 
rymów jest natomiast funkcja instrumentacyjna (rymy „dla ucha”), 
a w jeszcze wyższym stopniu funkcja semantyczna – jako językowego 
skrótu i poniekąd wertykalnego kodu. Inaczej mówiąc, sama technika 
rymowania u Barańczaka nie ma większego znaczenia, niewiele wnosi 

28 Zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, s. 225.
29 Ibidem.
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153ROZDZIAŁ 5

schematyczny zapis porządku rymów: aabbb ccddd aa. W chwili jed-
nak zestawienia obok siebie rymujących się słów widać niezmiernie 
interesujące zjawiska lingwistyczne, które pozostają, jak sądzę, w bez-
pośrednim związku ze statycznością opisywanej sytuacji, z bohaterem 
patrzącym na własne odbicie w szybie wystawowej.

Sprecyzujmy ogólne spostrzeżenie: w pierwszej strofie początko-
wemu rymowi: „tle” – „mnie” odpowiada w zamykającym dwuwer-
sie postać: „szkle” – „mnie”; te dwa rymy – nazwijmy je tak – ramo-
we charakteryzują sytuację przebywania i świadomego pozostawania 
przed witryną – f e n o m e n  i  e p i f e n o m e n30. Kolejny rym,  
„aż” – „twarz” – „twarz”, wyraża moment coraz pełniejszego postrze-
gania konturów własnej twarzy w odbiciu, rodzaj epistemologiczne-
go poznania, i finalnie moment egzystencjalnej refleksji. Zdublowa-
nie słowa „twarz” oraz rym tautologiczny są zatem uargumentowane 
logicznie (dalej okaże się, że także strukturalnie). W drugiej strofie 
pierwszy rym („ma” – „ja”) sam w sobie wydaje się nieciekawy i ba-
nalny, jakby wymuszony żonglowaniem oksytonami w ich przymie-
rzaniu do muzycznej struktury31, a  nabiera właściwego znaczenia 
dopiero w kontekście dalszego: „Byt” – „płyt” – „typ”. Konstrukcja 
tego ostatniego w istocie jest zmyślnym konceptem, ponieważ two-
rzy odpowiednik efektu odbicia lustrzanego w materiale językowym 
niezwykle spójnym anagramem. W płaszczyźnie fonetycznej wyraz 
„Byt” odczytywany na wspak daje dokładnie słowo „typ”, co zresz-
tą dotyczy również i relacji „płyt” – „ty(ł)p”. Dobrze widać poprzez 
tego rodzaju semantyczną grę słów, iż relacje poszczególnych rymów 
nie są przypadkowe, nie powstają tylko dla rygoru formowania war-
stwy brzmieniowej w polu konstrukcji muzycznej, ale że cały czas 
uprzytamniają zjawisko odbicia lustrzanego. Podkreśla je w dodat-
ku paralelność obu strof: jeżeli w pierwszej pojawiła się nadrzędna 
opozycja „mnie” – „twarz”, to w drugiej powraca w tożsamej seman-
tycznie wersji: „ja” – „typ”. W rezultacie prostego uporządkowania 
wzajemnych relacji leksykalnych odsłania się sposób prezentacji, fe-

30 Tym samym „»lustrzaną« poetykę tekstu”, którą A. Węgrzyniakowa zauważa na 
poziomie relacji bohater–sobowtór, można wskazać na poziomie analizy przy 
użyciu elementarnych narzędzi poetyki. A. Węgrzyniakowa, op. cit., s. 110.

31 Zob. S. Barańczak, Ocalone w tłumaczeniu, s. 342.
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154 CZĘŚĆ I I

nomenowi definiowanemu językowo między innymi za pomocą wy-
razów „mnie” i „ja” towarzyszy nieodłącznie epifenomen – „twarz”, 
„typ”. Jeden jest określany w perspektywie wewnętrznej, abstrakcyj-
nie, formami zaimkowymi; drugi w perspektywie zewnętrznej, po-
przez konkret i wyraźnie formami rzeczownikowymi.

Ostatecznie dochodzi się do konkluzji, w zgodzie ze wstępnym 
przypuszczeniem co do zasad akcentowania w  klauzuli, że i  f o r- 
m a, i  j a k o ś ć  rymu wyrastają z przestrzeni muzycznej, stanowią 
u Barańczaka ślad wirtualnego tekstu wokalnego, który, rzecz jasna, 
musi mieć wiele wspólnego z konturami przekształconego muzycznie 
tekstu Müllera. Jednakże relacje konstrukcyjne między oboma tek-
stami literackimi, w całkowitym odróżnieniu od semantycznych, nie 
są bezpośrednie; chciałoby się powiedzieć, że prześwitują przez kon-
strukcję muzyczną Schuberta w innych kierunkach, zbiegają się z jej 
obu stron. Podstawową rozbieżność formalną tłumaczy chociażby ty-
pograficzny szczegół dotyczący użycia kursywy, który nie pojawia się 
w ogóle w oryginalnym układzie Leiermanna Müllera. Powodu zasto-
sowania modulacji typograficznej w XXIV utworze i jej naddanego 
znaczenia nie można wyjaśnić ani poza wnikliwą analizą interdyscy-
plinarną (nic tutaj nie pomaga ogląd komparatystyczny obu tekstów 
literackich), ani też poza sferą intertekstualności wewnątrztekstowej32 
cyklu Barańczaka. Kursywa w całej Podróży zimowej, obok tradycyj-
nego funkcjonowania (np. w zapisie zwrotu: „ex post”33 w VIII czy 
w wersji negatywu: „stylu raczej cool niż hot”34 w VI utworze), ozna-
cza z  zasady przestrzeń powtarzanej w  pieśni partii wokalnej, tzn. 
precyzyjne powtórzenie jakiegoś fragmentu słownego, które pojawia się 
u Schuberta35, a nie występuje w oryginale Müllera. Skoro cykl po-
wstaje do pieśni kompozytora, s u p l e m e n t  muzycznej adaptacji 
tekstu musi pozostać u Barańczaka, ulega przy tym jednak daleko 
idącym modyfikacjom. W ogólności mechanizm poetyckiej repety-

32 L. Dällenbach, zachowując tradycyjny podział na „intertekstualność wewnętrz-
ną” i „intertekstualność zewnętrzną”, proponuje w takiej sytuacji posługiwać się 
terminem „autotekstualność”. L. Dällenbach, Intertexte et autotexte, „Poétique” 
1976, nr 27, s. 282.

33 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 22.
34 Ibidem, s. 19.
35 Zob. A. Poprawa, Drogowskazy muzyki, s. 103–104.
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155ROZDZIAŁ 5

cji przedstawia I utwór, w którym występuje najpierw dokładne po-
wtórzenie o charakterze muzycznym, „schubertowskim”:

„Po ogień” to przesada,
lecz wpadliśmy – to fakt.
„Po ogień” to przesada,
lecz wpadliśmy – to fakt36.

Ale zaraz dalej nie ma podobnego zdublowania, lecz rozpoznawalne – 
jak trzeba by je nazwać – „nieschubertowskie” przetworzenie tekstu, 
sparafrazowanie o charakterze literackim:

A wypaść – nie wypada:
okazać trzeba takt.
Wypadać – nie wypada:
poza tym – nie ma jak37.

W skrajnych wreszcie przypadkach, związanych najczęściej z moc-
no ironicznymi komentarzami, reminiscencje muzycznego powtó-
rzenia – wersów pojedynczych, paru wersów czy całych strof (III) – 
oznacza tylko zapis kursywą38, jak np. w utworze VI:

Spod okładu arktycznego
spływa gorączkowy pot.
Rzecz nie bardzo w stylu śniegu,
jego zwykłych szkód i psot –
stylu raczej cool niż hot39.

36 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 11.
37 Ibidem.
38 Poza występowaniem kontekstu muzycznego niezwykle trudno wyjaśnić 

w większości wypadków pochodzenie i funkcję kursywy, toteż intuicyjne roz-
strzygnięcia budzą najwięcej wątpliwości: fragmenty zapisane kursywą M. Su-
kiennik nazwała „»tajemniczym« refrenem”, „»głosem« komentującym” czy 
„głosem wewnętrznym” (M. Sukiennik, op. cit., s. 135, 136, 145); J. Kandziora 
określa z kolei „powtórzenie” strofy w utworze XXII mianem „drugiego głosu”, 
ale opatruje wyrażenie cudzysłowem, mając świadomość jego metaforycznego 
użycia (J. Kandziora, Życie i dalsze okolice, „Twórczość” 1996, nr 7, s. 50).

39 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 19.
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156 CZĘŚĆ I I

Bez pobieżnego zdefiniowania reguł tego rodzaju semantyki za-
pisu tekstu literackiego, które w przestrzeni całego cyklu prezentu-
ją się jako znacznie bardziej skomplikowane40 – dwa wersy potrak-
towane kursywą w XXIV utworze same w sobie nie są wystarczająco 
czytelne. Nie wyglądają na repetycje poprzednich, ale że kończą ko-
lejne strofy, trzeba by doszukiwać się śladów jakiegokolwiek ich po-
dobieństwa z sąsiadującymi wersami. Dokładne powtórzenie partii 
tekstu słownego w tym miejscu kompozycji Schuberta nie jest rów-
noważne z repetycją fragmentu tekstu muzycznego, ponieważ obok 
zredukowania charakterystycznego akompaniamentu do minimum 
(powrót obsesyjnego w całej pieśni dwudźwięku w kwincie41) ule-
ga przekształceniu linia melodyczna. Niedwuznacznie reinterpretuje 
ona semantykę powtarzanego fragmentu tekstu wokalnego:

40 Odnotowane uwagi na temat kursywy odnoszą się tylko do zapisu bezpośred-
nio fundowanego formą tekstu słownego w obrębie pieśni. W wielu jednakże  
miejscach Podróży zimowej kursywa funkcjonuje w  sposób n i e s c h e m a-
t y c z n y: gdyby konsekwentnie był realizowany przedstawiony schemat jej uży-
cia – obligatoryjnie pojawiłaby się np. w utworze V (brak uzasadnia prawdopo-
dobnie konwencja przekładu), a nie mogłaby w ogóle zaistnieć np. w XXIII. Pod 
tym względem graniczną trudność przedstawia wiersz XI (podobnie jak XIII, 
XVII czy XVIII) jako swoisty negatyw semantyczny. Jego wersy 5 i 6 w stro-
fach trzeciej oraz szóstej są zapisane kursywą, chociaż „powinny być” czcionką 
prostą, natomiast dokładnie powtórzone końcowe wersy w strofach pierwszej 
i czwartej pozostają niewyodrębnione (istnieje tu niewątpliwie związek z typem 
zapisu w V utworze wskutek użycia cudzysłowu).

41 Zob. R. Stricker, Franz Schubert. Le naïf et la mort, Paris 1997, s. 296.
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157ROZDZIAŁ 5

Poetycki zamiar Barańczaka zostaje ukierunkowany bardzo 
podobnie: na osiągnięcie skutku w  jakiś sposób porównywalne-
go, chociaż materializuje się w całkowicie odmiennych warunkach. 
W istocie wymaga wtargnięcia w specyfikę rozwiązania muzyczne-
go i wyszukania dla niego adekwatnego ekwiwalentu w materii słow-
nej. Autonomiczny tekst literacki ma implikować – bardzo trudny 
do zinterpretowania bez odwołania się do pieśni Schuberta – wirtu-
alny dwutekst czy konstrukt intersemiotyczny, ujawniać ślady onto-
logicznej integralności tekstu słownego z  tekstem muzycznym, ich 
wtórną relację „dialektyczną”42. Zadanie jest niezwykle ryzykowne: 
przy wykorzystaniu środków jednego tworzywa próbuje się wyzwo-
lić mechanizm konotacji znaczenia, funkcjonujący pierwotnie w sy-
tuacji bezpośredniego zderzania się dwóch materiałów. Stąd właśnie 
wiele powtórzeń w Podróży zimowej zachowuje tylko minimum (np. 
leksykalnie, składniowo czy semantycznie) na wzór potencjalnie du-
blowanego tekstu słownego w muzyce, by umożliwić jednocześnie 
wprowadzenie językowej modyfikacji zgodnie z konwencją pieśnio-
wą. Skrajny tego rezultat sygnalizuje między innymi dwukrotne uży-
cie kursywy w utworze XXIV:

gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz;
na wkroczeniu w starość przyłapana twarz.
[...]
że nie słucha rapu z kompaktowych płyt;
prędzej już Schuberta – to ten chyba typ.

Przekształcenie w  Schuberta pieśni 24, dublujące fragment tekstu 
słownego, ma muzyczne źródło i  muzyczną realizację; w  utworze 
poetyckim źródło muzyczne pozostaje, natomiast radykalnie zmie-
nia się możliwość kreowania efektu – w dyspozycji są wyłącznie ję-
zykowe środki wyrazu. W tych dwóch wypadkach Barańczak z pew-
nością nie podąża ani tropem Müllera, bo nie znalazłoby się w ogóle 

42 Wtórną, ponieważ jest ona wariantem (odwróceniem) relacji, uznawanej za 
„dialektyczną” przez N. Ruweta, między słowem a muzyką w kompozycji wokal- 
nej. Zob. N. Ruwet, Fonction de la parole dans la musique vocale, w: idem, Lan-
gage, musique, poésie, Paris 1972, s. 55.
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158 CZĘŚĆ I I

miejsce na wersy zanotowane kursywą, ani nawet za wersją tekstu 
z pieśni Schuberta, ponieważ wówczas dwuwersy przybierałyby for-
mę restryktywnej repetycji (umownie nazwanej schubertowską): 

gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz;
gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz.

że nie słucha rapu z kompaktowych płyt;
że nie słucha rapu z kompaktowych płyt.

gdyby nie ta zmięta, postarzała twarz;
na wkroczeniu w starość przyłapana twarz.

że nie słucha rapu z kompaktowych płyt;
prędzej już Schuberta – to ten chyba typ.

Pojawienie się wyabstrahowanego zapisu po lewej stronie (tak wy-
glądałby tekst literacki w sytuacji dokładnego odwzorowania układu 
tekstu słownego z pieśni Der Leiermann43) ma głębsze uzasadnienie. 
Wraz z kwestią samego pochodzenia kursywy wyjaśnia i zasadnicze 
znaczenie analizowanego wcześniej problemu gry słownej w prze-
strzeni rymowej. „Powtórzenie” poetyckie w  XXIV utworze na 
pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego ze zdublowaniem tekstu 
wokalnego w wersji proponowanej przez Schuberta, wersy nie prze-
jawiają żadnego podobieństwa czy strukturalnego ciążenia ku sobie 
(co eksponowane jest przez obrazowe przekreślenie elementów bez 
odpowiednika). Z jednym wszakże wyjątkiem w obu przypadkach: 
w pierwszym pozostałością – jeszcze stosunkowo czytelną – wirtu-
alnej repetycji jest powtórzenie leksykalne w pozycji rymowej; sło-
wo „twarz” oprócz wskazanej funkcji semantycznej spełnia zatem 
bardzo ważną funkcję strukturalną. W drugim atoli nie ma żadne-

43 Identyczność dwuwersów pozostaje ze zrozumiałych względów w przekładzie 
użytkowym S. Kołodziejczyka:

 miskę jego pustą zawiał śnieżny pył,
 miskę jego pustą zawiał śnieżny pył.
 […]
 patrzy w swoją skrzynkę i piosenkę gra,
 patrzy w swoją skrzynkę i piosenkę gra.

 Zob. F. Schubert, Lirnik, w: idem, Pieśni wybrane, z. 1, oprac. S. i J. Hoffmanowie, 
Kraków 1955, s. 55–58.
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159ROZDZIAŁ 5

go identycznego słowa, zachodzi w podobnym miejscu w wersie za-
ledwie – odpowiedniość fonetyczna, która wyjaśnia powinowactwo 
pomiędzy słowami „typ” i „płyt” w obrębie pokazanego anagramu 
(„Byt” – „płyt” – „typ”). Powiedzieć by można nawet więcej, chociaż 
rzecz wydaje się niezwykle subtelna w swojej złożoności: gdy roz-
wija się w  obszarze obu wersów jednorodną tematycznie refleksję 
w związku z  rozpoznaniem epistemologicznym – wówczas dobrze 
oddaje sytuację leksykalna tautologia („twarz” – „twarz”), gdy nato-
miast w pole poznania wkradają się stopniowo wątpliwości i poprze-
stać trzeba na podejrzeniach czy przypuszczeniach, od razu znajdu-
je się tego odzwierciedlenie w konstrukcji lingwistycznej (opozycję 
pokazuje mechanizm odbicia lustrzanego: „p(ł)yt” – „typ”). Krótko 
konkludując, najważniejszą finalnie konsekwencją ograniczania za-
kresu powtórzenia (zwłaszcza do leksykalnego minimum) staje się 
poszerzenie konstrukcji semantycznej tekstu literackiego Barańcza-
ka – nie tylko, co naturalne, w stosunku do oryginału Müllera, ale 
także do jego zmodyfikowanej, poszerzonej wersji jako tekstu słow-
nego z kompozycji muzycznej.

Przesunięcie semantyczne (kontekst tekstu Müllera)

O istocie konceptu Barańczaka decyduje w podstawowej mierze fakt 
wznoszenia konstrukcji tekstu literackiego na fundamencie kompo-
zycji Schuberta. Kontekst zatem niezwykle rzadkiej palimpsestowo-
ści, na pograniczu sztuk, modelowany jest integralnie i poprzez tekst 
Müllera w wersji zaadaptowanej, ściślej mówiąc, poprzez poddany 
rygorowi współistnienia w nowych okolicznościach element pieśni. 
Rodzaj powinowactwa strukturalnego XXIV utworu rozstrzyga się 
w momencie skonfrontowania jego konturów z tekstem Leiermanna 
w dwóch postaciach: literackiej (nadanej przez Müllera) i muzycznej 
(zdefiniowanej przez Schuberta). Kształt muzycznych matryc powo-
duje, że właśnie w tym wierszu Barańczaka zdekonstruowany został 
najmocniej w całym cyklu układ pierwowzoru literackiego. Dotąd 
różnice delimitacji sprowadzały się albo do połączenia dwóch strof 
w jedną (X), albo do rozbicia – za konstrukcją muzyczną – zapisu 

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



160 CZĘŚĆ I I

stychicznego w  stroficzny nieregularny (XVII, XIX) lub regularny 
(dystychy w wierszu XXIII)44. Tym razem symptomatyczną zmianę 
reguł delimitacji, powodowaną wprowadzeniem intersemiotycz-
nego medium, sygnalizuje w obrębie pieśni inicjalne funkcjonowa-
nie majuskuły. W zapisie niemieckiego poety oznaczała ona począ-
tek każdego wersu, w zapisie kompozytora natomiast rozpoczyna już 
tylko w sposób tradycyjny konstrukcję zdaniową:

LEIERMANN

Drüben hinter’m Dorfe
Steht ein Leiermann,
Und mit starren Fingern
Dreht er was er kann.

Barfuß auf dem Eise
Schwankt [Wankt] er hin und her;
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an;
Und die Hunde brummen [knurren]
Um den alten Mann.

Und er läßt es gehen
Alles, wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.

Wunderlicher Alter,
Soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?45

44 Por. konstrukcje odpowiadających im wierszy Müllera: Rast, Im Dorfe, Täu-
schung, Die Nebensonnen, w: A. Feil, op. cit., s. 166, 169, 170, 171.

45 Cyt. za: A. Feil, op. cit., s. 171.

Drüben hinter’m Dorfe steht ein Leiermann,
und mit starren Fingern dreht er, was er kann.
Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her,
und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer,
und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer.

Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an,
und die Hunde knurren um den alten Mann.
Und er läßt es gehen alles, wie es will,
dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still
dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still

Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn?
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Proste zestawienie pierwotnej delimitacji literackiej i  wtór-
nej, narzuconej muzycznie, egzemplifikuje ich ważne zhierarchi-
zowanie w  obrębie planu fundującego tekst literacki. Jeżeli układ 
oryginału po lewej stronie jeszcze nie przypomina zarysów tekstu 
Barańczaka, to abstrakcyjnie spreparowana obok – oparta na dwu- 
i trzytaktowej strukturze Schubertowskich matryc – wersja układu 
stroficznego jest już idealnie dającym się stosować wzorem p r z e- 
s t r z e n i  t o p o l o g i c z n e j46. Teraz układ rymów w tekście wo-
kalnym ujawnia ścisłą odpowiedniość obu strof (aabbb aabbb), o któ-
rej istnieniu w wierszu XXIV można było wnioskować nie bezpo-
średnio z konstrukcji rymowych (aabbb ccddd), lecz przez pryzmat 
identyczności bazowych matryc muzycznych (kolejno: aa i cc = typ I,  
bb i dd = typ II, b i d = typ III) i w konsekwencji przebłyskujących 
analogii w  płaszczyźnie semantycznej. Odsłaniają się nieprzypad-
kowe podobieństwa intonacyjno-zdaniowe, nieco zatarte w  mo-
mencie porównywania z wersją oryginału, a w odniesieniu do zmo-
dyfikowanego wariantu pieśniowego świadczące jednoznacznie 
o uwzględnianiu przez Barańczaka specyfiki fraz intertekstu w wer-
sji zaadaptowanej. Wtórną zależność konstrukcyjną widać natych-
miast w wielu miejscach: pokrywają się zakończenia zdań z zakoń-
czeniem identycznych wersów (stąd analogiczne użycie inicjalnych 
majuskuł w wersie); za każdym razem repetycja obejmuje pełną – 
tzn. nie poddaną ani skróceniu, ani rozszerzeniu – przestrzeń wer-
sową; pozostają dwa charakterystyczne pytania końcowe. Powtórzyć 
trzeba wobec tego raz jeszcze, iż w obranej strategii poetyckiej od-
czytanie tekstu Müllera w polu konkretnego rodzaju współistnienia 
słowno-muzycznego staje się nieuniknionym zadaniem.

Pomiędzy utworami Barańczaka i Müllera tworzy się nie tylko 
pośrednia (poprzez kompozycję Schuberta), ale także bezpośrednia 
odpowiedniość strukturalno-semantyczna, pojawia się naraz dwu-
wymiarowe odniesienie. Kompozytor, muzycznie interpretując koń-
cowe pytania Müllerowskiego bohatera, formalnie implikuje kon-

46 Termin „przestrzeń topologiczna” pojmuję w  sensie czysto matematycznym, 
tzn. bez jakiegokolwiek powiązania z  naddanymi znaczeniami w  naukach 
humanistycznych (na przykład z „zasadami topologicznymi” u J. Burgosa, Pour 
une poétique de l’imaginaire, Paris 1982).
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162 CZĘŚĆ I I

strukcję pytajną w utworze XXIV. Jednakże stopień uwikłania obu 
tekstów w tym miejscu (zamknięcie aktu identyfikowania się z „ob-
cym”) wynika już niewątpliwie z bardzo uważnej lektury oryginalne-
go tekstu Müllera. Chociażby już sam ten przykład semantycznego 
zbliżenia (przy znaczącym jednocześnie przesunięciu w sferze ste-
matyzowania) jest na tyle wymowny, by zająć się kwestią intertek-
stualnego zakorzenienia w  płaszczyźnie: Barańczak–Müller. Tutaj 
chyba dopiero znajdują się argumenty, które umożliwiają po uprzed-
nim zlokalizowaniu formalnych punktów odniesienia na linii Barań-
czak–Schubert definitywne doprecyzowanie relacji Podróży zimowej 
z Winterreise i określenie przeznaczenia cyklu poetyckiego. Projekt 
badania także tej materii podsuwa w komentarzu wprowadzającym 
autor, wskazując na istnienie w  kontekście Müllera „inspiracji sy-
tuacyjnych, tematycznych, a nawet fonetycznych”47. Przy zachowaniu 
proponowanej hierarchii czy kolejności aspektów spróbuję pokazać 
różne paralele między utworami: XXIV i Leiermann, z pełną świado-
mością, iż analizowanie przestrzeni wyselekcjonowanych utworów od-
słania zjawisko zaledwie fragmentarycznie. Cały bowiem cykl – obok 
intertekstualnych relacji zewnątrztekstowych – immanentnie tworzy 
nie mniej ważne intertekstualne relacje wewnątrztekstowe, co poka-
zał wcześniej między innymi problem usemantyczniania kursywy.

Inspiracje sytuacyjne

Pierwszy typ analogii między utworami zwieńczającymi poetyc-
kie cykle można sprowadzić najprościej do aspektu konstruowania 
i znaczenia s t a t y c z n o ś c i  s y t u a c j i. Tekst muzyczny – by po-
równać wszystkie trzy rozwiązania w interdyscyplinarnej perspekty-
wie – znajduje ekspresję statycznego układu w metrum 3/4 (opozy-
cja do marszowego 2/4), tempie („nicht zu langsam”), przeważającej 
dynamice (pp), w zredukowanej do minimum strukturze akompa-
niamentu48; oba teksty słowne – w  formie opisu sytuacji. Między 

47 S. Barańczak, Od autora, w: idem, Podróż zimowa, s. 7.
48 Zdaniem B. Massin kompozytor zdecydowanie pogłębia Müllerowski efekt sta-

tyczności: „Muzycznie Schubert zmienia znaczenie utworu poetyckiego: pod-
czas gdy zawiera on jeszcze pewną ideę ruchu, Schubert przekształca go w pieśń 
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163ROZDZIAŁ 5

tymi opisami z pewnością zachodzi ogólne podobieństwo w statycz-
nym rozmieszczeniu planów: pojawia się stojący człowiek czy, może 
lepiej powiedzieć, podróżny/przechodzień w momencie przypadko-
wego zatrzymania się. Barańczak przejmuje pomysł, przekształca go 
indywidualnie i jednocześnie konstruuje aluzyjność – począwszy od 
inicjalnego sformułowania: „Stojąc przed witryną” – względem Mül-
lerowskiego przedstawienia lirnika („Barfuß auf dem Eise”).

Sposoby opisywania sytuacji pozostają jednakże mocno odręb-
ne, a nawet skrajnie przeciwstawne, między innymi w zakresie wy-
korzystania charakterystycznego w obu cyklach monotematycznego 
paradygmatu. O ile u Müllera terminologia związana z zimą służy 
do końca zakreślaniu metaforycznej paraleli wobec losu wędrowca, 
o tyle u Barańczaka staje się tym razem nie tylko zbędna, ale zupełnie 
zanika – tło wypełnione jest zaledwie odbiciem twarzy w witrynie. 
Lakoniczność prezentacji nieco chyba rozjaśnia się, gdy dostrzeże-
my w obrębie Podróży zimowej pewien związek tej sytuacji z przed-
stawieniem w  XVIII utworze. Dotkliwy mróz dosięga tam twarzy 
wprost, tutaj przybiera nową formę – chłód szyby wystawowej, który 
przejmuje semantyczną funkcję topiki zimowej. Skojarzenie rozpro-
szonych sygnałów doprowadza do konkluzji, że Leiermann i wiersz 
XXIV realizują w istocie dwie przeciwstawne optyki ujęcia rzeczywi-
stości: przestrzeni otwartej, z lirnikiem w punkcie centralnym, od-
powiada perspektywa punktowa „w lustrzanym tle”, panoramie – „au-
toportret z  lustrem”49. Zestawienie tego rodzaju: ukierunkowania 
zewnętrznego i  ukierunkowania wewnętrznego, bezspornie ujaw-
nia zamierzoną dialogiczność strategii opisowych w  obu tekstach  
i, w konsekwencji, jeden z ważniejszych aspektów gry intertekstual-
nej przez pryzmat „figury przekraczania”50. Owa gra sprowadza się 
do kulturowej semantyki statycznego zamknięcia obu Podróży, kon-
tekstualnie jednoznacznej u Müllera, a dalece zmodyfikowanej u Ba-

całkowicie statyczną; gorzej: ustaloną raz na zawsze w straszliwej pasywności; 
gorzej jeszcze: ta pasywność pochodzi od przedmiotu muzycznego, instrumen-
tu starca”. B. Massin, Franz Schubert, Paris 1987, s. 1183.

49 A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, s. 168.
50 C. Reichler, Écriture et topographie dans le voyage romantique: la figure du 

gouffre, „Romantisme” 1990, nr 69, s. 8.
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164 CZĘŚĆ I I

rańczaka. Obok bowiem sensu wyrażającego zmierzanie ku śmierci51 
przejawia dodatkowe – by nie powiedzieć: podstawowe – znaczenie. 
Statyczność jako wstrzymanie ruchu, chwilowy bezruch, nie ma tu 
nic wspólnego z rozładowaniem i brakiem napięcia, przeciwnie, pro-
wadzi do kulminacyjnego zdynamizowania świadomości, do eks-
plozji samoświadomości. Wcześniejszą tego egzemplifikację w cyklu 
znajdujemy w utworze XX, gdy moment zatrzymania się „na czer-
wonym świetle”52 nie powoduje odprężenia, lecz sytuację, w której 
człowiek daje się „na chwilę spiąć”53. W ostatnim wierszu zmienia się 
i  miejsce zdarzenia (także przypadkowe jak na „czerwonym świe-
tle”), i ogólny kontekst spowodowany rzeczywistym brakiem drugiej 
osoby, niemniej jednak niepozorna sytuacja podobnie prowokuje 
decydujące napięcie w całej Podróży zimowej – akt samoświadomo-
ści w obecności nietypowego świadka. Zapowiada ją poniekąd jeden 
z dystychów poprzedzającego wiersza („Gdy plami nam nienawiść 
twarz – / przed lustrem postaw, spojrzeć każ”54, XXIII), który fakt 
kontemplowania własnej twarzy odnosi wprost do religijnego sensu 
aktu skruchy i moralnego oczyszczenia.

Inspiracje tematyczne

W  granicach poszczególnych utworów wskazać można bez więk-
szych trudności wszelkie podobieństwa sytuacyjne ze względu na 
ich ograniczone pole interferencji. O wiele więcej kłopotów stwarza-
ją uwikłania tematyczne, które przy badaniu fragmentów cyklu nie-
jednokrotnie okazują się mało przejrzyste, a nawet nazbyt enigma-
tyczne, jak w  wypadku analizowanego utworu. W  jego prawzorze 
podejmuje Müller po raz ostatni, w charakterze puenty, zasadniczy 

51 W tym kontekście niedwuznacznie sytuuje się muzycznym charakterem pieśń 24, 
która pierwotnie miała być skomponowana w  tonacji h-moll (dla Schuberta 
o  rezonansie „dramatycznym i  funeralnym”; zob. B. Massin, op. cit., s. 1183). 
Kompozycja w przekonaniu m.in. J. Chailleya staje się w przestrzeni muzycznej 
„beznadziejną kodą”. J. Chailley, op. cit., s. 118.

52 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 37.
53 Ibidem.
54 Ibidem, s. 41.
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165ROZDZIAŁ 5

i  jedyny temat Winterreise – tragiczny los wędrowca. Wykorzystu-
jąc topos romantycznej podróży55, w  sposób nader konwencjonal-
ny przedstawia bohatera romantycznego na tle zimowej aury śniegu 
i mrozu, w atmosferze, której grozę potęgują ujadające psy wiejskie. 
W  tym aspekcie Barańczak dokonuje swego rodzaju t e m a t y c z-
n e g o  r o z p r o s z e n i a  zarówno w sferze intertekstualności ze-
wnątrztekstowej, jak i wewnątrztekstowej: po pierwsze, nie istnieje 
u niego żaden z ostatnich drogowskazów natury i żadna przypadłość 
sytuacji romantycznego wędrowca56, po wtóre – na próżno doszu-
kiwać się zmetaforyzowanych symptomów zimowej scenerii, wie-
lokrotnie powracających w  cyklu. Co więcej, bohater współczesny 
nie podróżuje tym razem nawet w  taki sposób, jaki był pokazany 
w paru poprzednich zbliżeniach, to znaczy w chwilach bycia kierow-
cą samochodu (X, XIX, XX), pasażerem samolotu (XVII), „baede-
kerowym” turystą globu (I). Samo nasuwa się więc pytanie, jaki typ 
relacji zachodzi pomiędzy nie tyle nawet dwoma odpowiadający-
mi sobie na poziomie stematyzowania ujęciami w końcowych utwo-
rach, ile dwoma rodzajami egzystencjalnej podróży.

Wstępną odpowiedź podsuwa lektura kolejnych tekstów Win-
terreise57 na zasadzie negatywu – ujawnia stereotypowy modus vi-
vendi „frenetycznego obłąkańca”58, jednego z wielu typów bohate-
ra romantycznego. Jego podróż do kresu życia wydaje się w planie 
realności bezcelowa: przemieszczanie się w  przestrzeni w  wyniku 
negatywnego odruchu przestaje być zbliżaniem się do punktu to-

55 Topiczny sposób jej przedstawiania i funkcję retoryczną trafnie precyzuje J. Ka-
mionka-Straszakowa: „W romantycznej podróży poznawczej lub samopoznaw-
czej [...] akcja zewnętrzna może zostać zredukowana, stanowi bowiem tylko 
pretekst dla akcji wewnętrznej lub wizji. Miejsce wielowątkowej akcji pełnej 
zdarzeń zastępuje porządek linearny – właśnie d r o g a  jako rama kompozy-
cyjna i sytuacyjna, umożliwiająca stopniowe odsłanianie indywidualnej wraż-
liwości bohatera, jego refleksji i medytacji, wspomnień i marzeń”. J. Kamion-
ka-Straszakowa, Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 
1992, s. 297.

56 Zob. R. Barthes, Le chant romantique, w: idem, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III, 
Paris 1982, s. 257.

57 Zob. A. Feil, op. cit., s. 163–171.
58 J. Kamionka-Straszakowa, op. cit., s. 22.
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pograficznego i  zostaje zastąpione ślepym oddalaniem się od nie-
szczęśliwego miejsca oraz czasu. W tym sensie „zimowe” podróżo-
wanie bohatera Barańczaka w identycznym nieuchronnym kierunku 
nie tylko przybiera zupełnie odmienne formy cywilizacyjne, ale jest 
powodowane w sferze świadomości zgoła czymś fundamentalnie in-
nym. Podczas gdy romantyk chorobliwie pochłonięty przeszłością, 
pogrążając się w kolejnych wizjach, nie umie powrócić do rzeczywi-
stości „tu i teraz”, człowiek XX wieku z trudem może się wobec niej 
zdystansować: i nie potrafi, i nie chce. Tempo życia, z  jednej stro-
ny, przyspiesza sztucznie cywilizacja współczesna, która nie pozwa-
la mu na chwile głębszej refleksji („Sąd będzie lecz nie teraz”59, XI), 
z drugiej – on sam poszukuje od wewnątrz „zgiełku”60 (XXIII) jako 
absurdalnego sposobu zapełniania czasu i przezwyciężania strachu. 
Pomimo wszystko jednak bohater Barańczaka – oglądający czy na-
wet podglądający z  dystansem ironisty desakralizujący się świat – 
ani przed niczym nie ucieka, ani nie jest targany wewnętrznie z po-
wodu niespełnienia. Akceptuje perspektywę hic et nunc wprawdzie 
mocno sceptycznie (raz głosem ironii, kiedy indziej głosem modli-
twy), ale jej nie odrzuca, nie zbliża się do granic nicości czy roz-
paczy61. W takiej właśnie atmosferze dokonuje się ewolucja świato-
poglądu oraz świadomości człowieka końca XX stulecia, człowieka 
ukazywanego w tym cyklu w różnych perspektywach, począwszy od 
sytuacji podróżnego we wszechświecie i w obrębie zbiorowości (I), 
po sytuację samotnie rozmyślającego przechodnia (XXIV). Po przy-
godnych doświadczeniach i etapach egzystencjalnej podróży, ozna-
czanych „w wersyfikacji zim”62 (III), wydaje się w końcu niespiesz-
nym przechodniem – z hermeneutyczną potrzebą odkrywania sensu 
własnej rzeczywistości. Tym tropem rozpoznaje się fundamentalne 
znaczenie tytułowej podróży w obu przypadkach, zwłaszcza u Ba-
rańczaka (i nade wszystko w utworze XXIV): nie w płaszczyźnie te-

59 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 27.
60 Ibidem, s. 41.
61 Zob. M. Janion, Pastorał, kostur, kij, „Ex Libris” 1995, nr 71, s. 2–3 (dodatek do 

„Życia Warszawy” 1995, nr 3).
62 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 14.
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167ROZDZIAŁ 5

matyzowania, gdzie ujawnia się zupełnie marginalnie, lecz w polu 
retoryki63.

Jeżeli w  utworze XXIV intuicyjnie wyczuwa się od początku 
p r z e s u n i ę c i e  s e m a n t y c z n e w  stosunku do tekstu Mül-
lera, to jego źródło odnajduje się później przede wszystkim w pla-
nie biegunowo rozpostartych świadomości bohaterów. Innymi sło-
wy, o istocie kulturowego i cywilizacyjnego rozdźwięku nie stanowi 
jedynie pojawienie się nowych przedmiotów („słuchawki”, „kie-
szonkowe radio”, „płyty kompaktowe”) czy zjawisk (rap, słuchanie 
Schuberta na ulicy). Opozycje w  sferze rekwizytów, chociażby tak 
przejaskrawione jak między instrumentem tworzącym a narzędziem 
odtwarzającym dźwięk, między „lirą” a „kieszonkowym radiem”, nie 
w pełni wyrażają semantyczne pęknięcie pomiędzy Podróżą zimową 
Barańczaka a Winterreise Müllera, co najwyżej naprowadzają na jego 
ślad. Nadrzędny kontrast między podróżnymi wyjaśnia na przykład 
paralelizm aktów percepcji, które odbywają się na różnych pozio-
mach i prowadzą do innych zachowań. Gdy bohater romantyczny, 
oglądając i  słuchając lirnika, podejmuje decyzję nawiązania bez-
pośredniego dialogu, bohater współczesny – odwrotnie, słuchając 
i przede wszystkim patrząc, podąża w stronę dialogu wewnętrznego 
z własnym odbiciem w witrynie. Gdy bohater Müllera wysuwa pyta-
nia pod pretekstem braku liry64 jako odpowiedniego instrumentu do 
wyrażenia także jego sposobu odczuwania świata, a zatem utożsa-
mia się z sytuacją lirnika, bohater Barańczaka identyfikuje się i kul-
turowo, poprzez fakt słuchania Schuberta, i egzystencjalnie, poprzez 

63 Por. E. Pich, Essai de lexicographie poétique: le mot „voyage”, w: Actes du Collo-
que: Voies, voyages et voyageurs dans la littérature (II), red. K. Kupisz, Łódź 1994, 
s. 154.

64 Co do typu instrumentu pojawiającego się w utworze Der Leiermann nie może 
być żadnych wieloznaczności. Nota bene propozycja A. Węgrzyniakowej, by 
tłumaczyć tytuł ostatniej w cyklu pieśni Schuberta jako Kataryniarz i w konse-
kwencji mówić o katarynce, jest całkowicie bezzasadna (zob. A. Węgrzyniako-
wa, op. cit., s. 106, 110). Pomiędzy lirą korbową (od XVII wieku funkcjonowała 
w języku niemieckim nazwa Leier; dzisiaj – Drehleier) a katarynką (niem. Leier-
kasten) istnieje podobieństwo zaledwie na poziomie techniki gry. C. Sachs roz-
strzyga: „Znana pieśń Schuberta Der Leiermann nawiązuje właśnie do struno-
wej liry korbowej, a nie do katarynki”. C. Sachs, op. cit., s. 296.
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docieranie poza formą „my” (mocno akcentowaną jeszcze w litanij-
nym utworze XXIII) do prawdy o sobie samym w świecie. Potrzeba 
doświadczania rzeczywistości prowadzi podróżnych w  dwóch od-
miennych kierunkach: dla jednego cel poznania zostaje określony 
sensem horyzontu, dla drugiego – sensem przypadkowego konkre-
tu. Bohater Podróży zimowej w  drodze analizy empirycznej, obcej 
romantykowi, stopień tożsamości własnego odbicia sprawdza z sobą 
samym, przeprowadza studium podobieństw, które od pewnego 
momentu stają się niemożliwe do jednoznacznego sprecyzowania. 
Nie budzą podejrzeń tylko elementy sfery zewnętrzności (tu wręcz 
szokuje podobieństwo „do złudzenia”), ale poza dostępny percepcyj-
nie obszar wypada cała przestrzeń wewnętrzna, bohater może zaled-
wie przypuszczać, że „ja” z szyby wystawowej raczej nie słucha rapu. 
Stąd w procesie rozpoznawania zaczyna odchodzić od entuzjazmu 
stwierdzenia wstępnej identyczności („kubek w kubek”, „wielkie po-
dobieństwo”, „znowu: tak jak ja”) i zmierza ku końcowym pytaniom 
uprzytamniającym ontologiczną rozbieżność („Więc to prawda, bra-
cie w zwierciadlanym szkle? / Mam jakiegoś ciebie, masz jakiegoś 
mnie?”). W  ten sposób wraz z  przejściem od sfery epistemologii 
w przestrzeń ontologii dokonuje się świadome, filozoficzne pozna-
nie – własne odbicie rodzi obcego świadka, deformuje, rozprasza, 
stwarza co najwyżej „brata” czy „jakiegoś ciebie”.

Inspiracje fonetyczne

Literackie zakorzenienie Podróży zimowej wskazują wreszcie, z mi-
kroskopową dokładnością, podobieństwa w  płaszczyźnie fone-
tyki, które rozstrzygają o  stopniu zaawansowania palimpsestowo-
ści intertekstualnej w obrębie ogólnej i nadrzędnej palimpsestowości 
intersemiotycznej/intermedialnej. Tym razem pokazuje Barańczak 
w  niuansach mechanizm literackiego palimpsestu, który powoduje 
powstawanie miejsc prześwitywania podobnych, a niejednokrotnie 
identycznych sekwencji brzmieniowych w  odmiennych językach. 
W rezultacie wyszukiwania fonetycznych równoważników tworzą się, 
jeżeli można tak powiedzieć, p a r o n i m y  czy – z  racji częstego 
przełamywania granic wyrazowych – p s e u d o p a r o n i m y  k u l-
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169ROZDZIAŁ 5

t u r o w e. W utworze XXIV istnieją one także, ale nie są tak wyrazi-
ście akcentowane, jak np. w utworze XIII (repetycja wyrażenia „mein 
Herz” znajduje cztery warianty fonetyczne: „na śmierć”, „a śmierć”, 
„zna śmierć”, „ma śmierć”)65 czy XV („krecha”66 jako ekwiwalent 
przywłaszcza brzmienie niem. „Krähe”, ‘wrona’)67. Barańczak nie-
zwykle ostrożnie i oszczędnie inkrustuje tekst Podróży fonetycznymi 
powinowactwami, nie pozwalając na ich dewaluowanie się poprzez 
zbytni nadmiar i  unikając schematycznych rozwiązań. Brak sche-
matyzmu odnosi się także do dwóch wskazanych przypadków, po-
nieważ rozpoznanie relacji fonetycznej z wyrażeniem „mein Herz” 
możliwe jest wyłącznie podczas słuchania pieśni (wyrażenie to nie 
pojawia się expressis verbis w wierszu XIII), a związek między wy-
rażeniami „die Krähe” i  „Białą krechą” widać już na poziomie sa-
mego dzieła literackiego, w zestawieniu fragmentu tekstu wokalne-
go (w polu cytatu muzycznego u Schuberta) z  tekstem literackim.

Inspiracje fonetyczne przejawiają się nie tylko w różny sposób, 
ale mają zhierarchizowany stopień czytelności: znaczenie „mein 
Herz” w kontekście XIII utworu zauważane jest natychmiast w trak-
cie słuchania Schuberta ze względu na wielokrotne użycie i często-
tliwość ekwiwalentów u  Barańczaka, jednakże nie zwraca już po-
dobnej uwagi to samo sformułowanie dwukrotnie przekształcone na 
„masz chęć”68 w wierszu VII. Przypadki pojedyncze wymagają za-
tem niezwykle skrupulatnego przestudiowania tekstów i dają się kla-
syfikować w ukła dzie skalarnym, którego bieguny wyznaczają z jed-
nej strony identyczność, z drugiej – daleko posunięta modyfikacja 
fonetyczna. Wykrzyknik „Ach”69 (XII) funkcjonuje w obu tekstach 
identycznie; słowo „haust” (II) u  Barańczaka odpowiada niemiec-
kiemu „Haus”70; apostroficzny wykrzyknik: „śniegu” (VI) sprowoko-

65 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 29–30; W. Müller, Die Post, w: A. Feil, op. cit., s. 168.
66 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 32; W. Müller, Die Krähe, w: A. Feil, op. cit., s. 169.
67 Zob. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, s. 170. Zob. także A. Węgrzyniako-

wa, op. cit., s. 107, 108.
68 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 20–21.
69 Ibidem, s. 28; W. Müller, Einsamkeit, w: A. Feil, op. cit., s. 167.
70 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 13; W. Müller, Wetterfahne, w: A. Feil, op. cit., s. 164.
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170 CZĘŚĆ I I

wany zostaje Müllerowskim „Schnee, du”71; „dach” (XXI) pojawia się 
w miejscu „gedacht”72; w utworze XXIV brzmienie kolokwialnego 
wyrażenia „kubek w kubek” zapowiada sekwencja: „dreht er, was er”, 
z kolei zaimek osobowy „ja” sytuuje się i fonetycznie, i semantycznie 
wobec „Mann”. Idąc dalej tym tropem, badać by trzeba odpowied-
niki semantyczne i interpretować relacje słowne w rodzaju: „mrok” 
(IX) – „Grab”73, „topielec” (XIX) – „Wandersmann”74, a w przypadku 
utworu XXIV: „bracie” – „Alter”.

Wszystkie relacje intertekstualne – począwszy od sytuacyjnych, 
poprzez tematyczne, po fonetyczne – wpisują się w ustaloną prze-
strzeń topologiczną, pokazują ogólne, a  momentami szczegółowe 
czy punktowe odniesienia tekstów Podróży zimowej. W perspekty-
wie intertekstualności niewątpliwie zastanawia skrupulatność ana-
lityczna Barańczaka, zwłaszcza że intermedialna strategia literacka 
dopuszczała potencjalnie kilka rozwiązań zinterpretowania kompo-
nentu językowego i jego funkcji w polu struktury muzycznej, od wa-
riantu asemantycznego po semantyczny75. Należałoby więc zastano-
wić się nad znaczeniem wyboru opcji konstruowania pojedynczej 
bądź podwójnej palimpsestowości. Barańczak mógł poprzestać na 
matematycznej eksploracji tekstu muzycznego i na słuchaniu pieśni 
„poza słowami”76, czyli mechanicznie wykorzystać schematy matryc 
uformowanych wcześniej zgodnie z  p e w n ą  sekwencją brzmie-

71 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 19; W. Müller, Wasserflut, w: A. Feil, op. cit., s. 165.
72 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 39; W. Müller, Das Wirtshaus, w: A. Feil, op. cit., 

s. 170.
73 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 24; W. Müller, Das Irrlicht, w: A. Feil, op. cit., s. 166.
74 S. Barańczak, Podróż zimowa, s. 36; W. Müller, Täuschung, w: A. Feil, op. cit., s. 170.
75 Rodzaje możliwych zachowań poetyckich przedstawia A. Libera w  swoistej 

typologii: 1) przekład do muzyki (Lipa), 2) przekład niezależny od muzyki,  
3) nawiązanie nominalne do Winterreise, 4) stworzenie cyklu „własnych wierszy, 
różnych zasadniczo od tekstów Müllera, pasujących jednakże do kompozycji 
Schuberta”. A. Libera, op. cit., s. 109.

76 Ten sposób percepcji muzyki, w której obrębie znajduje się bezpośrednio tekst 
słowny, jest dość rozpowszechniony. W  opinii B. Pocieja: „w  dziele muzyki 
wokalnej naprawdę wysokiej klasy (takim jak pieśń Schuberta [...]), a dokładnie 
w  oddziaływaniu tego dzieła na nas, pojęciowość tekstu, w  normalnym 
rozumieniu pojęcia, gra rolę znikomą”. B. Pociej, Po co muzyce słowa?, „Ruch 
Muzyczny” 1984, nr 21, s. 8.
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171ROZDZIAŁ 5

niową (tzn. asemantycznie). Efekt osiąganej spójności konstrukcyj-
nej utworów poetyckich w stosunku do poszczególnych interpreta-
cji muzycznych Schuberta pozostawałby równie zadowalający. Ale 
oznaczałoby to wówczas, oprócz wyeliminowania relacji intertek-
stualnych z tekstami Müllera i zarzucenia polemicznego kulturowo 
dialogu z  nim – zatuszowanie argumentu niezbędnego do właści-
wej oceny eksperymentu genologicznego. W  centrum zaintereso-
wania poety znalazła się przeciwna, semantyczna możliwość usytu-
owania się względem pre-tekstu, aby poprzez wielopłaszczyznowe 
odsłanianie „miejsc wspólnych” (topoi) między innymi sugerować 
status relacji pomiędzy tekstami literackimi Podróży zimowej a tek-
stami muzycznymi Winterreise. Dlatego rzeczywistego charakteru 
niepowtarzalności gatunkowej cyklu, genologicznej nieokreśloności 
czy – przenosząc konkluzję Michała Głowińskiego na teren litera-
tury – „formalnej jednorazowości”77, doszukiwać się trzeba przede 
wszystkim we wzajemnie oświetlających się uwikłaniach interme-
dialnych i intertekstualnych.

Konsekwencje słuchania i czytania –  
muzyczny tekst literacki

Wstępna, paraliteracka interpretacja – uprzytamniająca specyficzne 
sfunkcjonalizowanie dzieła muzycznego w literaturze – odbywa się 
w drodze słuchania kompozycji Schuberta, gdy tekst literacki poka-
zuje swoją początkową, by tak rzec, p i e ś n i o w ą  a r t y k u l a c j ę, 
stopniowo przełamywaną i ostatecznie przełamaną jeszcze w akcie 
tworzenia. Ujmując ściślej strategię poetycką: poprzez przezwycię-
żanie pierwotnej, muzycznej artykulacji, której specyfikę określa-
ją rytm sylabiczny tekstu muzycznego oraz jakość Schubertowskiej 
linii melodycznej, tekst wokalny staje się wirtualny i przeradza się 
w autonomiczny tekst literacki. Nieliteracki ogląd otwiera zasadni-
cze pole do jego analizy, ujawnia rozmiar strukturalnej zależności 

77 M. Głowiński, Gatunki literackie w muzyce, w: idem, Prace wybrane, t. 2: Narra-
cje literackie i nieliterackie, Kraków 1997, s. 186.
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i stopień zdeterminowania działań poetyckich, co w dalszej kolejno-
ści stanowi fundament interpretacji Podróży jako dzieła literackiego. 
Zaistnieć musi zatem w sensie interpretacyjnym szczególny typ „po-
dwójnego przejścia” poprzez całość poetycką, wymagane są – jak pro-
ponuje Michael Riffaterre – dwie fazy lektury: heurystyczna i her-
meneutyczna78. Pierwsza, którą nazwać by należało w  tej sytuacji 
przed-interpretacją, byłaby etapem nie tyle rozpoznania nieliterac-
kiego kontekstu, ile próbą odnalezienia dla niego stosownej i precy-
zyjnej argumentacji; druga dopiero – właściwą interpretacją. Barań-
czak, sięgając po formę gatunkową od strony literatury do muzyki 
i  konkretnego gatunku romantycznej pieśni (niem. Lied), przysta-
je na warunki „wkomponowywania” słów i wersów w obręb wzor-
ca muzycznego, czyli poniekąd rezygnuje z wpływu na podstawowe 
uwarunkowania konstrukcyjne. Rygor w zakresie rozłożenia akcen-
tów i sylabicznego kształtowania wersu w momencie podjęcia prze-
strzeni topologicznej tekstu Müllera w  wersji z  kompozycji Schu-
berta narzucają apriorycznie zaprezentowane matryce, określające 
mechanizm odniesień intersemiotycznych79.

W  Podróży polskiego poety zostaje odwrócona prowokacyjnie 
operacja adaptowania tekstu literackiego w  muzyce: pokazuje się 
jej wariant z perspektywy literatury, niemniej jednak w bezpośred-
nim związku z konwencją muzyczną. Schubert rozpoczyna Winter-
reise od nazwy i pierwszych dwunastu tekstów Wilhelma Müllera80, 

78 Zob. M. Riffaterre, L’illusion référentielle, przeł. z ang. P. Zoberman, w: R. Bar-
thes, L. Bersani, Ph. Hamon, M. Riffaterre, I. Watt, Littérature et réalité, Paris 
1982, s. 96–97.

79 Cały problem wyjaśnia Barańczak przy innej okazji, opisując swoistość 
tłumaczenia Der Lindenbaum: „Tym, co szczególnie komplikuje tłumaczenie 
tekstów przeznaczonych do śpiewania, jest konieczność stuprocentowo 
dokładnego odwzorowania ich budowy sylabiczno-akcentowej. [...] Podobnie 
z kwestią akcentów językowych, które muszą przypadać na dokładnie te a nie 
inne sylaby, tak aby pokrywać się ściśle z akcentami muzycznymi”. S. Barańczak, 
Ocalone w tłumaczeniu, s. 225.

80 Nazwę cyklu podjął Schubert z tytułu 12 pieśni W. Müllera, opublikowanych w roku 
1823 przez F. A. Brockhausa w Lipsku („Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1823”). 
Pełne wydanie 24 utworów Winterreise ukazało się rok później u Ch. G. Acker- 
manna, w drugiej części Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden 
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które implikują, a jednocześnie determinują muzyczne rozwiązania 
w niuansach. Barańczak rozpoczyna Podróż zimową przede wszyst-
kim od tekstów muzycznych Schuberta, realizuje ścisłą współza-
leżność słowno-muzyczną czy – precyzyjniej określając jej kieru-
nek – muzyczno-słowną. Operacja sama w sobie nie byłaby niczym 
nadzwyczajnym, bo podobnie, by ograniczyć się do współczesno-
ści, postępuje się przecież nierzadko w  tzw. muzyce rozrywkowej. 
Ale po pierwsze, „dopisywany” tam tekst jest głównie, a nawet tyl-
ko użytkowy (toteż bardzo rzadko przekracza granicę własnej niesa-
modzielności), a po drugie – za wszelką cenę, jeżeli pominąć przy-
padki tworzenia kontrastów w gatunkach parodiujących, wpisuje się 
w  charakter tekstu muzycznego, werbalizuje muzyczny sens. Tutaj 
zamierzenie wydaje się z gruntu nieco inne, jakby podwójnie nega-
tywne, i w wymiarze genologicznym, i w wymiarze semantycznym. 
Tekst literacki przez odwrócenie perspektywy oraz mechanizmu 
konstruowania zależności izoluje się od możliwości wtórnego za-
adaptowania, pokazuje tylko, jak sam „d e a d a p t u j e  s i ę” z ob-
szaru kompozycji muzycznej. W efekcie broni się całkowicie przed 
dekonstrukcyjnym działaniem zewnętrznym i nie oczekuje na ada-
ptację muzyczną, pomimo że immanentnie nosi w sobie postać źró-
dłowego tekstu wokalnego, którą trzeba rekonstruować w momen-
cie podjęcia działań analityczno-interpretacyjnych. Inaczej jeszcze 
mówiąc, tenże tekst wyrasta palimpsestowo z konstrukcji muzycz-
nej – nad tekstem Wilhelma Müllera – ale zarazem dość przewrot-
nie odcina się od pragmatycznego zastosowania; ma argumentować 
tezę, iż schemat pieśniowy jako przestrzeń konstrukcyjna może być 
w literaturze równie przydatny, jak forma sonetowa czy kontury bia-
łej kartki papieru81.

Waldhornisten [Wiersze z papierów pozostawionych przez wędrownego waltornistę] 
(Dessau 1824).

81 Takie porównanie jest zasadne w  sensie historycznym: m.in. u  Mallarmégo 
przestrzeń białej kartki stanowi matrycę wyjaśnianą poprzez ściśle muzyczne 
paralele. Zob. S. Mallarmé, przedmowa do: Un Coup de dés, w: idem, Oeuvres 
complètes, red. H. Mondor, G. Jean-Aubry, Paris 1979, s. 455–456. Zob. C. S. Brown, 
The Musical Analogies in Mallarmé’s „Un Coup de dés”, „Comparative Literature 
Studies” 1967, nr 1/2, s. 67–79.
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174 CZĘŚĆ I I

W tym miejscu uwidocznia prymarną funkcję wieloaspektowo 
akcentowane przesunięcie semantyczne pomiędzy oboma cyklami 
poetyckimi, które decyduje, jak sądzę, o nieużytkowym charakterze 
Podróży zimowej. Formalnie zachodząca symetria tekstów literackich 
Barańczaka względem tekstów muzycznych Schuberta nie wystarcza 
do zneutralizowania kulturowo nacechowanej rozbieżności seman-
tycznej. „Do istoty pieśni przynależy organiczny związek [...] ze sfe-
rą uczuć. Gdy związek ten rozluźnia się, »pośredniczeje«, wówczas 
pieśń staje się sztuczna, nieprawdziwa, niepotrzebna jako pieśń; b y ć 
m o ż e  t e ż  p r z e s t a j e  b y ć  p i e ś n i ą,  s t a j e  s i ę  c z y m ś 
i n n y m  (j a k i m ś  i n n y m  g a t u n k i e m, f o rm ą)”82. Poetycki 
przypadek Barańczaka stanowi egzemplifikację efemerycznej próby 
przeforsowania współistnienia słowno-muzycznego w polu literatu-
ry. Teksty literackie Podróży zimowej niewątpliwie powstają w obrę-
bie pieśni, w stadium tworzenia są tekstami wokalnymi i zachowują 
tego ślady na zawsze, ale finalnie zostają umieszczone poza czy – by 
wyrazić się bardziej obrazowo – obok kompozycji muzycznej. W re-
zultacie nie stają się elementami pieśni (tu wyjątkiem pozostaje Lipa 
jako tłumaczenie), tworzą natomiast nowy typ jednorazowej gatun-
kowości w literaturze. Argument na obronę takiego twierdzenia daje 
się odnaleźć pośrednio i u Barańczaka, który wyraźnie unika okre-
ślenia „pieśń” w stosunku do Podróży zimowej (chyba nie jest to kwe-
stia tylko przypadku czy niedopatrzenia z  mojej strony) i  tym sa-
mym nader wymownie definiuje własne stanowisko. Ale podejścia 
interpretacyjne odbiegają od tego punktu widzenia, nie zwraca się 
dostatecznej uwagi na fakt, iż trudności w adekwatnym nazywaniu 
eksperymentu literackiego wynikają właśnie z  nieokreśloności ga-
tunkowej cyklu. Intuicyjne poszukiwania odpowiedniej formuły dla 
„wierszy do muzyki” powodują, że raz mówi się o „pieśni”83, innym 
razem – w sposób zachowawczy – o „wierszu-pieśni”84; że raz ambi-
walentność gatunkowa zostaje dostrzeżona („wiersze, czy raczej pie-

82 B. Pociej, Istota pieśni, s. 34. Podkreśl. – A. H.
83 M. Sukiennik, op. cit., s. 132 i n. Zob. także: J. Kandziora, op. cit., s. 46, 47, 48 i n.; 

Z. Bauer, op. cit., s. 64.
84 J. Kandziora, op. cit., s. 51, 52.
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175ROZDZIAŁ 5

śni”85), a  innym razem zatuszowana metaforycznym uogólnieniem 
(„Pożegnanie Barańczaka”86).

Teksty literackie (czy szerzej: teksty słowne), które mogą stać się 
elementami kompozycji muzycznych, przejawiają ku temu poten-
cjalną gotowość tak w  płaszczyźnie semantycznej, jak też, zwłasz-
cza, w  warstwie brzmieniowej. U  Barańczaka natomiast owa p o- 
t e n c j a l n o ś ć  e x  p o s t  od razu staje się bardzo skomplikowa-
na, nie istnieje, jeśli tak rzec, w czystej postaci. Wydaje się absurdal-
nie zanegowana w stosunku do Schuberta, absurdalnie, bo w zakre-
sie instrumentacji dźwiękowej i prozodii wszelkie pożądane niuanse 
zostały zrealizowane w punkcie wyjścia bezbłędnie. Jeżeli próbuje się 
w  rzeczywistości śpiewać teksty Podróży zimowej lub słyszy się je 
w wyobraźni jako śpiewane, to towarzyszy temu identyczne wraże-
nie – są idealnie dopasowane pod względem formalnym do tekstów 
muzycznych. Niemniej jednak wtórne zestawienie dwóch przed-
stawień świadomości człowieka, dokonanych przez zapis literacki 
w  XX, a  muzyczny w  XIX stuleciu, okazuje się poprawne wyłącz-
nie „g r a m a t y c z n i e”. „To było zamierzone [...] – powiada Barań-
czak. – Efektu nie nazwałbym może dysonansem, ale kontrastem, 
czy może, jeszcze dokładniej, ironią (albo autoironią), która wytwa-
rza chwilami zetknięcie się tego, co mówi nam tekst, z tym, co mówi 
muzyka”87. W istocie próba zderzenia tekstu literackiego jako współ-
istniejącego tekstu słownego w przestrzeni pieśni, czyli w sytuacji, 
gdy tworzy się zarazem „przymierze prozodii i konflikt bezpośred-
nich znaczeń słownych”88, stanowić może jedynie rodzaj gatunku pa-
rodiującego czy parodii89. Należałoby dorzucić: parodii semantycz-
nej, ponieważ osoba nie znająca języka polskiego wysłucha pieśni 
Schuberta z  tekstem Barańczaka z  zadowoleniem i  bez najmniej-

85 K. Biedrzycki, „Ten taki sobie świat”, w: idem, Świat poezji Stanisława Barańcza-
ka, Kraków 1995, s. 283.

86 A. Węgrzyniakowa, op. cit., s. 106.
87 Opinia sformułowana w trakcie rozmowy z M. Ciszewską, R. Bąkiem i P. Ko-

zackim OP, Po stronie sensu, s. 60.
88 M. Bristiger, op. cit., s. 105.
89 Zob. A. Libera, op. cit., s. 112; M. Stala, op. cit., s. 8. Zob. także B. Pociej, Półka 

z książkami, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1995, nr 5, s. 231.
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176 CZĘŚĆ I I

szych podejrzeń. Sprawa nieprzystawalności współczesnych utworów 
poetyckich względem romantycznych pieśni Schuberta rozstrzyga się 
w płaszczyźnie semantyki; innymi słowy, o niemuzycznym przezna-
czeniu Podróży zimowej decyduje ostatecznie druga negatywność, 
kryterium semantyczne. Oprócz wiersza V (poza cyklem opatrzonego 
tytułem Lipa) wszystkie pozostałe utwory nie nadają się do wykona-
nia muzycznego. Nie z powodu – by raz jeszcze powtórzyć – for-
malnych rozbieżności czy braku rygoru strukturalnego90, lecz trans-
formacji między dwoma polami cywilizacji kulturowej, ujawnianych 
na poziomie tekstowym i metatekstowym. Wirtualny tekst wokalny, 
mocno paradoksalnie, może być tylko tekstem literackim, chociaż 
jednocześnie – jako muzyczny tekst literacki – nie zatraca interme-
dialnego zakorzenienia.

Muzyczny tekst literacki w polu własnej autonomiczności wy-
maga czytania, ale należałoby dopowiedzieć od razu: czytania moc-
no specyficznego, zachowującego macierzysty kontekst muzyczny, 
a w najdalej idącej formule interpretacyjnej dzieła literackiego – od-
czytania interdyscyplinarnego. Taki przypadek w literaturze trzeba 
by nazywać mianem d w u t e k s t o w o ś c i  l i t e r a c k i e j  przez 
prostą analogię do dwutekstowości muzycznej91. W muzyce zawłasz-
czony tekst słowny funkcjonuje bądź bezpośrednio, w sensie tekstu 
wokalnego (np. teksty Müllera w Winterreise Schuberta), bądź po-
średnio, jak w poemacie symfonicznym. W literaturze rzecz przed-
stawia się bardzo podobnie, bo tekst muzyczny daje się wprowadzić 
w obręb dzieła literackiego albo wprost, w postaci cytatu muzyczne-
go, albo pośrednio, konotacyjnie, poprzez różne typy tematyzowania 
lub – w najbardziej wyrafinowanej formie – poprzez konstrukcyjne 

90 Pod tym względem tekst jest dopracowany idealnie i nie powoduje najmniej-
szych trudności wykonawczych, o czym zaświadcza J. Artysz, wykonawca pie-
śni Schuberta do słów Barańczaka (pieśni te zostały zaprezentowane przez II Pro-
gram Polskiego Radia w audycji Atelier; Podróż zimowa, Studio Classic 1999,  
02 1999 2). J. Artysz, Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Barańczaka, s. 103.

91 Odwrotną do tego sytuacją, w  muzyce, byłaby m.in. „recytacja orkiestralna”  
P. Hindemitha, „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé. Zob. rozdz. 7: Literatura 
poza literaturą: „Hérodiade” – „»Hérodiade« de Stéphane Mallarmé” Paula Hin-
demitha, s. 211–234.
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177ROZDZIAŁ 5

filiacje. U Barańczaka zacytowanie poszczególnych fragmentów pie-
śni Schuberta, które nie są incipitami tekstu muzycznego, lecz inci-
pitami utworu wokalnego, czyli początkowymi partiami głosu (li-
nia melodyczna bez akompaniamentu fortepianowego)92, nie ma 
charakteru tylko estetycznego (ten aspekt wydaje się zresztą zupeł-
nie marginalny). Fundamentalne natomiast tego znaczenie widzieć 
by należało w  emblematycznym sygnalizowaniu intermedialnego 
źródła każdego z dwudziestu czterech utworów. Niewątpliwie cytat 
Schuberta funkcjonuje w stosunku do tekstu literackiego Barańcza-
ka antycypacyjnie, implikuje typ odbioru, w którym czynność słu-
chania stanowi bardzo ważny czy może nawet prymarny kontekst 
dla czynności czytania. Fragment muzyczny w  pozycji motta sta-
je się wobec tego pierwszą częścią heurystycznego etapu badania, 
co oznacza w konsekwencji, że ta część interpretacji dana odbiorcy 
wraz z dziełem literackim... należy do Barańczaka.

Między typami znaczenia cytatów muzycznych w dziele literac-
kim w ogóle istnieje podstawowa różnica w zależności od tego, czy 
zacytowanie ma charakter konkluzywny, czy też antycypacyjny. Oba 
przypadki w literaturze XX wieku, traktowane w szerokim rozumie-
niu jako awangardowe, najczęściej pojawiają się w odizolowaniu i, co 
tutaj najistotniejsze, ograniczają się wyłącznie do poziomu tekstu li-
terackiego. W Cudzoziemce Kuncewiczowej parokrotnie spotyka się 
konkluzywne wykorzystanie notacji muzycznej w  konstruowaniu 
i uspójnianiu fabuły, w Arias tristes Juana Ramón Jiméneza (mottami 
także fragmenty z Schuberta...) – antycypacyjne93. W tym kontek-
ście Podróż zimowa stanowi ewenement artystyczny, łącząc oba typy 
sfunkcjonalizowania cytatu muzycznego na całkowicie różnych po-

92 Tak należałoby traktować sformułowanie J. M. Kłoczowskiego, iż wiersze Ba-
rańczaka są poprzedzone „reprodukcją kilku początkowych taktów kolejnych 
pieśni Schuberta”. J. M. Kłoczowski, Głosy o „Podróży zimowej” Stanisława Ba-
rańczaka, s. 106.

93 Ten typ funkcjonowania cytatu muzycznego spotyka się u  J. Iwaszkiewicza 
w utworach prozatorskich, np. fragment kompozycji Liszta w opowiadaniu Me-
fisto-Walc (zob. Opowiadania muzyczne, Warszawa 1971, s. 147), a także poetyc-
kich, np. przywołanie Schumanna w Vöglein als Prophet (zob. Śpiewnik włoski. 
Wiersze, Warszawa 1974, s. 31).
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178 CZĘŚĆ I I

ziomach. Domaga się mianowicie naraz komplementarnych inter-
pretacji paraliterackiego elementu tak na terenie muzyki (ze wzglę-
du na tekst wokalny), jak literatury (ze względu na tekst literacki): 
„moją ambicją – podsumowuje Barańczak – było napisanie takich 
tekstów, które można byłoby zaśpiewać do określonej melodii, a za-
razem – przeczytać również w  oderwaniu od muzyki, jako samo-
dzielne wiersze”94. Być może to moment decydujący, aby zrozumieć 
bardziej krytycznie komentarz odautorski, nierzadko bezzasadnie 
utożsamiany z przyzwoleniem na pozamuzyczną interpretację. Czy-
tanie „samodzielnych wierszy” nie oznacza wszakże wykluczenia ich 
źródłowego kontekstu muzycznego, tak jak śpiewanie ich jeszcze nie 
przesądza o użytkowym przeznaczeniu. Można, oczywiście, rozpa-
trywać te utwory z różnych perspektyw badawczych, bo cykl podsu-
wa wiele interesujących możliwości analityczno-interpretacyjnych, 
związanych chociażby ze sferą wewnątrztekstowej intertekstualno-
ści. Jakkolwiek by jednak patrzeć na całość, nie uniknie się problemu 
muzycznych reminiscencji, które pokazują konieczność paralelnego 
badania, filologicznego i  interdyscyplinarnego. Dlatego stanowczo 
obstaję przy początkowym zastrzeżeniu, iż nie da się rozwiązać kwe-
stii obu optyk interpretacyjnych, muzycznej oraz niemuzycznej, me-
taforycznie wyrażonych czynnościami słuchania i czytania, poprzez 
upraszczające wyeliminowanie jednej z obszaru drugiej95.

Muzyczny tekst literacki Barańczaka – by ostatecznie podsu-
mować rozważania – podejmuje z  jednej strony grę intermedialną 
jako napisany linearnie „przede wszystkim do melodii kompozyto-
ra”96, z  drugiej natomiast, odniesieniami sytuacyjnymi, tematycz-
nymi czy fonetycznymi do tekstów Müllera, nie rezygnuje i  z  gry 
intertekstualnej. W  konsekwencji graniczną złożoność Podróży zi-
mowej w rozumieniu dzieła literackiego, nową odmianę koncepty-
zmu poety w polu poezji melicznej97, można zobaczyć dopiero po-
przez zestawienie niuansów gry intermedialnej (wystarczającej do 

94 S. Barańczak, Od autora, w: idem, Podróż zimowa, s. 7.
95 Zob. komentarz A. Poprawy na temat „podwójnego sposobu odbioru” Podróży 

zimowej. A. Poprawa, Wiersze na głos i fortepian, s. 164.
96 S. Barańczak, Od autora, w: idem, Podróż zimowa, s. 7.
97 Zob. E. Balcerzan, Oceny dorobku Stanisława Barańczaka, „Opcje” 1995, nr 1/2, s. 83.
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179ROZDZIAŁ 5

określenia statusu tekstu wokalnego) i  gry intertekstualnej (prze-
twarzającej tekst wokalny na tekst literacki). Wynik permanentnej 
polaryzacji pomiędzy nimi decyduje, że tekst literacki – ujawniają-
cy wirtualną postać tekstu wokalnego w  drodze interdyscyplinar-
nej rekonstrukcji – przybiera formę wyłącznie autonomiczną, czy-
sto literacką. Pod względem ontologicznym zachodzi tu jednakże 
cały czas proces szczególnego ogniskowania, który dobrze charak-
teryzuje pojęcie syndrome: tekst literacki „zbiega się” z wirtualnym 
tekstem wokalnym i dopiero w jego kontekście ujawnia komplika-
cję genologiczną w  obrębie palimpsestowej konstrukcji. Cykl Ba-
rańczaka w  finalnym rozpoznaniu okazuje się czymś o  wiele wię-
cej niż tylko „stylizacyjną zabawą”98 fundowaną poprzez odwrócenie 
mechanizmu dekonstrukcji tekstu słownego w  dziele muzycznym. 
Konstrukcyjnie tworzy rodzaj niesłychanie ekwilibrystycznej s t y- 
l i z a c j i  i n t e r s e m i o t y c z n e j99, t r a n s f o r m a c j i  i n t e r-
m e d i a l n e j, stąd i skrajnie wyrafinowaną postać muzycznego tek-
stu literackiego.

98 G. Borkowska, Wolny od doskonałości, „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 51/52, s. 17.
99 Właściwie można by mówić w tej sytuacji o zaistnieniu podwójnej stylizacji in-

tersemiotycznej: w sensie tradycyjnym, określającym relacje pomiędzy różny-
mi sztukami (Barańczak–Schubert), ale także w sensie naddanym (zob. S. Balbus, 
Między stylami, Kraków 1993, s. 143–144), dotyczącym odniesień pomiędzy róż-
nymi systemami literatury (Barańczak–Müller).
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część iii
Na pograniczu sztuk
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rozdział 6
Partytura – Judasz z Kariothu  

Karola Huberta Rostworowskiego

W roku 1820 Louis Spohr, niemiecki skrzypek, kompozytor i dyry-
gent, użył po raz pierwszy pałeczki dyrygenckiej, którą wprowadza 
później do szerszego obiegu autor muzyki scenicznej do Snu nocy 
letniej Williama Szekspira – Felix Mendelssohn. Batuta, przeciw-
nie niż może się dzisiaj wydawać w kontekście muzycznych defini-
cji słownikowych, nie pozostała atrybutem jedynie dyrygenta w sali 
koncertowej; pozornie najdziwniejszego człowieka na muzycznej 
scenie, który nie gra, grając wszystko wszystkimi. Na początku ko-
lejnego stulecia Karol Hubert Rostworowski pokazuje jej specyficz-
ną użyteczność literacką w 2 scenie IV aktu Judasza z Kariothu1, nie 
jako rekwizytu, lecz narzędzia decydującego o organizacji symulta-
niczności i tekstu dramatycznego (mentalnie), i jego postaci adapto-
wanej teatralnie. Właściwe rozumienie znaczenia kwestii słownych, 
które powstają w przestrzeni literackiej, a które według zamysłu dra-
maturga „należy ćwiczyć pod batutą”, czyli w sposób stricte muzycz-
ny, dokonuje się w  rezultacie poza ramami tradycyjnego odczyty-
wania tekstu. W podobnych sytuacjach, gdy objaśnianie konstrukcji 
literackich wymaga interdyscyplinarnej optyki (w  podjętym przy-
padku idzie o  zaakceptowanie perspektywy badań muzyczno-lite-
rackich), niepomiernie zwiększa się ryzyko prawomocności proce-
su analitycznego. Moment rzeczywistego zbliżenia, jak sugeruje przy 
innej okazji Paul Ricoeur: „czytelnika – do dyrygenta”2, odsłania 
problemat interpretacji otwartej interdyscyplinarnie.

1 Tekst Judasza z  Kariothu podejmuję za edycją: K. H. Rostworowski, Wybór 
dramatów, wstęp i opracowanie J. Popiel, BN I 281, Wrocław 1992, s. 3–236.

2 P. Ricoeur, Wyjaśnianie i  rozumienie, przeł. K. Rosner, w: idem, Język, tekst, 
interpretacja, wybór i  wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 
1989, s. 161.
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184 CZĘŚĆ I I I

Dyrygentem z  batutą u  Rostworowskiego b ę d z i e  reżyser 
i czytelnik; u Jeana Tardieu w Conversation-sinfonietta3 (1952) j e s t 
nim postać milcząca, która w trakcie całości sztuki poprzedza sto-
sownym ruchem batuty każde słowo, zgodnie z intencją autora4. Po-
tencjalny dyrygent Rostworowskiego prowadzi maksymalnie jede-
naście głosów; ujawniony dyrygent Tardieu – sześć (dwa basy: B1, 
B2; dwa kontralty: C1, C2; tenor: T i sopran: S). Dramat Rostworow-
skiego, uznawany za wariant dramatu poetyckiego ze sferą ontolo-
giczno-epistemologiczną w centrum5, wydaje się skrajnie tragiczny; 
sztuka Tardieu, umieszczona na pograniczu teatru absurdu6 – skraj-
nie komiczna i parodiująca...

To od początku niesłychanie niebezpieczne zestawienie rodzi 
fundamentalne pytanie: czy daje się w ogóle przeprowadzić w spo-
sób sensowny dalej idące paralele nie tylko pomiędzy myśleniem te-
atralnym obu dramaturgów, ale czy można wskazać rodzaj pokre-
wieństwa źródeł obu tekstów? Jakakolwiek hipoteza o wzajemnych 
wpływach byłaby oczywiście zbyt daleko posunięta, zupełnie po-
zbawiona argumentacji; raczej sformułować by trzeba tezę, iż pew-
ne podobne impulsy twórcze powodują zbieżne efekty artystyczne. 
Proponowana dalej analiza awangardowego rozwiązania w 2 scenie 
IV aktu, także próba interpretacji tekstu dramatu i komplementar-
nie sztuki scenicznej Judasza z Kariothu, koncentruje się na poka-
zaniu skutków pozaliterackich czy pozajęzykowych inspiracji Ro-
stworowskiego. Aby wyostrzyć przy tym kontury eksperymentu, 
a  zarazem zakreślić perspektywę badawczego oglądu, parokrotnie 

3 J. Tardieu, Conversation-sinfonietta, w: idem, Théâtre de chambre, Paris 1966,  
s. 237–258.

4 Ibidem, s. 239. Zob. G. Kapuscinski, La Théâtralisation des arts dans l’oeuvre 
dramatique de Jean Tardieu, „The French Review” 1987, nr 3, s. 321–322. Zob. 
także M. Schwarz, Conversation-sinfonietta, w: eadem, Musikanaloge Idee und 
Struktur im französischen Theater: Untersuchungen zu Jean Tardieu und Eugène 
Ionesco, München 1981, s. 33–58.

5 Zob. M. Podraza-Kwiatkowska, Literatura Młodej Polski, Warszawa 1992, s. 162–
–163 i 170–171.

6 Zob. M. Esslin, Théâtre de l’Absurde, przeł. z ang. M. Buchet, F. Del Pierre, F. Frank, 
Paris 1977, s. 234.
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185ROZDZIAŁ 6

zostanie przywołana postać Jeana Tardieu i – jako komparatystyczny 
kontekst – Conversation-sinfonietta.

Pomiędzy tekstem dramatu a tekstem scenicznym

Oryginalny chwyt konstrukcyjny, który stosuje Rostworowski we 
fragmencie 2 sceny IV aktu Judasza z Kariothu, oraz fundamentalny 
zabieg uspójniający całość dramatu sprowadzają się globalnie w pla-
nie estetycznym do korespondencji literatury i muzyki7. Potencjalne 
związki między przedmiotami obu dziedzin warto od razu poddać 
specyfikacji, bo samo pojęcie „korespondencji”, należące do najbar-
dziej wieloznacznych uogólnień we współczesnych badaniach lite-
rackich, zaledwie sygnalizuje rodzaj wzajemnych uwikłań różno-
rodnych sztuk. Relacje muzyczno-literackie w  literaturze wynikają 
zasadniczo albo z konstrukcyjnych filiacji, gdy idzie o literacką in-
terpretację np. techniki muzycznej (to najrzadszy i chyba najbardziej 
wyrafinowany przejaw intersemiotyczności oraz intermedialno-
ści), albo z celowego upodobniania nastrojotwórczego (najczęściej 
poprzez stematyzowanie muzyki), albo z  eksploracji tzw. warstwy 
brzmieniowej i poszukiwania swoistego efektu dźwiękowej imitacji. 
Pierwsze rozwiązanie, ujawniające się zwłaszcza pośród eksperymen-
talnych przejawów literatury XX wieku, łączy się z muzycznym sche-
matyzmem; dwa kolejne – z romantycznym i symbolistycznym apo-
geum – z muzyczną ekspresywnością. Ideałem staje się z jednej strony 
partytura muzyczna i w konsekwencji wielorakie wysiłki spreparo-
wania p a r t y t u r y  l i t e r a c k i e j8, z  drugiej – przywłaszczenie 
muzycznego typu percepcji w literaturze poprzez mimetyczną pre-

7 Problem relacji literatury z muzyką w ogólnych klasyfikacjach umieszcza się tra-
dycyjnie pośród zagadnień „korespondencji sztuk”, o czym świadczą chociaż-
by tytuły zbiorowych publikacji: Pogranicza i korespondencje sztuk („Z dziejów 
form artystycznych w literaturze polskiej”, t. 56, red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, 
Wrocław 1980) czy Z pogranicza literatury i  sztuk (red. Z. Mocarska-Tycowa, 
Toruń 1996).

8 Chodzi o  idealistyczny zamiar argumentowania istnienia literackiej partytu-
ry w wymiarze artystycznym (np. taki projekt dostrzega J. Onimus u Tardieu 
w  związku z  Conversation-sinfoniettą; zob. J. Onimus, Jean Tardieu: un rire 
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186 CZĘŚĆ I I I

zentację muzyki. Oba aspekty znajdują dość skomplikowany wyraz 
w ujęciu Rostworowskiego: rozpościerają się immanentnie pomię-
dzy tekstem dramatu a tekstem scenicznym i nie dają się zredukować 
wyłącznie do jednego obszaru. Obowiązuje przy tym hierarchia ich 
widzenia, bo głównym celem okazuje się osiągnięcie efektu w prze-
strzeni teatralnej, gdzie muzyka może funkcjonować bądź jako ele-
ment autonomiczny („w ciszy językowej”), bądź równorzędny słowu, 
bądź jako tło9. Interesujące nas zjawisko sytuuje się mocno peryfe-
ryjnie w obrębie grupy drugiej, dotyczy interakcyjności elementów 
językowych i muzycznych, schematycznie nakreślonej w tekście dra-
matycznym, a realizowanej na poziomie tekstu scenicznego.

W  związku z  jednoczesnym rozpatrywaniem tekstu dramatu 
i  tekstu scenicznego pojawia się poważna komplikacja metodolo-
giczna, która wynika z rozumienia złożoności dzieła artystycznego, 
istniejącego w dwóch różnych sferach. Owa komplikacja określają-
ca układ wzajemnego odniesienia pozostaje chyba najistotniejsza 
w kontekście Rostworowskiego – pokazuje skrajny efekt transpozycji 
dramatu na utwór teatralny. Nie ulega wątpliwości co do teoretycz-
nego ujęcia modulacji intersemiotycznych, iż zsubiektywizowana, 
czasoprzestrzenna aktualizacja teatralna staje się dynamicznym 
medium i w porównaniu ze „statycznością” dramatu: „nie polega 
jedynie na języku; język jest tylko jednym – i  to nie najważniej-
szym – z jej środków wyrazu. [...] Niektóre z tych środków realizuje 
dopiero przedstawienie teatralne, gdzie odtwarza je i dopełnia re-
żyser i aktor [...]”10. Tym tropem jednak dochodzi się pośrednio do 
konkluzji, iż projekcja teatralna tekstu (tekst sceniczny) przypomina 
odczytanie zapisu partytury utworu muzycznego. Złudzenie jest na-
wet podwójne, bo polifoniczność wypowiedzi, jako możliwy wariant 
scenicznej symultaniczności, także daje się przedstawić umownie 
za pomocą układu graficznego w zapisie tekstowym, czyli – wyda-
wałoby się – analogicznie do notacji muzycznej. W istocie krytycz-

inquiet, Seyssel 1985, s. 119), a  nie czysto teoretycznym, jak np. w  przypadku 
propozycji R. Barthes’a (zob. La partition, w: idem, S/Z, Paris 1970, s. 35–37).

9 Zob. J. Popiel, Sztuka dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego, Wrocław 
1990, s. 140.

10 H. D. F. Kitto, Form and Meaning in Drama, London 1971, s. V, VI.
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187ROZDZIAŁ 6

ne spojrzenie pozwala na wnioskowanie dalece odległe od prostego 
utożsamiania dzieła muzycznego in actio z przedstawieniem teatral-
nym, a mianowicie na takie, które akcentuje podobieństwo w planie 
jednostkowego i niepowtarzalnego wykonania11 (w obu wypadkach 
zdarzenie artystyczne podąża za schematycznym zapisem). Istnie-
je bowiem podobny rodzaj dialektycznego napięcia między tekstem 
a jego realizacją, między tym, co obiektywnie „zapisane”, a tym, co 
subiektywnie „odczytane”12.

„Tekst dramatyczny – doszukuje się analogii w tym świetle Ste-
fania Skwarczyńska – jest tylko zapisem utrwalającym projekt i ma 
się do pełnego inscenizowanego dramatu mniej więcej tak, jak tekst 
muzyczny do utworu muzycznego [...]”13. Nie trzeba wyjaśniać, że 
tego rodzaju teoretyczna argumentacja, niezależnie od źródła stra-
tegii analityczno-interpretacyjnej14, sformułowana zostaje w  sensie 
czysto metaforycznym (stąd określenie „mniej więcej”). W pewnych 
jednakże okolicznościach integralne współistnienie tekstu drama-
tycznego z tekstem muzycznym pozyskuje rzeczywisty wymiar, eli-
minuje a priori balast naukowego metaforyzowania. Problem wów-
czas nie sprowadza się wyłącznie do języka opisu hermeneutycznej 
trudności (odczytywania kodu obu tekstów), trudności podobnej 
i w przestrzeni teatralnej, i w przestrzeni muzycznej, gdzie pewne 
aspekty są uprzednio precyzyjnie zinterpretowane, pewne zaś re-
alizują się mimochodem jako nieunikniony wynik gry czy impro-

11 Por. T. Kowzan, Le spectacle théâtral, lieu de rencontre privilégié entre la littérature, 
les arts plastiques et la musique, „Semiotica” 1983, nr 3/4, s. 300.

12 P. Larthomas ujmuje tenże podstawowy problem w  teorii teatru poprzez 
dychotomiczność (w  istocie komplementarność) wyrażaną za pomocą pojęć: 
„le dit” – „l’écrit” (P. Larthomas, Le langage dramatique. Sa nature, ses procédés, 
wyd. 2, Paris 1980, s. 175–214), T. Kowzan poprzez opozycję: „le texte écrit” –  
„le texte orale”/„la représentation théâtrale” (T. Kowzan, Texte écrit et représentation 
théâtrale, „Poétique” 1988, nr 75, s. 363–372), B. Dort z  kolei poprzez relację 
wyłącznej pretekstowości zapisu względem wykonania: „le texte didascalique” – 
„le texte parlé” (B. Dort, Le Spectateur en dialogue, Paris 1995, s. 257–261).

13 S. Skwarczyńska, Zagadnienie dramatu, w: eadem, Studia i  szkice literackie, 
Warszawa 1953, s. 98. Por. J. L. Styan, Partytura dramatu, przeł. K. Karkowski, 
„Pamiętnik Literacki” 1976, z. 3, s. 209–249.

14 Zob. R. Węgrzyniak, Partytura „Dziadów” Swinarskiego, „Dialog” 1999, nr 8, s. 166.
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188 CZĘŚĆ I I I

wizacji. W eksperymencie Rostworowskiego z użyciem partytury15 
zachodzi, by tak rzec, analogia ontologiczna między zapisem nadda-
nej symultaniczności tekstu słownego a zapisem tekstu muzycznego. 
W jej konsekwencji tekst dramatyczny immanentnie (w s p ó ł) i s t- 
n i e j e  z  organizującym go tekstem muzycznym, przy czym ska-
lę ich artystycznej interferencji można odkryć dopiero na poziomie 
percepcji dzieła scenicznego.

Truizmem dzisiaj twierdzić, że niektóre elementy dramatu nie są 
widoczne w przestrzeni teatralnej i że wiele przynależnych do tekstu 
scenicznego zapis słowny zaledwie implikuje. Ale zastrzeżenie to ma 
tutaj wyjątkowy charakter: istnieje bowiem szczególna konieczność 
aktualizacji kwestii słownych, które wypełniają całą kłótnię w pała-
cu Annasza. Otóż tylko w momencie wyjścia poza ich schematycz-
ną „partyturowość”16 – tekst dramatu po pierwsze przekształca się 
w  finezyjną polifonię słowną, po drugie natomiast, i  nade wszyst-
ko, pokazuje swoją l e k s y k a l n ą  b e z z n a c z e n i o w o ś ć  (po-
wodowaną możliwością improwizacji, ale nie tylko). Inaczej mó-
wiąc, zachodzi radykalna różnica między znaczeniem danego słowa 
w tekście dramatu a tym samym słowem w tekście scenicznym – od-
czytanie dramatu w tym miejscu nie jest równoznaczne ani z linear-
nym śledzeniem, ani chyba nawet z  interpretowaniem poszczegól-
nych kwestii. Czynność najbardziej skrupulatnego czytania staje się 
zaledwie wstępnym zabiegiem prowadzącym do zrozumienia sensu 
konstrukcji, skądinąd w myśl nader charakterystycznego komenta-
rza Rostworowskiego, iż: „utwór sceniczny bez aktora można porów-
nać do partytury symfonicznej bez orkiestry. Czytać może ją każdy, 
kto wykuł harmonię, kontrapunkt i  instrumentację, ale naprawdę 
zrozumieć i odczuć, czyli naprawdę »usłyszeć« jej całość, może wy-

15 Partyturę pojmuję w sensie czysto muzycznym, wychodząc z założenia między 
innymi za Z. Raszewskim, iż: „partytury teatralnej w ścisłym rozumieniu tego 
słowa nie ma [...]”. Z. Raszewski, Partytura teatralna, „Pamiętnik Teatralny” 
1958, z. 3/4, s. 393.

16 Stąd konkluzja Boya-Żeleńskiego, iż książkowe wydanie Judasza z Kariothu ma 
znaczenie „raczej libretta”. T. Boy-Żeleński, Rostworowski „Judasz z Kariothu”, 
w: idem, Pisma, t. 26, Warszawa 1969, s. 105 [pierwodruk: T. Boy-Żeleński, 
Premiera w Teatrze Polskim, „Kurier Poranny” 1935, nr 106, s. 3–4].
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189ROZDZIAŁ 6

łącznie specjalista, zwany utalentowanym dyrygentem. Z góry prze-
widuję zarzut: »nieprawda! Czytanie partytur wymaga itd., pod-
czas gdy czytanie utworów scenicznych itd.« Ośmielę się skorzystać 
z dwudziestu trzech lat praktyki i zapewnić Szanownych Państwa, że 
jeżeli tak myślicie, to jesteście w błędzie”17.

Muzyczne doświadczenie Rostworowskiego – Judasz

W  twórczości autora Niespodzianki wielokrotnie pojawiają się sy-
gnały adaptowania konwencji obcej w literaturze, które bardzo trud-
no wyjaśniać bez odwoływania się do jego skomplikowanego do-
świadczenia artystycznego. Problem to zasadniczy, że Rostworowski 
jako dramaturg poniekąd nigdy nie przestaje być w sferze myślenia 
kompozytorem18, że w dramatach odżywają na nowo reminiscencje 
związane z jego ogólną wiedzą – nabytą w trakcie studiów w Niem-
czech – w  zakresie kompozycji (także fortepianu19). We fragmen-
cie 2 sceny IV aktu stawia przed czytelnikiem prawdziwą partyturę, 
dorzucając w didaskaliach krótki komentarz do rozwoju wypadków 
w pałacu Annasza: „Kłótnię należy ćwiczyć pod batutą”20. W sensie 
zastosowania czysto muzycznego, batuta niepomiernie komplikuje 
rozumienie tekstu dramatu (jakby w absurdalnej zgodzie z etymo-
logią słowa; wł. battuta – uderzenie), ale ma ułatwić przygotowa-

17 K. H. Rostworowski, O kryzysie teatralnym, „Gazeta Literacka” 1932, nr 7, s. 108.
18 W rzeczywistości pozostał autorem kilku kompozycji, m.in.: 6 pieśni do słów 

H. Heinego w oryginale – „Der Schmetterling ist in die Rose verliebt” (Krakau b.r. 
[1908]) i ilustracji muzycznych, jak powiedzieć by trzeba, do tekstów Fr.-X. Pu-
słowskiego: Carmen Saeculare. Dożynki. Poezja i  muzyka (Kraków 1910; zob.  
P. R. [Rytel], K. H. Rostworowski – muzykiem, „Gazeta Warszawska” 1932, nr 100, 
s. 4) oraz Castrum Doloris. Threny [Pogrzeb wiejski] (Kraków 1909).

19 Wspomnienia na temat jego muzykowania są niezwykle entuzjastyczne (zob.  
J. Młodziejowski, Rostworowski przy fortepianie, „Kultura” 1938, nr 11/12, s. 6; 
zob. także Z. Jachimecki, K. H. Rostworowski i muzyka, „Kurier Literacko-Na-
ukowy” 1938, nr 7, s. 3–5), chociaż opinie samego Rostworowskiego co do tego 
pozostają mocno krytyczne: zob. A. D., Karol Hubert Rostworowski o  sobie 
(w 25-lecie pracy literackiej), „Kurier Warszawski” 1935, nr 104, s. 11; zob. także  
K. H. Rostworowski, Cześć, w: Pamięci Wilhelma Feldmana, Kraków 1922, s. 155.

20 K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. 235.
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190 CZĘŚĆ I I I

nie i skuteczne prowadzenie sytuacji scenicznej. Tenże szczegół nie 
byłby traktowany od początku z tak wielką uwagą, gdyby nie poka-
zywał ścisłej zależności Rostworowskiego-dramaturga od Rostwo-
rowskiego-kompozytora i nie decydował o pokroju eksperymentu. 
Batuta jako narzędzie zapożyczone z obszaru innej sztuki – wska-
zuje pośrednio na typ organizacji materiału, na jego muzyczne na-
cechowanie. Stąd ważny staje się dla interpretacji Judasza kontekst 
biograficzny, który dotyczy okresu 1901–1907, ściślej mówiąc, po-
bytu Rostworowskiego w Lipsku i studiów między innymi u Hugo-
na Riemanna21. Przyszły dramaturg znajduje się wówczas w rodzin-
nym mieście Richarda Wagnera, w bezpośrednim zasięgu wpływów 
idei syntetycznego dzieła sztuki. Postać twórcy Pierścienia Nibelun-
ga, by zasygnalizować tylko przypadkowy zbieg okoliczności, o wie-
le później wpłynie na osobowość Jeana Tardieu i niewątpliwie (po-
cząwszy od kształtu eseju z  1931 roku o  Archipelu Hölderlina) na 
istnienie swoistej obsesji muzycznej22 w jego twórczości literackiej. 
Co do Rostworowskiego, trudno rozstrzygnąć jednoznacznie, w ja-
kim stopniu (i czy w ogóle?) Wagnerowska koncepcja sztuki jest mu 
bliska; faktem natomiast, iż w Judaszu pojawia się charakterystyczny 
i  skrupulatnie stosowany zabieg uspójniania całości. Tytułowa po-
stać wyraźnie scala konstrukcję dramatu, posługując się – w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu – lejtmotywem werbalnym, po raz pierw-
szy wypowiadanym w scenie 5 aktu I: „Jam tu sklepik miał” (w. 248), 
a  w  dalszych scenach jego wariantami „sklepikarskimi”23. W  tym 
świetle być może o próbie realizacji Wagnerowskiego postulatu (Ge-
samtkunstwerk) nie bez powodu chciałoby się myśleć jako o  arty-
stycznej interpretacji koncepcji muzycznej24 i o przemyślanym przy-
padku muzyczności dzieła literackiego w płaszczyźnie konstrukcji.

21 Zob. A. D., op. cit., s. 11. Zob. także Z. Jachimecki, op. cit., s. 3.
22 Zob. P. Vernois, La dramaturgie poétique de Jean Tardieu, Paris 1981 (rozdz. 4: 

L’obsession musicale, s. 226–240). Por. N. Viossat, Comment parler musique, 
„Europe” 1986, nr 688/689, s. 144 i 145.

23 Por. J. Popiel, op. cit., s. 162–165.
24 Opinia np. Jachimeckiego wydaje się jednoznaczna: „ten pierwszy z wielkich 

dramatów Rostworowskiego przekonał nas, że forma jego wierszy i scen wzięła 
swój początek z przykładów konstrukcji muzycznych” (Z. Jachimecki, op. cit., 
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191ROZDZIAŁ 6

Mocno skomplikowany problem tzw. muzyczności dramatów 
Rostworowskiego wielokrotnie sygnalizowali w  20-leciu między-
wojennym krytycy, zarazem uchylając się przed wnikliwszymi ana-
litycznie spostrzeżeniami. Ale nie z  powodu braku, jak można by 
dzisiaj podejrzewać, akceptowalnej i zadowalającej metody badaw-
czej, lecz z przeważającej – czy nawet jedynej – ówcześnie tenden-
cji pozytywnego postrzegania relacji między literaturą a muzyką25. 
„Krytycy teatralni i historycy literatury już w pierwszych sztukach 
Rostworowskiego odnaleźli wartości muzyczne. Jeśli jednak utwory 
z  lat 1909–1911 tylko niektórych recenzentów skłaniały do sygna-
lizowania muzycznych skojarzeń, to w przypadku Judasza z Kario-
thu i  następnych dramatów p i s a n i e  o   m u z y c z n o ś c i  s t a-
ł o  s i ę  m o d ą. Niestety nie wychodzono poza sferę ogólnikowych 
sformułowań”26. Scena z pałacu Annasza, jak wiadomo, uznana zo-
stała od razu za najlepszy moment wystawienia; nie ukrywał zafa-
scynowania muzycznym pomysłem po wznowieniu sztuki w  roku 
1935 w Teatrze Polskim Tadeusz Boy-Żeleński27. Niemniej ekspery-
ment, realizowany w materiale językowym, nie spotkał się z opraco-
waniami, w których zdołano by wyjść poza obiegowe ujęcie krytyki 
i jednocześnie sprowadzić kwestię w sposób uporządkowany do po-
ziomu relacji tekstowo-scenicznych. Tymczasem nieprzypadkowo 
chyba warunki sprzyjające eksperymentalnemu potraktowaniu języ-
ka powstały wraz z przystąpieniem do pisania właśnie Judasza: o ile 
trzy chronologicznie pierwsze sztuki Rostworowskiego z  lat 1909– 
–1911 (Żeglarze, Pod górę i Echo) pisane są prozą, o tyle pomiędzy 

s. 5). Zastanawiający jest tytuł jednego z podrozdziałów w książce J. Popiela, 
mimo iż autor parokrotnie podkreśla brak relacji między Rostworowskim 
a Wagnerem – Kompozycja muzyczna jako model konstrukcyjny dramatu. Zob. 
J. Popiel, op. cit., s. 157.

25 Zob. rozdz. 1: Wokół „Muzyki w dziele literackim” Tadeusza Szulca, s. 29–49.
26 Ze Wstępu J. Popiela do: K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. CVII–CVIII. 

Podkreśl. – A. H.
27 „I  cały ten obraz, tryumf ówczesnej inscenizacji Solskiego, wydobycie ze 

zbiorowej sceny efektów ładu i  rytmu w zamęcie i gwarze, muzyczne niemal 
rozplanowanie tej kłótni w  Sanhedrynie – to były wówczas rzeczy bardzo 
nowe. [...] Rostworowski – muzyk z upodobań i z przygotowania – pisząc miał 
w głowie cały kontrapunkt sceniczny”. T. Boy-Żeleński, op. cit., s. 103.
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192 CZĘŚĆ I I I

rokiem 1911 a 1912 następuje wyraźna cezura – od Judasza z Ka-
riothu (I połowa 1912 roku28) pojawiają się dramaty wierszowane. 
W rezultacie zastosowania wiersza jako fundamentu dialogu spój-
ność konstrukcyjna nowych utworów zostaje ugruntowana aprio-
rycznie schematyzacją metryczną, między innymi z  której reguła-
mi łączono w ówczesnej epoce zjawisko tzw. muzyczności. Powstaje 
możliwość rytmizowania wypowiedzi29 zgodnie z konwencją literac-
ką, chociaż wydawać się ona będzie dramaturgowi w przypadku sce-
ny kłótni najwyraźniej niewystarczająca (!), skoro posłuży się dodat-
kowo konwencją porządkowania przejętą z muzyki.

Muzyczne elementy, szczególnie związane z rytmiką sceny kłót-
ni w pałacu Annasza, dotyczą w istocie płaszczyzny języka; by powie-
dzieć metaforycznie: „prześwietlają” słowa, osadzają je w kontekście 
pozawerbalnym. Przyglądając się bliżej wyjątkowej scenie w  Juda-
szu, „z częścią buffo i częścią tragiczną”30, najpierw zasygnalizować 
by trzeba specyficznie narastające wcześniej zarówno w czasie, jak 
i w przestrzeni natężenie kłótni. Narasta ono stopniowo i zanim zo-
stanie uporządkowane wartościami muzycznej rytmiki w  drugiej 
części kłótni, modelowane jest na początku, w części pierwszej, zróż-
nicowaniami dynamiki: od generalnej pauzy (cisza semantyczna), 
poprzez pianissimo, piano... aż po finałowe fortissimo. Ten fragment 
skądinąd nie pozostanie jednostkową realizacją, bo pomysł podob-
ny powraca w  bardziej jeszcze rozwiniętej formie w  Kaliguli: „Ro-
stworowski – napisze Zdzisław Jachimecki w roku 1938, przywołując 
słowa własnego sprawozdania z wystawienia sztuki w 1917 – ope-
ruje całą skalą dynamicznych odcieni, z pianissimem grup i fortis-

28 Utwór został ukończony – i prawdopodobnie zwyczajem Rostworowskiego od-
czytany rodzinie Pusłowskich – 22 kwietnia 1912 roku. Zob. E. M. Rostworowski, 
Muzyka do „Judasza” (z  listów Marii i  Zygmunta Pusłowskich), „Twórczość” 
1988, nr 1, s. 93.

29 Według I. Sławińskiej: „Wiersz narzuca dziełu teatralnemu nie tylko swoisty 
rytm, ale wpływa na konstrukcję czasową i przestrzenną, staje się miarą, jed-
nostką czasu i przestrzeni”. I. Sławińska, Struktura dzieła teatralnego, w: Proble-
my teorii literatury, t. 1, red. H. Markiewicz, Wrocław 1987, s. 260.

30 J. Goślicki, Rostworowski. Portret autora dramatycznego, w: Z problemów litera-
tury polskiej XX wieku, t. 1: Młoda Polska, red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki, War-
szawa 1965, s. 442.
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193ROZDZIAŁ 6

simem solów, wprost zdaje się instrumentować swój dramat, nie-
rzadko zaś korzysta z  kakofonii, ze zniekształcania dźwięków”31. 
Wszystkie wymienione elementy znajduje się przemyślnie skumu-
lowane w 2 scenie IV aktu Judasza z Kariothu wraz z precyzyjną ar-
gumentacją w didaskaliach32. Faryzeusze prowadzeni przez Anane-
la, w  zgodzie z  zamysłem metateatralnym dramaturga, „wchodzą 
w milczeniu” i stwarzają typ sytuacji dramatycznej bez słów (p a u-
z a). Następnie tak Saduceusze, jak i Faryzeusze „szepczą pomiędzy 
sobą” (p i a n i s s i m o). Próbują wreszcie zamienić niepokój na sło-
wa, stąd rozmowa faluje (p i a n o – f o r t e). Ananel świadomie pro-
wokuje ironią: przejawia zainteresowanie, czy rybki są w basenie..., 
co szybko doprowadza Kaiphasza do szału (f o r t e). Teraz dopiero 
pada najmocniejsze zdanie ze strony Ananela, które paraliżuje ad-
wersarzy: Uczymy, a wy ucztujecie... Po chwili już wszyscy zamykają 
pierwszą fazę dyskusji kulminacją: Saduceusze „zrywając się”, krzy-
czą Milczeć! i  nietrudno przewidzieć replikę Faryzeuszy – To mil-
czeć wam! (f o r t i s s i m o). Dalej przywódcy obu obozów łagodzą 
emocje sakramentalnym spokojnie, wypowiedzianym jednocześnie 
z ust Annasza i Ananela (p i a n o). Moment przesilenia dramatycz-
nego zwieńcza w rezultacie ważna p a u z a, w tym wypadku znaczą-
cy element konstrukcyjny sceny, który spełnia naraz dwie funkcje: 
retardacyjną w stosunku do omówionej partii i antycypacyjną jako 
zapowiedź następnej części sporu. Realizują się – jak dotąd – dwa 
pierwsze przykazania „dekalogu” Rostworowskiego z  lat 30.: „Za-
mykać usta bohaterowi, skoro zaczyna gadać, choć się w nim prze-
staje »dziać«” i nie mniej istotne – „Nie gadać nigdy od siebie, ale 
od bohatera sztuki”33. Koncepcję, by tak powiedzieć, oszczędności 
czy ekonomii słowa prezentuje w niuansach zapis konstrukcji języ-
kowych, przez którego pryzmat dobrze widać, jak ważna jest cała 
jego sfera techniczna: obfitość pauz, wielokropków, wykrzykników. 
Za tym wszystkim w tekście dramatu ukrywa się mistrzowskie limi-

31 Z. Jachimecki, op. cit., s. 5.
32 K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. 166–182.
33 S. Essmanowski, Z dramaturgiem o dramaturgii. Rozmowa z K. H. Rostworow-

skim, „Teatr” 1935, nr 7, s. 10–11.
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194 CZĘŚĆ I I I

towanie immanentnej ekspresywności języka i niecodzienny sposób 
modelowania indywidualności poszczególnych postaci.

W stronę teatru absurdu: „Słowa giną...”

Druga i fundamentalna część kłótni, zasadniczy przedmiot analizy, 
staje się rezultatem nakładania ustalonych rytmik wypowiedzi wedle 
reguł muzycznej polifonii, co oznacza dramaturg w „architektonice 
graficznej” muzycznym znakiem akolady34. W tekście dramatu poja-

34 Zupełnie inaczej, mocno ironicznie, funkcjonuje znak akolady w utworze J. Tar-
dieu, gdzie różnorodne terminy kulinarne – dla podkreślenia efektu komiczno-
ści sytuacji – padają nie w tym samym czasie, ale kolejno:

  C1 
 Au four, au gril
  C2
 Au sucre, au sel
  S
 Avec du thym
  B1
 Dans la farine
  B2
 Les langoustines 
  T     Accelerando  
 Au marasquin
  C1
 Les saucissons
 Les potirons
  C2
 Les haricots
 Les escargots
  S
 Les côtelettes
 Les tartelettes

 J. Tardieu, Conversation-sinfonietta, s. 255–256. W tych okolicznościach akolada 
obejmująca fragment tekstu, który z  racji opatrzenia muzycznym terminem 
„accelerando” ma być wygłoszony w szczególnym tempie, „przyspieszając”, nie 
ma znaczenia ściśle muzycznego (graficznie nakreślona jest nawet w  odbiciu 
lustrzanym). Jednakże Tardieu, co bez trudu dałoby się pokazać za pomocą zapisu 
muzycznego, organizuje tutaj tekst sztuki na bazie rygorystycznie powielanego 
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195ROZDZIAŁ 6

wia się partytura35, która ma ułatwić sceniczne wykonanie (chociaż 
rozpatrując dotychczasowe realizacje, dojść by można paradoksal-
nie do zupełnie innego wniosku), i lakoniczna, bardzo ważna wska-
zówka dla reżysera/czytelnika: „co dwa takty (co dwa wiersze) przy-
bywa nowy głos [...]”36.

W rzeczywistości interesujący nas fragment w realiach teatralnych 
zostaje uprzednio bardzo starannie przygotowany, rozpoczyna się 
w momencie wyraźnego nasilenia scenicznego, kiedy stanowczy na-
kaz Kaiphasza: Milczeć! spotyka się z kapitalną repliką Ananela: Nie 
będę! Nie!, otwierającą całą kłótnię. Tempo, a nade wszystko typ ar-
tykułowania w  początkowej fazie – między innymi ze względu na 
charakterystyczne, „wybuchowe” rymy męskie (utrzymane rygory-
stycznie) – narzuca Ananel, cantus firmus37. Sam wypowiada w me-
trum rytmicznym 4/4 pierwsze dwa wersy (wers odpowiada takto-
wi), zamknięte schematem podwójnego anapestu:

U was rząd?! U was trąd!
U was błąd! Każdy wie!

             (w. 330–331)
 
ale następne, o  zróżnicowanym toku metrycznym dla poszczegól-
nych postaci (np. powtarzający się układ amfibrach + trochej w kon-
strukcji wypowiedzi Kaiphasza czy peon III u Szikmiego), korespon-
dują już ze zdaniami pozostałych w sposób polifoniczny:

Ananel Było iść między lud!
    (w. 332 i n.)

Kaiphasz A u was chytrość! A u was pycha!
                          (w. 352 i n.)

schematu rytmicznego, u t a j n i o n e j  p a r t y t u r y (nota bene muzyczny zapis 
innego fragmentu Conversation-sinfonietty proponuje P. Vernois, op. cit., s. 244).

35 K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. 235–236.
36 Ibidem, s. 235.
37 Rostworowski-dramaturg myśli kategoriami muzycznymi, gdy udziela wskazó-

wek w rodzaju: „Tempo całości nadaje Ananel, przy czym należy brać pod uwa-
gę, że Kizai musi w jednym takcie wypowiedzieć (jak najszybciej) wiersz dwu-
dziestozgłoskowy (cztery piątki dwa razy wiązane)”. Ibidem.
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196 CZĘŚĆ I I I

dalej:

Ananel Było dać, a nie brać […]
          (w. 334 i n.)
Kaiphasz Czynicie gwałty nad jednym słowem […]
         (w. 354 i n.)
Szikmi Kto usycha? co usycha? Lud usycha przy szkarłacie! […]
                                              (w. 372 i n.)

itd.

Efekt fingowanej wielogłosowości zostaje spotęgowany aż do jedena-
stu głosów (po pięć z każdego obozu), do których dołącza dodatko-
wo – na prawach zamykającego scenę chóru – „Reszta”. W tym miej-
scu przedstawienie teatralne nader przejrzyście pokazuje specyfikę 
tekstu scenicznego w płaszczyźnie symultaniczności, sprowadzają-
cą się do pomysłu w  sferze naddanej rytmizacji wypowiedzi, p o- 
l i r y t m i z a c j i, w  mniejszym stopniu także w  płaszczyźnie k o-
l o r y s t y k i. Wiedząc skądinąd, że polifonia umożliwia niezależne 
prowadzenie głosów, przypuszczać by można wcześniej (bez wglą-
du do partytury, czyli jak w pierwszej edycji tekstu z 1913 roku38), iż 
scena realizowana a cappella zamieni się w chóralne tutti uwikłane 
pokomplikowanymi relacjami melodyczno-harmonicznymi. Tym-
czasem Rostworowski nie tylko zarzuca sprawy dotyczące meliczno-
ści39, ale nawet jakby nie interesuje się muzycznym myśleniem har-

38 Partytura, co ciekawe, nie znalazła się w pierwodruku Judasza z Kariothu, lecz 
dopiero w  późniejszych jego wydaniach, po raz pierwszy w  roku 1936 (zob.  
K. H. Rostworowski, Judasz z Kariothu, w: idem, Pisma, Kraków 1936, s. 177–178).

39 Kolejne głosy, jak chciałby J. Popiel, nie są różnicowane pod względem „ryt-
miczno-melodycznym”, lecz tylko rytmicznym (jako rezultat odczytania par-
tytury) i sonornym (w wyniku istnienia, używając teoretycznego dyskursu Ro-
stworowskiego, „orkiestry złożonej z żywych instrumentów”). Możliwe stają się 
wobec tego dwie eksplikacje, jeżeli dobrze rozumiem takie określenie: naiwna 
(mało prawdopodobna) lub krytyczna. Innymi słowy, albo chodzi o niedopa-
trzenie, albo o rodzaj świadomej – przy tym dość niebezpiecznej dzisiaj – próby 
mówienia o „melodii” czy „melodyjności” języka w wersji dobrze znanej cho-
ciażby w polu Ohrenphilologie, gdzie dopuszcza się nutowy zapis wypowiedzi 
językowych (E. Sievers, F. Saran), a w polskich badaniach z propozycji m.in.  
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197ROZDZIAŁ 6

monicznym, niemożliwym do wykorzystania w obrębie tradycyjnie 
funkcjonującego języka mówionego, niemniej jednak mogącym 
konstruować pewien rodzaj języka scenicznego. Z drugiej możliwo-
ści czyni stosunkowo niewielki użytek: od początku wszystkie kwe-
stie umieszcza konsekwentnie na ściśle określonym dźwięku – g1, two-
rząc muzyczne unisono, i dopiero w zakończeniu kłótni wychodzi 
poza dotychczasowy wzorzec (dwa ostatnie wersy). Powstaje wów-
czas efekt przesunięcia o  tercję wielką (z dźwięku g1 na h1) prawie 
wszystkich kwestii, a w następstwie tego dwudźwięk na bazie inter-
wału tercjowego. Na ogólnie dominującym, wyjściowym dźwięku 
nie bez powodu pozostają wyłącznie Ananel i Kizai, dla których jest 
zarezerwowany szczególny status. Jeden wyróżnia się jako głos pro-
wadzący, drugi – zagęszczający fakturę charakterystycznymi kwinto-
lami szesnastkowymi – jako „instrument” przejmujący akompania-
ment. Ekwilibrystyczny rezultat wypowiadania przez nich kwestii 
na tle pozostałych daje się przewidzieć, skoro długości wypowiedzi 
obydwu są wpisane pod względem struktury metrycznej w odrębne, 
a nawet b i e g u n o w o  różne schematy.

Rostworowski, pomimo iż dopuszcza w  niewielkim a  znaczą-
cym zakresie możliwość harmonizowania struktur językowych 
w przestrzeni teatralnej, podąża najwyraźniej w kierunku ekspery-
mentu rytmicznego40, by przeprowadzić na języku wyrafinowany 
test semantyczny. W tym kontekście znajduje dosadny wyraz sens 
jego kolejnego przykazania: „Zdawać sobie sprawę, że słowo mó-
wione – a  raczej piękno słowa mówionego – a  słowa pisanego, to 
dwa przeciwległe bieguny”41. Dramaturgia kłótni mgliście prezentu-
jąca się w linearnym zapisie dramatu osiąga apogeum, kiedy wszyst-
kie postacie mówią z zachowaniem własnego schematu rytmicznego 

K. Wóycickiego (Forma dźwiękowa prozy polskiej i  wiersza polskiego [1912], 
Warszawa 1960; zob. zwłaszcza rozdz. 3: Melodia mowy, s. 36–41). Zob. J. Po-
piel, op. cit., s. 153.

40 Trzeba przy tym dodać, iż zainteresowanie czy wręcz fascynacja Rostworowskiego 
rytmem ma źródło głęboko muzyczne. Podkreślał ten fakt Z. Jachimecki, 
między innymi w związku z tytułową pieśnią cyklu „Der Schmetterling ist in die 
Rose verliebt”, cechującą się niebywałym zróżnicowaniem rytmiki – „od taktu 
do taktu”. Z. Jachimecki, op. cit., s. 4.

41 S. Essmanowski, op. cit., s. 11.
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i  w  odpowiednim tempie, respektującym różnicę wersów w  prze-
dziale od sześcio- aż do dwudziestozgłoskowca:

Ananel toby lud nam Go dał […]
                            (w. 342 i n.)
Kizai Nie ugoszczeni! Nauczający! Pomagający! Rozkazujący! […]
      (w. 432 i n.)
 

i  kiedy utrwala się artykulacyjnie charakterystyczny rys muzyczny – 
staccato (ostatecznie decyduje o  całym ciężarze teatralizacji). Co 
najistotniejsze w warunkach teatralnych, wszystkie kwestie ulegają 
stopniowo dekonstrukcji scenicznej oraz rozbiciu do poziomu in-
formacyjnego szumu: stają się wprawdzie słyszalne dla ucha, nie-
mniej możliwość ich przewidywania w  procesie percepcji zostaje 
mocno ograniczona. Z  perspektywy odbiorcy-słuchacza przesta-
je istnieć w finalnej fazie sytuacji funkcja referencjalna języka, po-
zostaje jedynie ekspresja w  fonicznym wymiarze i najlepiej zrozu-
mieć teraz istotę w y k o n a n i a  s c e n y  oraz pomysł zastosowania 
„kontrapunktowej techniki budowania wypowiedzi”42 czy „kontra-
punktu scenicznego”43. Determinowane w  obrębie raz ustalonego 
tempa poszczególne partie, mimo rygoru delimitacyjności i  klau-
zuli, i  średniówki, ulegają semantycznej anihilacji wraz z nieunik-
nionym zacieraniem się konturu intonacyjnego. W ten sposób wizja 
całości zyskuje zamierzoną postać w przestrzeni scenicznej, w dra-
macie Rostworowski mógł zaledwie instruktażowo objaśniać w ko-
lejnych punktach, że: „S ł o w a  g i n ą. Dlatego dalsze głosy mogą 
pleść w kółko, co im się żywnie podoba, byle w rytmie i  licząc na 
palcach, ile wierszy mają wypowiedzieć. Ideałem jest oczywiście na-
uczenie się pełnego tekstu. Kłótnię należy ćwiczyć pod batutą”44.

(Z)realizowane wykonanie sceniczne nie potrzebuje takich do-
określeń, ale staje się uprawomocnione w  nietypowym wymia-
rze tylko w  ich świetle, z  przyzwolenia bowiem przybiera (czy 
może przybierać) formę językowej improwizacji. Kolejne sło-

42 J. Popiel, op. cit., s. 149.
43 T. Boy-Żeleński, op. cit., s. 103.
44 K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. 235. Podkreśl. – A. H.
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199ROZDZIAŁ 6

wa, padające z  matematyczną dokładnością „na palcach”, nawar-
stwiają się jakby nieskończenie w  jedną wielką frazę, a  że utrzy-
mują się w znacznej części na określonym dźwięku – kształtuje się 
muzyczne parlando. Podobnie m ó w i  s i ę  w  Conversation-sin-
fonietta Tardieu, gdzie muzyczny kontekst i muzyczny sposób po-
rządkowania materiału językowego45 w planie rytmu zapowiada pa-
ratekstualnie tytuł oraz wstępny komentarz, określający zwłaszcza 
rolę dyrygenta (Chef d’orchestre)46. Współistnienie kolejnych frag-
mentów tekstu (sygnalizowane określeniem: ensemble) uzyskuje się 
zgodnie z  regułą paralelnego zestawiania właściwości głosów: po-
cząwszy od ich podobieństw (B1+B2; C1+C2), po kontrastowe tut-
ti (B1+B2+C1+C2+T+S)47, a także – i nade wszystko – o eksploato-
wanie rytmu języka. Tardieu koncepcyjnie obnaża semantyczność 
konkretnego języka wielokrotnym powtarzaniem potocznych struk-
tur językowych (stąd m.in. trudności Colina Duckwortha jako tłu-
macza z zachowaniem przekształceń rytmicznych w specyfice języka 
angielskiego48). Rytm zakreśla tam podstawowy wymiar semanty-
ki, być może nawet jedyny, jeżeli uznać zasadność opinii Paula Ver- 
nois, iż tekst w tym przypadku z pełną akceptacją dramaturga staje 
się „anty-tekstem”49.

Znacznie bardziej skomplikowany w propozycji Rostworowskie-
go efekt p i r a m i d a l n e g o  rozpraszania semantycznego czy ryt-
micznej dekonstrukcji języka w przestrzeni scenicznej znajduje się 

45 Zob. P. Vernois, op. cit., s. 234 i n.
46 Zob. J. Tardieu, Conversation-sinfonietta, s. 239.
47 Możliwe schematy głosowe, ich wzajemne relacje i funkcje w utworze Tardieu 

badał szczegółowo C. Séjourné, La facture sonore et musicale de l’oeuvre dra-
matique de Jean Tardieu [rozprawa doktorska; Université des Sciences Hu- 
maines de Strasbourg, 1988]. Mikrofilm, Bibliothèque de la Sorbonne, s. 46– 
–48, 172–180.

48 Przy tej samej okazji C. Duckworth neguje istnienie zjawiska tzw. muzyczności 
i w sztukach Tardieu, i w literaturze. C. Duckworth, Table ronde. Transposition: 
musique et parole, traduction et représentation, „Sud” 1984, nr 50/51, s. 224–225 
i 238. Przeciwnie J. Bens, który określa Conversation-sinfoniettę jako „prawdzi-
wą kantatę” (J. Bens, Des poèmes à jouer à quatre mains, „La Nouvelle Revue 
Française” 1977, nr 291, s. 87), czy P. Vernois, w którego przekonaniu sztuka sta-
nowi rezultat transpozycji symfonii (P. Vernois, op. cit., s. 234 i n.).

49 P. Vernois, op. cit., s. 236.
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200 CZĘŚĆ I I I

na identycznym poziomie formalnym, jak też inne, czysto teatralne 
chwyty pozawerbalne lub quasi-werbalne, powodujące ogranicze-
nie przewidywalności. W scenie kłótni zanika językowa czytelność 
paradygmatyczno-syntagmatyczna, uczestnicy kłótni zachowują fi-
nalnie już nie słowa (skoro „mogą pleść w kółko, co im się żywnie 
podoba, byle w rytmie”50), ale tylko przyciski akcentowe w obrębie 
poszczególnych układów, co przypomina naśladowanie (czy raczej 
parodiowanie?) obcego języka, opierające się na jego składnikach 
delimitacyjnych. Z jednej strony wzmaga się muzyczna z gruntu eks-
presja, powodowana rytmicznym krzykiem i  prowadząca do mu-
zycznego fortissimo, z  drugiej – w  stosunku wprost proporcjonal-
nym – rozmywa się warstwa semantyczna słowa. Pozostaje siekanina 
sylab przypominająca i językowe chwyty futurystyczne, i z pewno-
ścią językową niemożność ogarnięcia rzeczywistości w obrębie es-
tetyki późniejszego o kilkadziesiąt lat teatru absurdu. W istocie Ro-
stworowski podejmuje jedną z dwóch możliwości anihilacji języka: 
nie poprzez zanurzenie się w ciszy, lecz poprzez kolejne etapy g ł o-
ś n e j  d e s e m a n t y z a c j i51. Najpierw zdaje się wykluczać funk-
cję semantyczną zdania, później znaczenie słowa, by dojść do puła-
pu nawet zupełnie przypadkowych sekwencji sylab jakiegokolwiek 
tekstu, istniejącego wcześniej w zapisie dramatu czy wymyślonego 
ad hoc. Rzecz frapująca przy tym, że proces odwrotny, re-semanty-
zacji, dokonuje się w sposób identyczny – wyjawiają się ostatecznie 
słowa z chaosu i przywraca się częściowo językowi jego prymarne 
ciążenie ku znaczeniu. W scenie kłótni dają się słyszeć zamykające 
ją, pojedyncze słowa chóru: Gwałt! Kłam!, które oznaczają powrót 
do czytelności semantycznej słów-kluczy. Prowokuje się w  zakoń-

50 W tym wymiarze sens mówienia u Rostworowskiego (pomijając praktyki sy-
multaniczności) jest zupełnie podobny do sytuacji w  teatrze absurdu, gdzie: 
„Gada się wyłącznie po to, by zabić czas, udowodnić swoje istnienie [...]”. A. Bril-
lant-Annequin, Teatr absurdu: narodziny współczesnej estetyki, przeł. M. Sugie-
ra, „Ruch Literacki” 1995, z. 4, s. 486.

51 Ten wariant postępowania wybiera także Tardieu, przeprowadzając swoiste eks-
perymenty na języku, przy czym podstawowym u niego mechanizmem teksto-
twórczym staje się powtarzanie słów aż do momentu zatracania przez nie sen-
su. Zob. L. Flieder, Entretien avec Jean Tardieu, „La Sape” 1993, nr 32, s. 82.
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201ROZDZIAŁ 6

czeniu wyrazistość i  ekspresywność kwestii, czemu służy podjęcie 
na nowo rymów męskich oraz wybór schematu metrycznego opar-
tego na dyspondeju. Dlatego „ostatnie dwa wiersze kłótni” traktować 
by trzeba w sensie interpretacji muzycznego zamknięcia: ze względu 
na rozłożenie głosów w interwale tercjowym (g1 – h1), przełamanie 
układu w unisonie, na znaczące słowa chóru i ich bezpośredni kon-
tekst, wreszcie na chóralne tutti.

Światopogląd rytmiczny

Rekonstruując w  dostępnej mierze akt tworzenia sceny w  pałacu 
Annasza, możliwe staje się naniesienie rozpatrywanych relacji języ-
kowo-muzycznych w perspektywę komponowania utworu wokalne-
go. W polu dramaturga pojawiły się potencjalnie dwie strategie, tak 
jak w przypadku utworu operowego, gdy kompozytor albo przeciw-
stawia jedno słowo drugiemu, by uzyskać swoisty dialog replik (re-
spektowanie semantyki), albo też nawarstwia słowa po to tylko, by 
wywołać finalnie efekt chaosu i uzyskać określony nastrój (deseman-
tyzacja). Rostworowski – przy doskonałym wyczuciu realiów teatral-
nych – posługuje się we właściwej scenie kłótni drugą techniką, na 
pierwszy rzut oka bardziej ekspresjonistyczną52. Pozwala ona osią-
gnąć muzyczny rezultat w myśl przekonań dramaturga o  istnieniu 
analogii między elementami dzieła scenicznego i dzieła muzyczne-
go: „Każdy utwór sceniczny jest utworem symfonicznym, pisanym na 
większą lub mniejszą orkiestrę, złożoną z żywych instrumentów. Każ-
da rola jest równie ważna, równie godna i równie odpowiedzialna, 
bez względu na jej rozmiary”53. Na scenę wprowadza się w rzeczy-
wistości równoprawnych świadków wydarzeń, „solistów”54, którzy, 
stwierdzając kolokwialnie, „nie wytrzymują” i włączają się po kolei 

52 M. Czanerle rozszerza pole podobnej konkluzji na technikę zapisu Rostworow-
skiego w ogóle: „komponował dialogi jak orkiestralną partyturę – i na tym chyba 
głównie polegał indywidualny charakter jego ekspresjonistycznej stylistyki [...]”. 
M. Czanerle, O Karolu Hubercie Rostworowskim, „Dialog” 1960, nr 10, s. 86.

53 K. H. Rostworowski, O kryzysie teatralnym, s. 109.
54 J. Goślicki, op. cit., s. 442.
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202 CZĘŚĆ I I I

do bezzasadnej dyskusji (począwszy od inicjującej kłótnię wymiany 
słów pomiędzy Ananelem a Kaiphaszem), pozbawionej trzeźwych ar-
gumentów oraz kontrargumentów. Wszyscy przekonują jednocześnie 
samych siebie. W tymże absurdalnym mówieniu postaci d o  s i e b i e 
czy mówieniu s o b i e – Rostworowski posunął się koncepcyjnie nad 
wyraz daleko, bo nie rozstrzyga kluczowej sytuacji, lecz tylko zręcz-
nie ją podtrzymuje w  czasie. Fragment kłótni egzemplifikuje chy-
ba w najbardziej skondensowanej formie linię rozproszonej akcji Ju-
dasza, która nie prowadzi do punktu kulminacyjnego i rozwiązania, 
natomiast stanowi w całości permanentne trwanie momentu przeło-
mowego: od 1 sceny I aktu („po zachodzie słońca”), gdy Judasz „sie-
dzi nad jeziorem, plecami zwrócony do widowni”55, po finałową sce-
nę aktu V („przed zachodem słońca”) z po raz pierwszy ukazaną na 
scenie osobą Chrystusa i Judaszem pomiędzy Apostołami.

Z punktu widzenia semantyki 2 sceny IV aktu istotna jest nie 
erystyka postaci, które w zgiełku zatracają stopniowo – wraz ze słow-
nikowym wymiarem słów – indywidualność sensownego mówienia, 
ale wyrafinowana manipulacja strukturami językowymi. Techniczne 
zautomatyzowanie różnorodnych wypowiedzi prowadzi do powsta-
nia nietypowego medium: skoro znaczą nie same kwestie, lecz ich 
układ, to o znaczeniu tekstu dramatu decydują w tym miejscu sche-
mat językowy (indywidualne wzorce metryczne dla postaci) i sche-
mat muzyczny (indywidualne wzorce rytmiczne). W tekście scenicz-
nym, podobnie jak w tekście dramatycznym, centralnym punktem 
odniesienia staje się immanentny rytm języka, obwarowany schema-
tem metrycznym wiersza, dodatkowo zaś ujarzmiony przez bardziej 
jeszcze rygorystyczny rytm muzyczny, który porządkuje materiał in-
kluzywnie (w znaczeniu ściśle matematycznym). Finalny skutek tego 
rodzaju operacji daje się paradoksalnie oceniać zupełnie różnie: zda-
niem jednych stwarza się „niesamowitą orgię wokalną”56, innych – 
nie dopuszcza do „prawdziwej »orgii wokalnej«”57. I w ramach tejże 
dialektycznej pułapki każda postać realizuje się we własnym rytmie, 

55 K. H. Rostworowski, Wybór dramatów, s. 5.
56 W. Gorecki, Muzyka w teatrze Rostworowskiego, „Listy z Teatru” 1948, nr 20, s. 9.
57 J. Skarbowski, Literacki koncert polski, Rzeszów 1997, s. 16.
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203ROZDZIAŁ 6

co więcej, zostaje przez niego apriorycznie zdeterminowana. Rzec 
można bez obawy, że posiadanie rytmu stanowi pars pro toto o nie-
powtarzalnych rysach obecnych na scenie, że zaciera ich pozostałe 
cechy indywidualności. W scenie kłótni postacie Rostworowskiego 
posiadają nade wszystko swój rytm58 z wszelkimi tego konsekwen-
cjami – „rytmem i rymem podkreśla się charaktery osób dramatu: 
ich głupotę, rezonerski wykwint, ordynarność, a ponadto wszystkich 
siedem grzechów głównych [...]”59.

Muzyczny typ porządkowania kwestii słownych implikuje re-
fleksję w szczególnym wymiarze, ponieważ redukuje akcję do sytu-
acji niezwykle trudnej do przyswojenia z poziomu czytelnika, a una-
ocznionej dla widza-słuchacza. R e a l i z o w a n y  r y t m  staje się 
i podstawowym komponentem, i istotą upływającego czasu; z jednej 
strony jest warunkiem funkcjonowania złożonej konstrukcji, z dru-
giej – to przede wszystkim on sam konstruuje z n a c z e n i e  c a- 
ł o ś c i. U Rostworowskiego, mocno absurdalnie, wraz z coraz bar-
dziej rygorystycznym porządkowaniem rytmicznym pojawia się  
sytuacja coraz bardziej graniczna komunikacyjnie. Słowa nie podą-
żają za wydarzeniami sytuującymi się naraz w planie sacrum i w pla-
nie profanum, dewaluują się same poprzez siebie, tracą indywidualne 
znaczenia oraz prymarną moc komunikowania. W stanie rozpadu 
odnoszą się do sfery ontologii, odsłaniają niedefiniowalny porządek 
poza-słowami, porządek dostępny człowiekowi w  nikłym stopniu 
poprzez „światopogląd rytmiczny”60, by przywołać określenie Le-
śmiana. Rytm ujawniany poprzez medium języka funkcjonuje jako 
wykładnia temporalności, nie tyle jednakże jako substytut czasu fi-
zykalnego, ile jako wyrażający uniwersalny, wymykający się wszel-

58 Konstrukcje rytmiczne, w bezpośredniej korelacji z akcentowaniem językowym, 
powstają przez selekcję i zestawianie różnych wartości nut dla kolejnych postaci: 
Ananel m a  ósemki i ćwierćnuty, Kaiphasz – triole ósemkowe i ósemki, Szikmi – 
szesnastki, Arystobul – ósemki, Nifki – triole ósemkowe, ósemki i ćwierćnuty, 
Izmael – triole ósemkowe i szesnastki, Kizai – kwintole szesnastkowe, Szymon – 
ósemki i szesnastki, Szammai – szesnastki i triole ósemkowe, Roboam – triole 
ósemkowe, Chór – ćwierćnuty.

59 S. Essmanowski, op. cit., s. 11. 
60 B. Leśmian, Rytm jako światopogląd, w: idem, Szkice literackie, wstęp i oprac. J. Trzna- 

del, Warszawa 1959, s. 67.
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205ROZDZIAŁ 6

kim kategoryzacjom żywioł „dziania się” świata. W finale kłótni za-
nika pole semantyczne właściwe (wyrażenia explicite), w  zamian 
natomiast odkrywa się znaczenie ukryte, pozakodowe, o charakte-
rze symboliczno-archetypicznym. W takim świetle rytm kłótni Fa-
ryzeuszy z Saduceuszami – zacierający kontur konkretu i epistemo-
logiczną referencjalność języka – wyraża sensy „niewypowiadalne”, 
daje możliwość szczególnej interpretacji czy reinterpretacji tego, co 
wcześniej stało się ogarniętym w akcie kulturowej percepcji61. Ro-
stworowski zmierza tropem historiozoficznym ku filozoficznej wy-
kładni i historii, i tradycji, i nade wszystko w ostatecznej konsekwen-
cji – samego siebie62. „Dla mnie wszystko jest rytmem”63 – określa się 
w pozornie enigmatycznej formule, trochę śladem współczesnych, 
aczkolwiek traktując znaczenie rytmu w  skrajnie ontologicznym  
wymiarze.

Konkluzje

Dla wszystkich spostrzeżeń, formułowanych dotąd w różnych, a nie-
jednokrotnie bardzo odległych od siebie aspektach, znajduje się 
syntetyczną argumentację. Należałoby ostatecznie rozróżnić trzy krzy-
żujące się dotychczas – połączone splotem nie tylko przypadkowości – 
pokusy: biograficzną, strukturalną oraz analityczno-interpretacyj-

61 Charakterystyczną opinię na temat funkcji sceny wyraża Rostworowski w roku 1919: 
„Magnetyczna siła i popularność teatru polega prawdopodobnie na fakcie, iż 
oglądanie scenicznych dzieł nie jest niczym innym, jak rzutem oka na samego 
siebie”. Cyt. za: K. Czachowski, Twórczość dramatyczna Rostworowskiego, „Gazeta 
Literacka” 1932, nr 7, s. 102.

62 Judasz z  Kariothu, jak wiadomo, stanowi literacki dokument przełomu du-
chowego autora, artystyczne confessio fidei. W  świetle świadectw epoki cha-
rakterystyczny pozostaje osąd A. Grzymały-Siedleckiego (Z  Teatru [„Judasz 
z Kariothu”], „Kurier Warszawski” 1935, nr 105, s. 4–5). Wspomina o tym R. Ro-
stworowska, Zapiski o Karolu. Rok 1938 i rok 1948, „Tygodnik Powszechny” 1977, 
nr 45, [s. 5]. Zob. także E. M. Rostworowski, Popioły i korzenie, Kraków 1985,  
s. 436.

63 Z. Starowieyska-Morstinowa, W laboratorium wielkiej twórczości. Wywiad z K. H. Ros- 
tworowskim, „Kultura” 1936, nr 2, s. 1.
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206 CZĘŚĆ I I I

ną. Pierwsza dotyczy bezpośrednio rozwoju intelektualnego Karola 
Huberta Rostworowskiego i wyjaśnia źródło jego muzycznego my-
ślenia w przestrzeni teatralnej64, poprzez które dochodzi się do pa-
radoksalnych związków z teatrem i świadomością estetyczną Jeana 
Tardieu oraz niewątpliwie do wielu innych tego typu, zaskakujących 
relacji. Druga pokusa, strukturalna, jako bezpośredni rezultat za-
istnienia pierwszej, prowadzi Rostworowskiego być może do pró-
by zinterpretowania w dramacie globalnego schematu muzycznego 
(lejtmotywy słowne Judasza), a z całą pewnością decyduje o zasto-
sowaniu zredukowanej notacji muzycznej. Scena kłótni Faryzeuszy 
z Saduceuszami, ujęta schematycznie za pomocą partytury, pozosta-
je tego kapitalnym świadectwem i prezentuje peryferyjny przypadek 
współistnienia tekstu dramatycznego z tekstem muzycznym. Pokusa 
analityczna natomiast wprowadza przez pryzmat dwóch pierwszych 
w sferę skomplikowanych badań relacji literatury z muzyką, odsła-
nia obszerny problem w polu współczesnej komparatystyki literac-
kiej. Jeżeli w perspektywie badań literatury odsyła także do tekstu 
literackiego, nie zaś wyłącznie do kwestii świadomości estetycznej, 
to prowokuje gruntowne przedefiniowania wszelkich zakresów ter-
minu „muzyczność” w odniesieniu do dzieła literackiego. W obrę-
bie takiej refleksji konstrukcja analizowanego fragmentu sceny Juda-
sza z Kariothu – jakkolwiek by ją inaczej określać – stanowi pośród 
przejawów muzyczności dzieła literackiego rzadki typ konstrukcyj-
ny, a  niewykluczone nawet, że ze względu na specyfikę sceniczną 
najbliższy konwencji muzycznej.

Rostworowski pod wpływem zmagania się z dwiema pierwszy-
mi pokusami poszukuje na własny rachunek adekwatnej wykładni 
instrumentalnie postrzeganej i interpretowanej tradycji kulturowej. 
W sposób oczywisty sytuuje Judasza względem aktualnego w epo-
ce problemu objaśniania zdarzeń biblijnych, przedstawia kolejne 
opracowanie historiozoficzne, a p o k r y f i z u j ą c e  zapis Ewange-
lii. Jego propozycja, poprzedzona „trzyletnimi studiami nad zagad-

64 Na istnienie tego samego rodzaju pokusy u Tardieu wskazuje expressis verbis 
m.in. P. Vernois, op. cit., s. 241.
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207ROZDZIAŁ 6

nieniem żydowskim”65, pozostaje w sensie tematycznym reinterpre-
tacją egzegezy biblijnej, skrajnie negatywnie zorientowanej w ocenie 
Judasza66. Przyjęty punkt widzenia precyzuje skądinąd dramaturg 
w trzech słowach, odpowiadając na zarzuty prof. Sinki o historyczną 
interpretację Kaliguli – „nie broniłem Judasza”67. I jakkolwiek tego 
pokroju autokomentarz daje się rozpatrywać wielorako, zasygnali-
zować by trzeba tylko jedną z konsekwencji, mianowicie związaną 
z  typem kreowania tytułowej postaci. Sceniczna koncepcja wyda-
je się w istocie i bardzo prosta, i bardzo wyrafinowana – konieczna 
jest obecność Judasza, niemniej jednak takiego, który w trakcie dra-
matu nie ulega żadnej ewolucji. W rezultacie jego monotematyczne 
i narzucające się czytelnością (ze względu na podobieństwo struk-
turalne) kwestie zaledwie akcentują istnienie postaci, w a r u n k u-
j ą  s y t u a c j ę. Stąd właśnie bierze się wcześniejsza hipoteza o lejt-
motywach słownych i  uspójnianiu przez dramaturga inercyjnej 
akcji dramatu zgodnie z  literacką interpretacją techniki muzycz-
nej. Ale jeżeli nawet ta sprawa w skali całego dramatu wydaje się 
mocno kontrowersyjna, to o istnieniu ściśle muzycznego kontekstu 
przesądzają jednoznaczne wskazówki (w formie muzycznej party-
tury), podsuwane dla precyzyjnego podjęcia tekstu dramatyczne-

65 A. D., op. cit., s. 11.
66 O wielu źródłach inspiracji pisze Rostworowski w odpowiedzi na list W. No-

skowskiego (Skąd wpadłem na „Judasza z Kariothu”?, „Kurier Poznański” 1935, 
nr 222, s. 5), a także mówi w wywiadzie z Z. Starowieyską-Morstinową: „Czy-
tałem dużo dramatów o Judaszu, zwłaszcza niemieckich. Jeden przedstawiał go 
jako żydowskiego narodowego bohatera. To mnie oburzyło. Chciałem go poka-
zać, jakim jest – podłym, lichym tchórzem i kłamcą” (op. cit., s. 2). Por. J. Go-
ślicki, op. cit., s. 439. Por. także M. Czanerle, op. cit., s. 91 i n.

67 K. H. Rostworowski, Pro domo mea, „Głos Narodu” 1917, nr 97, s. 2. Sformu-
łowania S. Pigonia, m.in. że: „Judasz jest słaby, daje się Kaifaszowi zastraszyć, 
jest po prostu tchórzem” (Tragizm „Judasza z  Kariothu”, „Głos” 1936, nr 11,  
s. 1), wydawały się Rostworowskiemu niezwykle trafne. Zob. Z. Starowieyska-
-Morstinowa, op. cit., s. 2. Podobnie jak Pigoń pisał ówcześnie K. Czachowski 
(zob. Karol Hubert Rostworowski jako twórca dramatyczny, „Kurier Literacko-
-Naukowy” 1938, nr 7, s. 1), nieco inaczej E. Leszczyński (zob. Problem etyczny 
w „Judaszu z Kariothu” Karola Huberta Rostworowskiego, „Museion” 1913, z. 3,  
s. 40) i  S. Miłaszewski (zob. Pra-wzór Judasza w  dramacie Rostworowskiego, 
„Polonia” 1938, nr 5097, s. 18).
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go. Scena w pałacu Annasza, kwintesencja prezentowanej sytuacji, 
nie tyle nosi ślady myślenia kategoriami muzycznymi, ile tworzy 
konstrukcję intermedialną, w pełni ujawniającą wszelkie subtelno-
ści znaczenia dopiero na poziomie tekstu scenicznego. Jak trud-
no wydobyć jej wszelkie niuanse, pokazują dotychczasowe realiza-
cje sceniczne, dla których pierwsza inscenizacja Ludwika Solskiego 
(a wiadomo, jak długo i skrupulatnie przygotowywał kłótnię) po-
zostaje wciąż niedościgłym wzorem umiejętnego, muzycznego po-
prowadzenia.

Podsumować trzeba jeszcze krótko problem ujęcia relacji mię-
dzy tekstem dramatycznym a  tekstem scenicznym, który specjal-
nie poprzedził analizę Judasza z Kariothu, by stworzyć kontekst dla 
ujawnienia w myśleniu Rostworowskiego także trzeciej pokusy. Otóż 
dyskurs teoretyczny dramaturga, łatwo rozpoznawalny ze wzglę-
du na częste definiowanie utworu scenicznego przez pryzmat dzieła 
muzycznego i z pomocą charakterystycznej terminologii, wskazuje 
wprost na źródło oryginalnych rozstrzygnięć w zakresie materiału68. 
Zapożyczenia terminologiczne, pojawiające się w opisie tekstu dra-
matycznego i tekstu scenicznego, raz jeszcze odsłaniają, z innej stro-
ny, estetyczne zakorzenienie. W zmodyfikowanej artystycznie posta-
ci powracają reminiscencje wymarzonej a niezrealizowanej kariery 
wirtuoza, pośrednio zaś i nieudanej przygody poetyckiej (Tandeta. 
Poezje, Kraków 1901). Przyszły autor Niespodzianki jeszcze przed 
odnalezieniem właściwej formy artystycznego wyrazu krytycznie 
oceni nie tylko Rostworowskiego-poetę, ale także Rostworowskie-
go-kompozytora – nigdy jednakże nie zdoła wyjść poza sferę do-
świadczenia. Jeżeli poeta, konkludując za Wagnerem, zmierza do za-
gęszczenia punktu, a kompozytor, przeciwnie, do jego rozproszenia, 
rozciągnięcia do najwyższych granic69; jeżeli poetę interesuje zna-

68 Co do dyskursu teoretycznego, i tutaj zachodzą paralele pomiędzy Rostworow-
skim a Tardieu, by przywołać – tytułem przykładu – sformułowanie Francu-
za z Przedmowy do L’A.B.C. de notre vie: „»Protagonista« gra rolę instrumentu 
koncertującego, podczas gdy pozostałe postacie [...] prezentują całość orkie-
stralną”. J. Tardieu, L’A.B.C. de notre vie, w: idem, Poèmes à jouer, Paris 1969, s. 63.

69 R. Wagner, Oper und Drama. Dichtkunst und Tonkunst im Drama der Zukunft, 
w: idem, Sämtliche Schriften und Dichtungen, t. 4, Leipzig [1912], s. 138.
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209ROZDZIAŁ 6

czenie słowa, p r z e s t r z e ń, którą jest ono w stanie zaktualizować 
potencjalnie, a  kompozytorowi wystarcza tylko jego c z a s, jakieś 
trwanie w zmienności, to w rozumieniu Rostworowskiego miejsce 
dramaturga znajduje się gdzieś pomiędzy nimi – musi on odnaleźć 
wspólny klucz dialogu jednocześnie dla obu perspektyw.
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rozdział 7
Literatura poza literaturą:  

Hérodiade – „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé 
Paula Hindemitha

P. Hindemith, „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé1

Dzieło literackie w dziele muzycznym

W  zasadniczy problem wprowadzają proste pytania: jak literatura 
uwodzi muzykę? a jednocześnie – jak muzyka u ż y w a  literatury? 
W jakim celu tekst muzyczny adaptuje tekst literacki? I jak wygląda 
ich współistnienie? Te pytania są pozornie tylko proste, bo przecież 
nie znajduje się na nie uniwersalnej odpowiedzi. Zagadnienie tekstu 
literackiego w przestrzeni muzyki jest tak rozległe i historycznie po-
komplikowane, iż trudno je zamknąć w teoretycznym opracowaniu 
książkowym2. W  propozycjach schematycznie szkicujących zakres 
badań muzyczno-literackich istnieją wprawdzie dwie wytypowa-
ne kategorie: „literatura w muzyce” (dotyczy muzyki programowej) 

1 P. Hindemith, „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé. Récitation orchestrale [wyciąg 
fortepianowy], Edition Schott 4115, Mainz 1955, s. 10.

2 Rodzaj nieuniknionych niebezpieczeństw, wiążących się z  syntetyczną próbą 
teoretycznych kategoryzacji, dobrze pokazuje w  perspektywie muzykologii 
m.in. propozycja M. Bristigera, Związki muzyki ze słowem, Warszawa 1986. Zob. 
K. Pisarkowa, Muzyka jako język, „Prace Językoznawcze” 1989, z. 97, s. 13–40.
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212 CZĘŚĆ I I I

oraz „muzyka i literatura” (określa ogólnie muzykę wokalną)3, nie-
mniej jednak wynikiem takiego generalizowania staje się zawsze za-
ledwie najogólniejsze wskazanie punktów wzajemnego odniesienia.

Pewne generalia w punkcie wyjścia mogą być jednakże pomoc-
ne i  nawet poniekąd konieczne, stąd potrzeba powtórzenia oczy-
wistości, iż z  perspektywy muzyki literatura stanowi obiekt wglą-
du jako w ogólności źródło artystycznych inspiracji4, zwłaszcza jako 
materiał adaptacyjny, który podejmuje się najczęściej ze względu na 
walor brzmieniowy tekstu słownego, rzadziej brzmieniowo-seman-
tyczny, a najrzadziej – semantyczny. (Naturalnie takie zastrzeżenie 
nie stanowi żadnej typologii związków tekstu muzycznego z tekstem 
słownym i  ma charakter wyłącznie wprowadzającego uogólnienia, 
mimochodem uprzytamniającego i  rozliczne kontrowersje wokół 
kwestii, i immanentną jej aporetyczność)5. Muzyka wykorzystująca 
jakikolwiek walor czy aspekt tekstu słownego zawsze stanowi rodzaj 
palimpsestu, który tworzy się (do pewnego stopnia w sposób zamie-
rzony, do pewnego – samoistnie) w procesie nakładania tekstu mu-
zycznego na tekst słowny lub, rzadziej, tekstu słownego na tekst mu-
zyczny. Dopiero w świetle tego uproszczonego rozróżnienia zapytać 
by trzeba o formę istnienia dzieła literackiego w dziele muzycznym, 

3 Zob. schemat badań muzyczno-literackich S. P. Schera: Wprowadzenie, s. 18.
4 Dla wielu kompozytorów impulsem twórczym stawała się poezja Mallarmégo 

(m.in.: C. Debussy, L’après-midi d’un faune; M. Ravel, Trois poèmes de Stéphane 
Mallarmé; P. Boulez, Pli selon Pli), czego efekt za każdym razem wydaje się 
podobny: „W  obliczu utworu muzycznego, zrodzonego z  jej inspiracji, 
muzykolog doznaje swoistego zawrotu głowy”. L. Polony, Ravel-Mallarmé, w: 
idem, W kręgu muzycznej wyobraźni, Kraków 1980, s. 81.

5 Z jednej strony marginalizuje się tekst literacki (sprowadza do poziomu brzmie-
niowości) w dziele muzycznym i doskonałym tego przykładem byłaby zasada 
postępowania kompozytora opisana przez A. Schönberga (Stosunek do tekstu, 
przeł. M. Kurecka, w: L. Rognoni, Wiedeńska szkoła muzyczna: ekspresjonizm 
i dodekafonia, Kraków 1978, s. 393), z drugiej – pojawia się pytanie o „znacze-
nie” i zarazem jakość tekstu (niejednokrotnie nobilitowanego dopiero w kon-
tekście muzyki), które formułuje najdosadniej N. Ruwet: „Jeżeli rzeczywiście 
idealny tekst do zastosowania w muzyce jest najbardziej absurdalny, najmniej 
znaczący, taki, który redukuje się do czystej gry słownej, dlaczego zatem kom-
pozytorzy zawsze dokładali tylu starań do wyszukania tekstów [...]?”. N. Ruwet, 
Langage, musique, poésie, Paris 1972, s. 42–43.
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213ROZDZIAŁ 7

nie w sposób powszechnie znany i tradycyjny, tzn. gdy dekonstru-
uje się na wiele sposobów i w mniejszym lub większym stopniu tekst 
literacki w  najróżnorodniejszych gatunkach wokalnych, ale o  taki 
tekst, który w partyturze prezentuje formalny rygor w stanie n i e-
n a r u s z o n y m, funkcjonuje, by tak powiedzieć, wyłącznie party-
turowo.

Uściślając – i egzemplifikując zarazem – zamierzenie analitycz-
ne w przyjętej perspektywie, chciałbym zastanowić się nad rzadkim 
przypadkiem istnienia utworu literackiego, dialogowego fragmen-
tu Herodiady Mallarmégo6, w dziele muzycznym Paula Hindemitha 
z  roku 1944 – „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé. Tenże przykład 
realizacji „odniesienia intersemiotycznego”7 jest o tyle odosobniony 
w świetle tekstowych relacji muzyczno-literackich, iż tekst poetycki 
przywołany w trzech różnych płaszczyznach kompozycji Hindemi-
tha: paratekstualnie, delimitacyjnie i linearnie8 – nie ujawnia się ani 
razu w wykonaniu muzycznym. Fakt tego rodzaju zamierzonej ne-
gatywności tworzy fundamentalny kontrast, ponieważ kompozytor 
akcentuje kontekst utworu literackiego (w  dodatku wielopłaszczy-

6 S. Mallarmé, Hérodiade. II Scène, w: idem, Oeuvres complètes, red. H. Mondor, 
G. Jean-Aubry, Paris 1979, s. 44–48.

7 M.in. taki przypadek relacji międzytekstowych wyróżnia J. Sławiński, podejmu-
jąc próbę zdefiniowania pojęcia „intertekstualności” (M. Głowiński, T. Kost-
kiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, 
Wrocław 1989, s. 201). Inną nazwę na określenie zjawiska proponuje G. Genette – 
odniesienia „hipertekstualne” (zob. G. Genette, Palimpsestes. La littérature au 
second degré, Paris 1982, s. 443–444). Termin „intersemiotyczność” funkcjonu-
je tutaj w podstawowym znaczeniu, tzn. określającym relacje między sztukami 
jako różnymi systemami, a nie jak np. u S. Balbusa, gdzie definiuje „systemy se-
miotyczne” w obrębie samej literatury (zob. S. Balbus, Między stylami, Kraków 
1993, s. 143–144).

8 Trzy płaszczyzny zostały określone umownie, stąd razem mają sensowne zna-
czenie tylko w obrębie niniejszego szkicu. Paratekstualność nie wymaga wstęp-
nego wyjaśnienia; „delimitacyjność” natomiast i „linearność” tekstu literackie-
go w kontekście dzieła muzycznego muszą być traktowane w sensie wyłącznie 
typograficznym. Przez układ delimitacyjny należy rozumieć pozostanie przy 
restryktywności zapisu literackiego (tekst literacki pozornie zachowuje postać 
autonomiczną; funkcja muzycznego programu), przez układ linearny – wpro-
wadzenie przez kompozytora zaburzeń w obręb pierwotnej struktury (tekst li-
teracki staje się tekstem słownym; funkcja muzycznych określeń słownych).
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214 CZĘŚĆ I I I

znowo), czyli niewątpliwie podkreślając jego ważność, a  jednocze-
śnie pozostawia go tylko w  sferze graficznego zapisu. W  ostatecz-
nym bowiem etapie zaktualizowania dzieła muzycznego zostaje on 
skrzętnie zakamuflowany, staje się n i e m y, ulega redukcji do obsza-
ru konotacji, chociaż i poprzedza realizację in actio poprzez zasu-
gerowanie kierunku interpretacji, i poniekąd musi jej towarzyszyć. 
W punkcie wyjścia problem sprowadza się zatem do różnic wynika-
jących z  dostępności: wykonawcy poprzez partyturę mają uprzed-
nio możliwość oglądu całego tekstu w jego delimitacyjnym kształ-
cie, a co najmniej znają tekst fragmentarycznie z  licznych cytatów 
umieszczonych linearnie nad zapisem nutowym; słuchacze z kolei 
uświadamiają sobie jego istnienie w najgorszym razie poprzez wy-
eksponowaną informację w  planie paratekstualności (tzn. poprzez 
literacki charakter tytułu dzieła muzycznego).

Funkcjonowanie tekstu literackiego poza muzyczną przestrze-
nią wykonania, decydujące o  jego wizualnym walorze i  typie ini-
cjowanej gry z odbiorcą muzycznym, prowadzi do sformułowania 
daleko idącej hipotezy. Mianowicie w „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé – 
z  jednej strony w  przeciwieństwie do wielu utworów wokalnych, 
z drugiej zaś w pewnej zbieżności w stosunku na przykład do im-
manentnej programowości poematu symfonicznego – utwór literac-
ki nie pojawia się inkrustacyjnie, ze względu na swój walor brzmie-
niowy, ponieważ kompozytor chce zachować za wszelką cenę jego 
znaczenie literackie. Tradycyjne poznawanie muzyki: „drogą słu-
chania jej wykonań, studiowania partytur, naukowego badania goto-
wych utworów, a także – i przede wszystkim – drogą introspekcyjne-
go wglądu w proces powstawania dzieła muzycznego”9, mocno jest 
utrudnione w  sytuacji ekstremalnych filiacji słowno-muzycznych. 
Wszystkie wymienione etapy z  teoretycznego punktu widzenia są 
równie ważne, ale nie wprowadzają jednak indywidualnego porząd-
ku widzenia, którego hierarchia zazwyczaj wpisana zostaje w dzieło 
muzyczne10. W  przypadku utworu Hindemitha, jak sądzę, obowią-

9 B. Buczek, O sposobie istnienia utworu muzycznego, „Studia Filozoficzne” 1983, 
nr 11/12, s. 43.

10 Cenne byłoby zatem rozróżnienie M. Tomaszewskiego, z wyraźnymi remini-
scencjami Ingardenowskimi, na współistnienie w utworze muzycznym czterech 
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215ROZDZIAŁ 7

zuje pewna kolejność postępowania wskazana przez kompozytora – 
należałoby stanąć wobec instrumentalnej interpretacji po uprzed-
nim przejrzeniu partytury i przywołanego w niej tekstu literackiego. 
Niegdyś Michał Głowiński napisał szkic Literackość muzyki – mu-
zyczność literatury, jak sam przyznał – „z e  s ł y s z e n i a”11, tutaj 
spróbuję sformułować kilka uwag w obrębie partytury, by tak rzec, 
z   o g l ą d u, z myślą prześledzenia historii tekstu literackiego poza 
literaturą. Pojawienie się tekstu Mallarmégo w kompozycji Hinde-
mitha w trzech płaszczyznach (paratekstualnie, delimitacyjnie oraz 
linearnie) zakreśla ogólną perspektywę interpretacji i  jednocześnie 
wyznacza jej trzy etapy.

Konstrukcja paratekstualna

Niemuzyczny kontekst w pierwszym zetknięciu się z kompozycją in-
strumentalną manifestuje się przede wszystkim poprzez tytuł i jego 
h i s t o r y c z n o-l i t e r a c k i e  ukierunkowanie na gruncie mu-
zycznym – „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé. Nie idzie tu tylko 
o ogólne wskazanie kulturowo-literackiego źródła inspiracji, skoro 
pojawi się w załączeniu pełny tekst, ale raczej o podkreślenie kom-
plementarnego współistnienia obu tekstów, rozmiaru ich współ-
zależności. Niewątpliwie podjęcie przez Hindemitha tekstu Mal-
larmégo i  wyeksponowanie tego faktu w  planie paratekstualności 
wstępnie określają typ analizy oraz wskazują kierunek możliwych 
eksplikacji dzieła muzycznego dla odbiorcy. Podobne postępowanie 
artystyczne, dobrze znane – by nie powiedzieć: topiczne – zwłaszcza 
w przypadku kompozycji „programowych”, gdzie tytuł otwiera prze-

„tekstów” (muzycznego, dźwiękowego, słuchowego oraz kulturowego) i analo-
gicznie czterech typów postaw badawczych: teoretyka, praktyka, empirysty oraz 
apriorysty. M. Tomaszewski, Nad analizą i interpretacją dzieła muzycznego. My-
śli i doświadczenia, „Res Facta” 1982, nr 9, s. 192–200.

11 M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, w: Pogranicza i ko-
respondencje sztuk, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej”, t. 56, 
red. T. Cieślikowska, J. Sławiński, Wrocław 1980, s. 65.
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216 CZĘŚĆ I I I

strzeń asocjacji12, nie jest obce i w literaturze. Sformułować by moż-
na hipotezę, że w obu wypadkach dąży się do przekazania skonden-
sowanego instruktażu werbalnego tego samego rodzaju, mianowicie 
sugerującego istnienie związków czy filiacji między tekstem literac-
kim a tekstem muzycznym. Powstaje przy tym nawet prawidłowość, 
zawężając pole widzenia wyłącznie do uwarunkowań konstrukcyj-
nych: o ile w literaturze sugestia dotyczy sfery muzycznej konstruk-
cyjności raczej ogólnie13 (Cztery kwartety Thomasa Stearnsa Elio-
ta stanowią próbę literackiej interpretacji nie konkretnego utworu 
muzycznego, ale techniki charakterystycznej dla gatunku kwartetu; 
Fuga śmierci Paula Celana interpretuje nie taką czy inną fugę, ale po-
tencjalny schemat fugi), o tyle w muzyce odsyła się b e z p o ś r e d-
n i o  do sprecyzowanego tekstu literackiego, poszukuje się z  jednej 
strony niuansów jego brzmienia, z drugiej – specyfiki jego znaczenia.

U  Hindemitha pierwsza możliwość zostaje całkowicie wyeli-
minowana, co do drugiej zaś – rzecz komplikuje się, ponieważ ty-
tuł, poza znaczeniem określającym literackie źródło inspiracji i in-
termedialne przesunięcie, ujawnia dwie związane ściśle informacje: 
szczegółowo wskazuje na tradycję literacką (tekst Herodiady Mallar-
mégo), a zarazem przez jej pryzmat i niejako rykoszetem implikuje 
tradycję kulturową związaną z postacią Herodiady. Hindemith świa-
domie przejmuje zastaną interpretację literacką (stąd tekst słowny 
dla niego jest od początku g o t o w y) i w tej materii nie może wpro-
wadzić już żadnych przekształceń – jak Mallarmé pozostaje w okre-
ślonym dystansie względem tradycji kulturowej14, bo Herodiada 
poety (i w prostej konsekwencji kompozytora) nie jest córką Arysto-

12 Zob. M. Chion, Le poème symphonique et la musique à programme, Paris 1993, s. 28.
13 Chociaż trzeba zaznaczyć, że wyłamują się po części poza takie widzenie nie-

które eksperymentalne próby zinterpretowania konkretnego dzieła muzyczne-
go. Niezwykle interesująca pod tym względem jest np. propozycja M. Butora, 
polegająca na „symultanicznym” prowadzeniu: „małego dialogu z  Bagatelles 
opus 126 Ludwiga van Beethovena”. Zob. M. Butor, Les Bagatelles de Thélème, 
„Revue des Sciences Humaines” 1987, nr 205, s. 227–231.

14 Zob. m.in.: J. Kristeva, La révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin 
du XIXe siècle: Lautréamont et Mallarmé, Paris 1974, s. 445; R. G. Cohn, Vues sur 
Mallarmé, wstęp M. Deguy, przeł. z ang. L. Holt, R. Coward, Paris 1991, s. 57–59; 
J.-L. Steinmetz, Mallarmé: L’absolu au jour le jour, Paris 1998, s. 90.
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217ROZDZIAŁ 7

bula i Bereniki, siostrą Heroda Agryppy I, żoną – między innymi – 
Heroda Filipa I, matką Salome etc.15

Tytuł w postaci „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé nadany kom-
pozycji czysto instrumentalnej stanowi zatem zapowiedź niewerbal-
nej interpretacji czy próby muzycznego zilustrowania, ale wyłącznie 
utworu Mallarmégo. Inaczej jeszcze mówiąc, szeroka perspektywa 
kulturowa w dziele Hindemitha zostaje w całości odrzucona przez 
podjęcie indywidualnej perspektywy literackiej, przeciwnie niż np. 
w operze Jules’a Masseneta (Hérodiade; wyst. Bruksela, 1881), po-
zostającej blisko wątku biblijnego za mocno zmodyfikowanym tek-
stem opowiadania Gustave’a Flauberta. Dlatego tytuł w sferze muzy-
ki wymagał dookreślenia – w formie Hérodiade byłby nieadekwatny 
ze względu na implikacje związane przede wszystkim z tradycją kul-
turową, historyczno-biblijną, od kilkuset lat obecną w sztuce16. Po-
stać Herodiady Mallarmégo staje się według słów samego autora: 
„bytem czysto wymyślonym i  całkowicie niezależnym od historii” 
(„un être purement rêvé et absolument indépendant de l’histoire”17), 
jak stwierdza lakonicznie Charles Mauron: „Jest »bytem języko-
wym« [...]”18. Parafrazując ostatnią konkluzję i  rozszerzając jej za-
kres, najprościej twierdzić, iż Herodiada Hindemitha powinna stać 
się „bytem muzycznym”. Oba zastrzeżenia naraz formułują zasadni-
czy problem współzależności – tylko w wyniku zaistnienia polaryza-
cji pomiędzy tekstem muzycznym a ukrytym w partyturze tekstem 

15 Zob. J. Flawiusz, Dawne dzieje Izraela [Księga osiemnasta: V, 1; V, 4; VI, 2; VII, 1; 
VII, 2], przeł. Z. Kubiak, J. Radożycki, red. ks. E. Dąbrowski, Poznań–Warsza-
wa–Lublin 1962. Zob. także interpretacje zachowania Herodiady, które pojawia-
ją się parokrotnie w Ewangeliach – w bezpośrednim związku z postacią Jana 
Chrzciciela (św. Mateusz 14, 3–12; św. Marek 6, 17–29; św. Łukasz 3, 19–20).

16 Zob. M. Bocian, Leksykon postaci biblijnych, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1995,  
s. 170–172. Nota bene hasłowe opracowanie wątku postaci Herodiady i  jego 
funkcjonowania w różnych dziedzinach sztuki nie uwzględnia utworu Hinde-
mitha (!).

17 S. Mallarmé, Correspondance 1862–1871, t. 1, red. H. Mondor, J.-P. Richard, Paris 
1959, s. 154.

18 Ch. Mauron, Mallarmé, Paris 1964, s. 87. Bezpośrednio wiąże się z tym określe-
niem zagadnienie „mitologii fonetycznej Herodiady”, którą w skrócie przedsta-
wia J.-P. Richard, L’univers imaginaire de Mallarmé, Paris 1961, s. 144–145.
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218 CZĘŚĆ I I I

słownym, który wyprowadza poza wątek tradycji kulturowej, ujaw-
nia się w pełni sens kompozycji muzycznej.

Trop analityczny podsuwa kompozytor, raz jeszcze wykorzystu-
jąc werbalną możliwość paratekstualnego przekazania informacji. 
Określa utwór w podtytule mianem „r e c y t a c j i  o r k i e s t r a l-
n e j” (récitation orchestrale). Powstały związek frazeologiczny – de-
finiuje połączenie tego, co słowne (literackie), z tym, co muzyczne. 
W  takim kontekście pojęcie „recytacji” w  związku z  jego nieswo-
istym dookreśleniem („orkiestralna”), narzucającym mu nowe zna-
czenie, funkcjonuje nieco inaczej niż w  słownikowych definicjach 
i stanowi pewien wyznacznik nowej gatunkowości. Ale jednocześnie 
znaczy tradycyjnie: „odczytanie” (zgodnie z etymologicznym obcią-
żeniem, łac. recitatio), a zwłaszcza proces, w jakim dokonuje się cała 
czynność – recytować to nic innego, jak wygłaszać tekst z  p a m i ę- 
c i. Z tego właśnie szczegółu wypływają argumenty na rzecz literac-
kiego sposobu odbioru na etapie analityczno-interpretacyjnym czy, 
jak chciałby Michał Bristiger, „w  oglądzie teoretycznym”19; dzie-
ło muzyczne, by przywołać wyjaśnienie z  przedmowy Hindemi-
tha, ma „śledzić tekst literalnie”20. „Recytacja orkiestralna” oznacza 
także w  konsekwencji przyjęcie stanowiska, że współistnienie tek-
stu literackiego z tekstem muzycznym staje się paradoksalne, zabieg 
ich współuzależniania tworzy zaś artystyczny paradoks: przysłonić 
tekst literacki czy odsunąć na plan dalszy potencjał jego brzmienio-
wości, aby – poprzez pozorne zmarginalizowanie – wyeksponować 
jego znaczenie w obrębie całości muzycznej. Stąd analogicznie, jak 
sądzę, paradoksalna wydaje się i  sytuacja rozumienia „Hérodiade”  
de Stéphane Mallarmé po uprzednim zrozumieniu Herodiady, sytu-
acja uwzględnienia swoistej presupozycyjności tekstu literackiego, 
który winien poprzedzać i zapowiadać dzieło muzyczne in actio.

19 M. Bristiger, op. cit., s. 187.
20 P. Hindemith, op. cit., brak paginacji.

© C
op

yri
gh

t b
y W

yd
aw

nic
tw

o N
au

ko
we U

niw
ers

yte
tu 

Miko
łaj

a K
op

ern
ika



219ROZDZIAŁ 7

Konstrukcja delimitacyjna

Po zajrzeniu do partytury przykuwa uwagę nade wszystko fakt, iż 
tekst literacki cytowany w dziele muzycznym nie obejmuje całości 
Herodiady; chodzi tam o dialogowy fragment – Scenę21 (II. Scène), 
natomiast dwie okalające i niedialogowe części (I. Ouverture oraz III. 
Cantique de saint Jean) nie znajdują zastosowania22. Chociaż nie 
miejsce zastanawiać się nad genezą Herodiady23, warto zasygnali-
zować pewną okoliczność jej powstawania. Otóż utwór rozpoczęty 
w październiku 1864 roku i w zamierzeniu autorskim mający stano-
wić coś w rodzaju opus magnum24, nigdy nie został ukończony, po-
mimo iż Mallarmé nosił się z  takim zamiarem ponad 30 lat, wła-
ściwie do końca życia25. I  jakkolwiek od początku Herodiada była 
dostępna fragmentarycznie – w obowiązującym współcześnie ukła-
dzie tekstu: Ouverture – Scène – Cantique de saint Jean26 istnieje wy-
raźna logika antycypacyjności. Być może ona właśnie powoduje, że 
zdaniem Haskella M. Blocka: „Struktura utworu jest jednocześnie 
muzyczna i  dramatyczna”27, co znalazłoby dodatkowy argument 
w  późnych notatkach Mallarmégo do Herodiady, które zawierają 

21 Nota bene Scena, napisana zimą na przełomie 1864 i 1865 roku, była jedyną czę-
ścią wydaną za życia poety, po raz pierwszy w 2. edycji „Le Parnasse Contem-
porain” (1871), później w wydaniu Poezji (1887).

22 Uwaga jest istotna i z tego względu, że tekstem utworu Hindemitha nie jest – 
jak pospiesznie pisze M. Bristiger – „pierwsza scena Herodiady Stefana Mallar-
mégo”. M. Bristiger, op. cit., s. 185.

23 Zob. G. Davies, Mallarmé et le rêve d’„Hérodiade”, Paris 1978, s. 9–29.
24 W październiku 1864 roku – w liście, którego adresatem był H. Cazalis – Mal-

larmé napisze: „Car je veux – pour la première fois de ma vie – réussir. Je ne tou- 
cherais plus jamais à ma plume si j’étais terrassé”. S. Mallarmé, Correspondance, 
s. 137. Zob. P.-O. Walzer, Approches II: Mallarmé–Valéry, Paris 1995, s. 34.

25 Jeszcze w 1896 roku informował wydawcę o planach napisania Preludium i Fi-
nału. Zob. S. Mallarmé, Oeuvres complètes, s. 1445. Skądinąd skomplikowany 
problem koncepcji Herodiady u  Mallarmégo był rozpatrywany wielokrotnie 
i  z  bardzo różnych perspektyw; zob. m.in.: S. Huot, Le „Mythe d’Hérodiade” 
chez Mallarmé, Paris 1977; G. Davies, op. cit.; M. Robillard, Le Désir de la vierge. 
Hérodiade chez Mallarmé, Genève 1993.

26 S. Mallarmé, Oeuvres complètes, s. 41–49.
27 H. M. Block, Mallarmé and the Symbolist Drama, Detroit 1963, s. 12.
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wskazówki sceniczno-baletowe28. Realizacją muzyczną wprowadza-
jącą w przestrzeń baletu stanie się „Hérodiade” de Stéphane Mallar-
mé29, tyle tylko że Hindemith skoncentruje się na środkowej części. 
Wybierze samą Scenę, którą wypełnia rozmowa mamki z Herodia-
dą, i w tym kontekście sądzić by można, iż interesować go będzie wy-
łącznie aspekt dialogowości.

Scena Mallarmégo między mamką a  Herodiadą, w  powierz-
chownym oglądzie przejrzyście skonstruowana i  najlepiej chyba 
świadcząca o  pierwotnym zamiarze stworzenia 3-aktowej całości 
tragicznej30, realizuje się przez opozycyjne zestawienie dwóch pla-
nów: rzeczywistości i nierzeczywistości. W „przestrzeni realności” 
istnieje mamka o wybielałych włosach („nourrice d’hiver”), w „prze-
strzeni nierealności” – Herodiada, która strzeże swojej ontologicznej 
nieokreśloności (nie posiada w sobie nic ludzkiego). Ta opozycja ma 
charakter esencjalny: z mamką jako matką o zniszczonym ciele („sé-
nile chair”) zderza się – jak proponuje Julia Kristeva określić He-
rodiadę – „anty-matka”31, dla której ciało nie jest potrzebne („chair 
inutile”). Rezultat fundamentalnej rozbieżności perspektyw ontolo-
gicznych (stąd walor dramatyczności i  teatralności sceny) decydu-
je o ogólnym charakterze sytuacji – trzy kolejne propozycje mamki 
(pocałunek, obdarzenie zapachem „cnoty żałobnej” oraz dotknięcie 
opadającego warkocza) muszą zostać odrzucone. Ich spełnienie by-
łoby wtargnięciem w „potencjalną”32, nierzeczywistą rzeczywistość 
Herodiady, w jej samoistność i ontologiczną samotność, której sen-
sem staje się oczekiwanie na jakąś „nieznaną rzecz” (wieloznaczne 

28 Zob. ibidem, s. 19.
29 Kompozycja powstała z inicjatywy Marthy Graham (taniec solowy wykonany 

przez nią po raz pierwszy 30 x 1944 w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie).
30 W  jednym z  listów do Mallarmégo T. Aubanel pochwala pomysł napisania 

„wielkiej tragedii” w  trzech aktach. Zob. S. Mallarmé, Correspondance, s. 171. 
Sam Mallarmé wspominał parokrotnie o tragedii (m.in. list do Cazalisa z mar-
ca 1865 roku, ibidem, s. 160), ale szybko porzucił pierwotny plan i jeszcze w tym 
samym roku pisał, że zamierza stworzyć nie tragedię, lecz poemat (list do T. Au-
banela, ibidem, s. 174).

31 J. Kristeva, op. cit., s. 448. Por. M. Robillard, op. cit., s. 40.
32 H. P. Lund, „Les Noces d’Hérodiade, mystère” – et résumé de l’oeuvre mallarméen-

ne, „Revue Romane” 1969, z. 1, s. 33.
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221ROZDZIAŁ 7

w zakończeniu: „J’attends une chose inconnue”). Źródło tejże samot-
ności, skądinąd trzykrotnie i  w  różnych wymiarach definiowane: 
„mon corps solitaire”, „depuis ma solitaire enfance”, „Et ta soeur so-
litaire”, za każdym razem wskazują oraz określają słowa Herodiady33.

Z dwóch pierwszych fragmentów tekstu w układzie linearnym 
Hindemith jednakże zrezygnuje (wynikają z dialogu między Hero-
diadą a mamką), wykorzysta moment, kiedy Herodiada mówi o so-
bie samej w krypto-dialogu – niby do mamki, na co wskazywałby 
bezpośredni kontekst, a  właściwie do własnego odbicia lustrzane-
go („J’aime l’horreur d’être vierge...”). Samookreślenie się Herodia-
dy jako „samotnej siostry” w perspektywie lustra wymaga dwojakiej 
interpretacji: w  sensie bliskości, pokrewieństwa czy wywodliwo-
ści, i jednocześnie w sensie obcości ze względu na brak bezpośred-
niej relacji (odbicie zawsze stwarza zewnętrznego „świadka”). Tego 
pokroju aporetyczność związana z  mediatyzacją lustra i  semanty-
ką „cienia” pojawia się począwszy od pierwszych słów Sceny, wraz 
z pierwszym pytaniem mamki, gdy formułuje ona pokusę pocałun-
ku: „Tu vis! ou vois-je ici l’ombre d’une princesse? / A mes lèvres tes 
doigts et leurs bagues [...]”. W istocie pytanie zapowiada i wprowa-
dza w cały problemat Herodiady: „jest rzeczą dozwoloną powiedzieć, 
że Herodiada pojawia się jak w lustrze”34. Co ciekawsze, w momen-
cie wyjścia poza tekst literacki i uprzytomnienia sobie skompliko-
wanego doświadczenia poety – tenże trop interpretacyjny zyskuje 
nowy wymiar.

U Mallarmégo obsesja związana z fenomenem odbicia lustrza-
nego, opisywana w korespondencji35, przybiera szczególnie destruk-
tywne nasilenie (i  niewątpliwie zapowiada kryzys pomiędzy 1866 
a 1870 rokiem). Istnieje wówczas u poety coś w rodzaju mimowol-
nej, wręcz chorobliwej potrzeby ciągłego widzenia własnego odbicia, 
określonej później przez niego mianem „rozdwojenia” (scission)36. 

33 Mallarmé w  listach do H. Cazalisa i do E. Lefébure’a całą Herodiadę określał 
mianem – „oeuvre solitaire”. Zob. S. Mallarmé, Correspondance, s. 166, 171.

34 L. Cellier, Mallarmé et la morte qui parle, Paris 1959, s. 88.
35 Zob. m.in. dwa listy do H. Cazalisa, z listopada 1864 i z maja 1867 roku. S. Mal-

larmé, Correspondance, s. 142, 242.
36 Zob. J.-P. Richard, op. cit., s. 175.
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222 CZĘŚĆ I I I

„Lustro jest zatem jednocześnie świadkiem i instrumentem jego de-
personalizacji”37 – konstatuje Pierre-Olivier Walzer. Ów zmodyfi-
kowany artystycznie fenomen odbicia lustrzanego wielokrotnie po-
wraca u  Mallarmégo jako wciąż eksploatowany na nowo motyw 
literacki, przeradza się w  indywidualną mitologię i  między inny-
mi w  Herodiadzie ma znaczenie decydujące38. Kapitalna apostrofa 
włożona w usta Herodiady w gruncie rzeczy wiąże się bezpośred-
nio z intymnym doświadczeniem poety, z poszukiwaniem w lustrze 
„odległego cienia”:39

Uznać by trzeba ten fragment („O miroir!”) za jedno z ważniej-
szych (może nawet najważniejszych?) miejsc Sceny ze względu na 
niezwykły walor poetyckości uwarunkowany klasyczną konwencją 
użycia apostrofy. Ta figura, wręcz wymarzona do poetyckiego ujęcia 
obsesji związanej z istotą lustra, funkcjonuje tu w bardzo tradycyj-

37 P.-O. Walzer, Essai sur Mallarmé, Vienne 1963, s. 114.
38 Zob. E. S. Epstein, „Hérodiade”: la dialectique de l’identité humaine et de la créa-

tion poétique, „Revue des Sciences Humaines” 1970, nr 140, s. 579–592. Zob. tak-
że H. P. Lund, op. cit., s. 28–50.

39 S. Mallarmé, Scène, w: idem, Oeuvres complètes, s. 45.
40 S. Mallarmé, Scena, przeł. R. Matuszewski, w: idem, Wybór poezji, red. A. Ważyk, 

Warszawa 1980, s. 37–38.

                               H.
Assez! Tiens devant moi ce miroir.
                    O miroir!
Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée
Que de fois et pendant des heures, désolée
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,
Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine,
Mais, horreur! des soirs, dans ta sévère fontaine,
J’ai de mon rêve épars connu la nudité!

Nourrice, suis-je belle?39

                                    H.
Dość! Zwierciadło przede mną trzymaj.
                       O zwierciadło!
Wodo zimna przez nudę w ramie zamrożona,
Ileż razy i godzin, snami zrozpaczona
I wspomnień poszukując, co pod twoim lodem
Są jak liście głęboko wciśnięte pod wodę,
Widziałam siebie cieniem dalekim, grobowym,
A wieczorem – o zgrozo! – w twym źródle surowym
Płochliwego marzenia nagość jam poznała!

Mamko, czy jestem piękna?40
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223ROZDZIAŁ 7

ny sposób, jako wyznacznik literatury wysokiej (Poezji) i w opozy-
cji do mowy praktycznej. Z taką nawet subtelnością (nie zauważa jej 
do końca tłumacz), że użycie języka zbliżonego do języka potoczne-
go wyraźnie się wyodrębnia: pytanie w zakończeniu poprzedza wol-
na interlinia, na początku natomiast wers zostaje złamany41. Krót-
ko mówiąc, konwencja apostrofy staje się najwłaściwsza, być może 
jedyna, dla postaci Herodiady, ponieważ w pewnym sensie wpisuje się  
w  obszar dialogowości, a  jednocześnie nie ma z  dialogiem wiele 
wspólnego. O ile każda kolejna propozycja mamki jest ponowieniem 
próby (samo)poznania Herodiady poprzez autodefinicję (i  w  tym 
rozumieniu propozycje skierowane są nie na podjęcie dialogu, ale 
na otwarcie monologu), o tyle zewnętrzna sytuacja dialogowa oka-
zuje się finalnie zaledwie pretekstem do subtelnego sformułowania 
nadrzędnej myśli42. Mallarmé parokrotnie wyjawia ją dość lakonicz-
nie w korespondencji (prawdopodobnie sam poszukiwał w ten spo-
sób dalszej argumentacji), chociaż z wyraźną tendencją do uprasz-
czania autokomentarza. W 1864 roku w liście do Henriego Cazalisa 
przedstawia program „poetyki”: „Peindre, non la chose, mais l’effet 
qu’elle produit”43, w 1865 roku napisze do niego o dostrzeganej pa-
raleli: „toutes ces impressions se suivent comme dans une sympho-
nie [...]”44, wreszcie dorzuci konkretne wyjaśnienie w liście, którego 
adresatem jest Villiers de L’Isle-Adam: „le sujet de mon oeuvre est  
la Beauté, et le sujet apparent n’est qu’un prétexte pour aller vers Elle. 

41 Już w technice zapisu Herodiady R. Court dostrzega elementy, które ujawnią się 
z całą siłą w eksperymencie typograficznym (stanowiącym w przekonaniu Mal-
larmégo realizację „partytury”) – Un Coup de dés (1897). R. Court, Mallarmé et 
Debussy, „Revue des Sciences Humaines” 1987, nr 205, s. 72. Zob. C. S. Brown, 
The Musical Analogies in Mallarmé’s „Un Coup de dés”, „Comparative Literature 
Studies” 1967, nr 1/2, s. 67–79.

42 Konstrukcja dialogowa jest rodzajem mistyfikacji i zdaniem J. Scherera dialog 
pojawia się dla zmylenia odbiorcy: „Wszystko staje się tu uniwersalną aluzją”.  
J. Scherer, Le „Livre” de Mallarmé, Paris 1977, s. 24.

43 S. Mallarmé, Correspondance, s. 137.
44 Ibidem, s. 161. Sformułowanie rozumieć by trzeba w  kontekście niezwykle 

skomplikowanej kwestii stosunku Mallarmégo i jego poezji do muzyki, na co 
nie ma tutaj niestety miejsca. Zob. S. Bernard, Mallarmé et la musique, Paris 
1959. Zob. także J.-P. Madou, Langage, mythe, musique, w: Littérature et mu- 
sique, red. R. Célis, Bruxelles 1982, s. 75–110.
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224 CZĘŚĆ I I I

C’est, je crois, le mot de la Poésie”45. Właściwe znaczenie rozpoście-
ra się, jak powiada Mallarmé, poza pozornym tematem i preteksto-
wą powierzchownością, gdy następuje zarzucenie konkretu na rzecz 
dotarcia do abstrakcyjnego i wyidealizowanego Piękna, „słowa Poe- 
zji”. Tym samym przed Poezją staje autotematyczne zadanie mówienia 
o Pięknie, właściwy jej obiekt zainteresowania rodzi się nie bezpo-
średnio z rzeczy samej w sobie, ale z ulotnego wrażenia, które po-
woduje. Egzegeza Mallarmégo rozproszona w  korespondencjach 
wydaje się stanowić dobry kontekst dla dalszej eksplikacji nie tylko 
początkowego fragmentu Sceny:

                                     N.
Tu vis! ou vois-je ici l’ombre d’une princesse?
A mes lèvres tes doigts et leurs bagues et cesse
De marcher dans un âge ignoré...

                                     H.
   Reculez.
Le blond torrent de mes cheveux immaculés
Quand il baigne mon corps solitaire le glace
D’horreur, et mes cheveux que la lumière enlace
Sont immortels. O femme, un baiser me tûrait
Si la beauté n’était la mort...
[...]46

                                 M.
Ty żyjesz! Czy też widzę tu księżniczki cienie?
Zbliż ku mym wargom twoje palce i pierścienie
I zaniechaj wędrówki swojej w wiek nieznany...

                                 H.

Dość! Jasny potok włosów mych niepokalany,
Kiedy kąpie samotnie me ciało, chłód grozy
Je ścina i me blaskiem nasycone włosy
Są nieśmiertelne, pocałunek by mnie zabił,
Gdyby piękno nie było śmiercią...
[…]47

Piękno – wcześniej jako jedyny byt godny zainteresowania i re-
fleksji ze strony Poezji – otwiera tutaj zupełnie inną perspektywę 
w związku ze swoją złożoną naturą. „Si la beauté n’était la mort...” – 
to nade wszystko formuła utożsamiająca piękno i  śmierć: co jest 
piękne, musi być jednocześnie naznaczone piętnem śmiertelności, 
a prostą egzemplifikacją tego cała postać Herodiady w odbiciu lu-
strzanym. Innymi słowy, warunkiem koniecznym zaistnienia pięk-

45 S. Mallarmé, Correspondance, s. 193. Por. także list do H. Cazalisa z maja 1866 
roku (ibidem, s. 215).

46 S. Mallarmé, Scène, w: idem, Oeuvres complètes, s. 44.
47 Idem, Scena, w: idem, Wybór poezji, s. 36.
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225ROZDZIAŁ 7

na staje się śmierć, kontemplacja piękna to zarazem kontemplacja 
śmierci48. W tym miejscu dopiero rozumie się trafność spostrzeżenia 
Jacques’a Scherera, że Herodiada wraz z Popołudniem fauna są utwo-
rami: „bardzo ubogimi, jeśli ograniczyć się do ich streszczenia, a któ-
rych bogactwo ujawnia się poprzez liczne aluzje [...]”49. I rzeczywiście 
przejrzystość konstrukcyjna Sceny, która pozwoliła wcześniej mówić 
o porządku scenicznym łatwym do przejrzenia, okazuje się w koń-
cu zaledwie pretekstem w odsłanianiu zasadniczej i niedefiniowal-
nej Idei (doprowadzi ona ostatecznie poetę do traktowania literatury 
na równi z teologią50). Dla Mallarmégo w konsekwencji Poezja kon-
templuje naraz Piękno i Śmierć, Piękno i Nicość51. Uwięzioną w lu-
strze Herodiadę – jako symbol Piękna, które jest Śmiercią52 – nale-
żałoby zatem rozumieć także jako „doskonały symbol jego poezji”53. 
Ów „doskonały symbol” w utworze Hindemitha odnajdzie kapital-
ny wyraz w niezwykle prostej konstrukcji dźwiękowej – w postaci 
podstawowego interwału. Dźwięki odległe o oktawę oddają naturę 
nieokreśloności Herodiady jako „samotnej siostry” i istotę Poezji – 
wywołują konsonansowe wrażenie podobieństwa, tworzą akustycz-
ny efekt odbicia lustrzanego, a przy tym fizykalnie są względem sie-
bie fundamentalnie różne54.

48 Zob. L. Cellier, op. cit., s. 126–127.
49 J. Scherer, op. cit., s. 129. W rzeczywistości ta metoda konstruowania znaczenia 

jest wszechobecna u  Mallarmégo i  powoduje, że tekst otwiera się na wiele 
różnych interpretacji. Zagadnienie pokazuje bliżej – na przykładzie kilkunastu 
propozycji interpretacyjnych sonetu Le vierge, le vivace et le bel aujourd’hui 
(nota bene utwór stanowi materiał poetycki Improvisation I  z  Pli selon Pli  
P. Bouleza) – M. Żurowski, Mallarmé et le problème de l’interprétation plurielle, 
w: Approches méthodologiques de la recherche littéraire, red. A. Abłamowicz, 
Katowice 1985, s. 121–132.

50 Zob. Ph. Sollers, Littérature et totalité, w: idem, L’écriture et l’expérience des limi-
tes, Paris 1968, s. 70. Zob. także M. Viegnes, Le retour de la „chère morte”: varia-
tions sur un thème orphique chez Villiers et Mallarmé, „Revue des Sciences Hu-
maines” 1996, nr 242, s. 76.

51 Zob. P. Bénichou, Selon Mallarmé, Paris 1995, s. 28–30.
52 Zob. J.-P. Madou, op. cit., s. 104. Zob. także M. Robillard, op. cit., s. 16.
53 P.-O. Walzer, Essai sur Mallarmé, s. 112.
54 Semantyczne sfunkcjonalizowanie interwału oktawy jest najmocniejsze, gdy 

w  bezpośrednim kontekście tekstu muzycznego pojawia się fragment tekstu 
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Konstrukcja linearna

Umieszczony w  partyturze pełny tekst Sceny, w  układzie podtrzy-
mującym porządek literackiego zapisu, poniekąd odpowiada auto-
nomicznemu tekstowi słownemu: zachowuje wyłącznie walor wizu-
alności, stwarza pozory istnienia w s w o j e j  przestrzeni. Niemniej 
jed nak nie jest już autonomiczny w takiej mierze, w jakiej był w li-
teraturze, ponieważ poprzez zabieg rekontekstualizacji staje się jed-
nym z  elementów struktury dzieła muzycznego, zmienia się rady-
kalnie jego funkcja w momencie podjęcia jako intersemiotycznego 
cytatu. Fakt, że nie posiada formy materialnej w przestrzeni muzycz-
nej – explicite dany jest w partyturze, implicite w akcie percepcji – 
eliminuje jego bezpośrednią dekonstrukcję ze strony kompozytora 
(znaną z  utworów wokalnych czy wokalno-instrumentalnych), ale 
nie oznacza jej braku. Odbywa się ona po prostu w bardziej wyrafi-
nowany sposób. Działanie artystyczne ma charakter dekonstrukcyj-
ny niewątpliwie od samego początku, odkąd tekst literacki zamie-
nia się w instruktaż dla tekstu muzycznego i pojawia się w sytuacji 
współ-istnienia (poza literaturą), której daleko idącą konsekwencją 
będzie próba zredukowania tekstu literackiego do poziomu tekstu 
słownego czy, ściślej, do schematu konstrukcji dialogowej. Złożo-
ność tej operacji jest tak subtelna, iż konwencję zapowiada i definiu-
je, pomimo sprecyzowania tytułowego, „programowa” przedmowa. 
Utwór muzyczny, w którym rezygnuje się z możliwości wykonania 
wokalnego ma być połączeniem: „słów, idei poetyckiej, ekspresji li-
rycznej i muzyki”55. Tekst muzyczny, by spełnić kryteria pozwalające 
mówić o „recytacji orkiestralnej”, powinien zinterpretować dostęp-
nymi środkami nie tylko tekst słowny, ale – z jego pomocą – także 
tekst literacki, czyli nawiązać z nim intertekstualną grę, pokazać ich 
p a l i m p s e s t o w ą  bliskość56.

słownego zawierający słowo „miroir”: 1) „Assez! Tiens devant moi miroir”,  
2) „O miroir! Eau froide” (drugi przypadek cytuję na początku szkicu jako ro-
dzaj motta). Zob. P. Hindemith, op. cit., s. 9, 10.

55 Ibidem, brak paginacji.
56 Na swoistą palimpsestowość wskazuje mimochodem M. Bristiger, kategoryzując 

utwór Hindemitha wprawdzie poprzez dość niepraktyczną formułę: „() + b + c + d”, 
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227ROZDZIAŁ 7

Stąd tekst literacki Herodiady pojawia się u Hindemitha i w in-
nym wymiarze, wraz z  zapisem nutowym, ale tym razem podda-
je się bezpośrednio destruktywnym zabiegom adaptacyjnym i ulega 
przekształceniu z  układu delimitacyjnego na linearny. Zabieg de-
konstrukcji (czy, jeżeli lepiej zabrzmi, specyficzna konkretyzacja) 
prowadzi w praktyce do pozornie schematycznego wyszukania od-
powiednich – z punktu widzenia konstrukcji muzycznej – fragmen-
tów Herodiady i umieszczenia ich nad tekstem muzycznym (z wyjąt-
kiem Preludium). Tym samym, zobaczmy raz jeszcze dwa wcześniej 
przywołane fragmenty Sceny w innym świetle, całość poetycka roz-
sypuje się poza obręb schematu wersowego w wielość cytatów po-
zbawionych kontekstu57 (dla przejrzystości stosuję pogrubienia 
fragmentów w tekście Mallarmégo, które zostają umieszczone nad 
tekstem muzycznym):

ale celnie określającą brzmieniowy brak tekstu – „()”. Powstaje tym samym 
osobna kategoria w obrębie schematycznej typologii, obejmująca kompozycje 
instrumentalne, w  których pojawia się tekst „pomyślany” („słowo jest tylko 
pomyślane, nie posiada formy materialnej [...]”). M. Bristiger, op. cit., s. 184.

57 Chodzi o  pierwotny kontekst, ponieważ cytaty siłą rzeczy zaczynają tworzyć 
nową k o n s t e l a c j ę  tekstową. Sprawa zastanawiająca przy tym, że niektóre 
„wycięcia” dekonstruują tekst swoistą niestarannością, której źródło czasami trud-
no określić. W niektórych momentach wynika to z licznych błędów edytorskich

TEKST POETYCKI
  N.
Tu vis! ou vois-je ici l’ombre d’une princesse?
A mes lèvres tes doigts et leurs bagues et cesse
De marcher dans un âge ignoré...

  H.
   Reculez.
Le blond torrent de mes cheveux immaculés
Quand il baigne mon corps solitaire le glace
D’horreur, et mes cheveux que la lumière enlace
Sont immortels. O femme, un baiser me tûrait
Si la beauté n’était la mort...

TEKST MUZYCZNY

N: Tu vis! ou vois-je [ici] l’ombre d’une princesse?

H: Reculez. Le blond torrent de mes cheveux
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228 CZĘŚĆ I I I

i z konieczności przywoływanych w linearnym, niedelimitacyjnym 
porządku w stosunku do zasadniczego tekstu:58

  H.
Assez! Tiens devant moi ce miroir.
                                                            O miroir!
Eau froide par l’ennui dans ton cadre gelée
Que de fois et pendant des heures, désolée
Des songes et cherchant mes souvenirs qui sont
Comme des feuilles sous ta glace au trou profond,
Je m’apparus en toi comme une ombre lointaine,
Mais, horreur! des soirs, dans ta sévère fontaine,
J’ai de mon rêve épars connu la nudité!

 O miroir! Eau froide58

Tego rodzaju mozaikowość cytatów w  partyturze (a  nie pełny 
tekst literacki) nie jest przypadkowa, dobrze widać, w jakim celu sto-
suje Hindemith kryteria selekcji i jak powstaje u niego zjawisko elip-
tyczności konstrukcji. Podejmuje zwłaszcza te fragmenty tekstu, któ-
re stanowiły dramatyczną oś dialogu; w obrębie struktury literackiej 
były one od siebie oddalone, teraz poprzez „zbliżenie”, wyekspono-
wanie, nabierają nie tyle dodatkowego znaczenia, ile – powiedzmy 
z braku bardziej precyzyjnej nazwy – semantycznego wyostrzenia. 
Z kolei te fragmenty, które znajdowały się w bezpośrednim kontek-
ście, ulegają pozornemu rozszczepieniu: propozycje mamki nie po-
jawiają się expressis verbis, ale cały czas są obligatoryjnie implikowa-

  (m.in.: „Assez! liens devant moi ce miroir” (s. 9) miast: „Assez! Tiens devant 
moi ce miroir”; „Vous pierres, où mes yeux” (s. 16) miast: „Vous, pierres où mes 
yeux”; „Mais voit dans ma pudeur” (s. 17) miast: „Me voit dans ma pudeur”; „Je-
tez vous les sanglots suprêmes” (s. 22) miast: „Jetez-vous les sanglots suprêmes” 
etc.). W  innych sytuacjach, zwłaszcza co do zdań wykrzyknikowych, powstają 
wątpliwości w interpretacji: pojawia się „Laisse là ces parfums” (s. 8) w miejsce: 
„Laisse là ces parfums!”; „Qui parles d’un mortel” (s. 17) w miejsce: „Qui parles 
d’un mortel!”. Także zdania pytajne, z wyjątkiem „Tu vis! ou vois-je [ici] l’ombre  
d’une princesse?” (s. 4), zostają pozbawione znaku zapytania – „Mais n’allais-tu 
pas me toucher” (s. 13), „Madame, allez-vous donc mourir” (s. 20) – chociaż 
w tym wypadku jednoznaczność wynika z konstrukcji zdaniowej.

58 P. Hindemith, op. cit., s. 4, 5, 10.
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229ROZDZIAŁ 7

ne kwestiami Herodiady. Poprzez konstrukcyjną redukcję tworzy się 
nowy rodzaj tekstowej spójności, który nie jest jednakże samowy-
starczający, stanowi zaledwie emblemat i ma odsyłać do właściwego 
tekstu (w przeciwnym wypadku pełny tekst w partyturze – poprze-
dzający tekst muzyczny – byłby niepotrzebny). Dlatego należy pod-
kreślić niesamodzielność tekstu w układzie linearnym, czego dobrą 
ilustracją wydaje się np. aposiopesis w tekście literackim w układzie 
delimitacyjnym i w tekście w układzie linearnym. Passus: „O femme, 
un baiser me tûrait / Si la beauté n’était la mort...”, którego znaczenie 
próbowałem wcześniej interpretować, u Hindemitha podlega reduk-
cji do postaci: „O femme, un baiser me tuerait”59. Skutek niedopo-
wiedzenia myśli i jej zawieszenia w obu przypadkach jest podobny 
(przeniesienie punktu ciężkości na przemilczane), ale pierwszy frag-
ment pokazuje aposiopesis w  sposób „tradycyjny”, drugi zaledwie 
potencjalnie – realizuje figurę retoryczną wyłącznie dwustopniowo 
(tzn. ujawnia niuans semantyczny zalążkowo, jednakże sam w sobie 
pozostaje nieczytelny i wymaga dookreślenia ze strony pełnego tek-
stu literackiego).

Starannie ukształtowana konstelacja cytatów ukierunkowuje 
i zarazem determinuje działanie kompozytora, wtórnie zaś stanowi 
nieswoisty – bo poniekąd zastępujący techniczne określenia muzycz-
ne – „instruktaż” dla wykonawców60 i metakomentarz dla odbior-
cy. Gdyby Hindemith poprzestał na tekście w układzie delimitacyj-
nym, współistnienie tekstu muzycznego z tekstem literackim nigdy 
nie byłoby zdefiniowane do tego stopnia, który przedstawia bezpo-
średnie, linearne zestawienie. Można by utrzymywać, że cytat słow-
ny (literacki) w tego typu strukturze muzycznej funkcjonuje „anty-
cypacyjnie”, że warunkuje semantycznie tekst muzyczny. (Zupełnie 
inaczej rzecz wygląda w  sytuacji cytowania fragmentu muzyczne-

59 Ibidem, s. 5.
60 Podobne postępowanie (niejednokrotnie pełne sarkazmu) widać np. u L. Nono, 

który cytuje wiersze Hölderlina w  Fragmente-Stille, an Diotima dla wyko-
nawców, w celu pobudzenia ich wyobraźni. Różnorodne strategie artystyczne 
w tym zakresie interesująco przedstawia F. Escal, analizując konstrukcje oraz 
sens określeń słownych (les mentions verbales) w tekście muzycznym. F. Escal, 
Aléas de l’oeuvre musicale, Paris 1996, s. 259–287.
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230 CZĘŚĆ I I I

go w  dziele literackim, gdzie zapis nutowy pojawia się najczęściej 
„konkluzywnie”61). Co więcej, w  „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé 
obszar „antycypacyjności” tekstu słownego penetruje się podwójnie – 
tekst literacki pełnej Sceny w  ogólności oraz kluczowe fragmenty 
w szczególności stają się impulsem do określenia granic muzycznej 
przestrzeni interpretacji. W tym sensie zestawiane kontrastowo frag-
menty tekstu słownego implikują w sposób naturalny, ze względu na 
aspekt dialogowości, jakość struktury muzycznej. Pokazuje to nie-
zwykle prosty, ale instruktywny przykład dotyczący kształtowania 
dynamiki, który ujawnia, w jakiej mierze jej zakres modelowany jest 
bezpośrednim kontekstem poszczególnych słów. Zdziwienie mamki 
na początku sceny, czy pojawia się widmo, czy też postać rzeczywista 
(„Tu vis! ou vois-je [ici] l’ombre d’une princesse?”62), związane z na-
kreśleniem aury nieokreśloności i tajemniczości, zakłada apriorycz-
nie piano; podobnie jak później zachwyt nad urodą Herodiady („Un 
astre, en vérité”). Trzy propozycje odrzucane z różną stanowczością 
przez Herodiadę (1/ „Reculez. Le blond torrent de mes cheveux”,  
2/ „Laisse là ces parfums[!]”, 3/ „Arrête dans ton crime”63) wymagają 
muzycznego zaakcentowania – mezzo forte (1) fortissimo (2, 3). Ale 
gdy Herodiada zwraca się do mamki: „Assez! Tiens devant moi ce 
miroir”, to znaczenie samego tekstu literackiego staje się ambiwalent-
ne, dopuszcza bowiem dwa równoprawne rodzaje interpretacji: albo 
wypowiedź chce zabrzmieć stanowczo, albo wzniośle. W pierwszym 
wariancie tekst muzyczny winien realizować raczej forte, w drugim, 
i tak jest u Hindemitha, piano64. Jak niezwykle trafna interpretacyj-
nie okazuje się decyzja kompozytora, można przekonać się dopiero 
wówczas, kiedy pozna się wskazówki sceniczne Mallarmégo. Nie ma 

61 Przykładem zastosowania „konkluzywnego”, nie szukając daleko, byłby w Cu-
dzoziemce M. Kuncewiczowej wielokrotnie wykorzystywany zapis nutowy 
pierwszych taktów Allegro giocoso, ma non troppo vivace z Koncertu skrzypcowe-
go D-dur Brahmsa. Do rzadkości natomiast należy w literaturze „antycypacyj-
ne” użycie cytatu muzycznego – w Arias tristes (1903) J. R. Jiméneza czy w Po-
dróży zimowej S. Barańczaka fragmenty melodii Schuberta funkcjonują jako 
swoiste motta.

62 P. Hindemith, op. cit., s. 4.
63 Ibidem, s. 4, 8, 11.
64 Ibidem, s. 9.
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231ROZDZIAŁ 7

ich wprawdzie w wydaniach Sceny (nie było ich już nawet w „Le Par-
nasse Contemporain”), ale pierwotna wersja tekstu zawierała liczne 
instrukcje – w interesującym nas fragmencie Herodiada została pre-
cyzyjnie określona jako „impérieuse”65 (dumna), co wymownie tłu-
maczy w tym miejscu jakość tekstu muzycznego. Chociażby po takim 
niepozornym szczególe widać, że podjęcie tekstu literackiego w dziele 
muzycznym Hindemitha zostało poprzedzone sporym wysiłkiem in-
telektualnym, dogłębnie przemyślaną analizą literacką66. Co najistot-
niejsze w następstwie, interpretacja Sceny dokonana przez kompozy-
tora nie jest skończona czy zamknięta, staje się interpretacją, by tak 
rzec, mediatyzującą (właściwą dla przypadków „literatury w muzy-
ce”), oczekuje ostatecznie na odbiorcę dzieła muzycznego.

Konkludując w szerszej perspektywie: jeżeli nie można utożsa-
miać tekstu słownego umieszczonego nad zapisem nutowym z tek-
stem literackim, to nade wszystko dlatego, że jego znaczenie jest nieco 
inne – jest tym, co Mallarmé nazwał „pretekstem”. Impuls (pretekst) 
do kontemplacji Piękna i Śmierci u Mallarmégo pochodzi z tekstu li-
terackiego i nad nim rozciąga przestrzeń refleksji; identycznego im-
pulsu, ze strony tekstu słownego, potrzebuje recytacja orkiestralna, 
ale propozycja interpretacyjna powstająca w innej materii wciąż po-
trzebuje kontekstu owej p i e r w o t n e j  przestrzeni refleksji. Tylko 
w zderzeniu z nią może stanowić kulturowy wariant interpretacyj-
ny utworu poetyckiego rozważającego istotę Piękna (i z pewnością 
Mallarmé uznałby go za idealny, ponieważ muzyka ad naturam ska-
zana na sugerowanie nie musi unikać nazywania67), w oderwaniu zaś 

65 Zob. S. Mallarmé, Oeuvres complètes, s. 1444.
66 C. S. Brown określiłby utwór Hindemitha w obrębie swojej typologii mianem 

„muzyki narracyjnej”; skądinąd jednak kategoryzowanie muzyki programowej 
na „opisową” i „narracyjną” (przykładem pierwszej VI Symfonia „Pastoralna”, 
Beethovena, drugiej – Danse macabre Saint-Saënsa w oparciu o tekst H. Cazali-
sa), co sugerował sam Brown, staje się w znacznej mierze operacją tautologicz-
ną. Zob. C. S. Brown, Descriptive Music [rozdz. 20] oraz Narrative Music [rozdz. 21], 
w: idem, Music and Literature: A Comparison of the Arts [1948], Athens–Geor-
gia 1963, s. 245–256, 257–267.

67 „Nommer un objet, c’est supprimer les trois quarts de la jouissance du poëme qui 
est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le rêve”. S. Mallarmé, Réponses  
à des enquêtes sur l’évolution littéraire, w: idem, Oeuvres complètes, s. 869.
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232 CZĘŚĆ I I I

od niej – pozostaje w zamknięciu logiki muzycznej i przełamuje re-
gułę gatunkowości „recytacji orkiestralnej”.

Konkluzje

Próbowałem pokazać nade wszystko potrzebę dokładnego zacyto-
wania całości Sceny w partyturze i semantyczną funkcję tekstu lite-
rackiego w wielopoziomowej strukturze dzieła muzycznego, by prze-
śledzić los fragmentu Herodiady poza literaturą, szukać płaszczyzn 
jego związków z tekstem muzycznym w obrębie kompozycji, którą 
należy pojmować – w myśl pozbawionego mistyfikacji sformułowa-
nia Hindemitha – jako „recytację orkiestralną”. Wszelkie spostrzeże-
nia co do mechanizmu interakcyjności oraz statusu współzależności 
tekstów, muzycznego i literackiego, wypływają z zasadniczego pyta-
nia: dlaczego kompozycja instrumentalna w trakcie wykonania obli-
gatoryjnie wymaga p o ś r e d n i o  i s t n i e j ą c e g o  tekstu literac-
kiego, w  drodze specyficznego wysiłku odbiorcy? Inaczej mówiąc, 
dlaczego w przeciwnym wypadku, wraz z odrzuceniem paralelności 
tekstów, niweczy się zamysł kompozytora do stworzenia konstruk-
cji, która byłaby przy zachowaniu wskazanych wymagań, jak suge-
ruje Michał Bristiger, „rodzajem Gesamtkunstwerku”68.

W  konsekwencji, pozostając raczej przy eksperymentalnym 
przejawie „literatury w  muzyce” (eksperymentalnym, bo daje się 
mówić o  muzyce programowej, ale w  mocno specyficznym rozu-
mieniu), formułować by trzeba problem ogólnie i  zastanawiać się 
nad „osobliwym sposobem recepcji”69 lub powiadać za Michałem 
Głowińskim, iż będzie zachodził w tym przypadku wariant: „stylu 
odbioru muzyki, który można określić jako literacki”70. (Zdefinio-
wanie przez badacza literatury percepcji muzycznej jako „literac-
kiej” byłoby tylko bardziej precyzyjnym nazwaniem zjawiska, któ-
re muzykolog z perspektywy recepcji określa mianem „osobliwego”, 

68 M. Bristiger, op. cit., s. 185.
69 Ibidem, s. 187.
70 M. Głowiński, Literackość muzyki – muzyczność literatury, s. 66.
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233ROZDZIAŁ 7

i miałoby na celu wskazanie interdyscyplinarnych komplikacji z po-
znawaniem dzieł muzycznych w  rodzaju „Hérodiade” de Stéphane 
Mallarmé). W  typie, jak sądzę, najdalej chyba idącego semantycz-
nie zintegrowania tekstu literackiego z tekstem muzycznym w par-
tyturze, w przywiązywaniu tak wielkiej wagi przez kompozytora do 
stworzenia kulturowego dwutekstu, tkwi zasadnicze źródło imma-
nentnie wymaganej p e r c e p c j i  r e c e p c y j n e j. Jest rzeczą lo-
giczną, że jeżeli: „Niezrozumiałość tekstu [słownego] jakby wliczona 
została w  słuchanie muzyki”71, to odwrotny efekt w  muzyce reali-
zuje się przez sprowokowanie sytuacji odbioru czysto literackiego, 
czyli przez stworzenie pośredniego etapu poprzedzającego percepcję 
muzyczną. W tym względzie trudno sobie wyobrazić dalej posunię-
te wymaganie literackiego sposobu odbioru muzyki w porównaniu 
z „Hérodiade” de Stéphane Mallarmé. Tekst muzyczny, intersemioty-
cznie parafrazujący i „recytujący” Mallarmégo, inicjuje grę lustrza-
nego odbicia w  stosunku do tekstu słownego oraz znaczenia dia-
logowej Sceny. Gest Hindemitha jest tutaj nadto czytelny i  tworzy 
liczne argumenty do mówienia o  możliwościach (wtórnego) use-
mantycznienia muzyki72.

Przykład takiej kompozycji w  istocie otwiera problem o  wiele 
szerszy, bo paradoksalnie równie łatwo sądzić, że: „muzyka po czę-
ści uwolniła się od słowa”73, jak obstawać przy całkowicie odmien-
nym stanowisku. Dotychczasowe rozważania w tym zakresie wyda-

71 Idem, Pytania zadawane muzyce, „Ruch Muzyczny” 1993, nr 3, s. 6.
72 Zob. G. Schubert, Paul Hindemith, przeł. z niem. M.-H. Ricquier, D. Collins, 

Arles 1997, s. 115. W tej mierze konstatacja B. Pocieja, przedkładająca indywi-
dualność stylu Hindemitha nad styl Bacha, posunięta jest bardzo daleko: „Ist-
nieje z  całą pewnością odrębne zjawisko, które określimy »brzmieniem Hin-
demitha«, istnieje jego własny [...] system harmoniczny, który na pewno jest 
językiem [...]”. B. Pociej, Paul Hindemith (1895–1963), „Ruch Muzyczny” 1964, 
nr 5, s. 4. Konkluzja pozyskuje właściwy wymiar przez pryzmat złożonego pro-
blemu semantyczności i asemantyczności muzyki, w labiryncie różnorodnych 
stanowisk, w których obrębie traktuje się muzykę jako: „sztukę asemantyczną”, 
„informację o samej sobie”, „komunikat referencjalny” czy „język”. Zob. E. Ko-
fin, Semiologiczny aspekt muzyki, Wrocław 1991, s. 7–106.

73 G. Dorfles, Interferencje muzyki i poezji a współczesna notacja muzyczna, „Res 
Facta” 1972, nr 6, s. 220.
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ją się jednoznaczne i jako konkluzję (ze względu na charakter tekstu 
literackiego) przytoczyć by można skądinąd zaskakująco adekwat-
ny do sytuacji, chociaż sformułowany przy zupełnie innej okazji ko-
mentarz Paula Ricoeura: „Tekst jest niemy. Między tekstem a czytel-
nikiem powstaje asymetryczna relacja, w której tylko jeden partner 
mówi za dwu. Tekst jest podobny do zapisu muzycznego, a czytel-
nik – do dyrygenta orkiestry, który postępuje zgodnie z instrukcja-
mi partytury”74. Jeżeli chciałoby się utrzymywać w  gruncie rzeczy 
przypadkową w tym kontekście trafność hermeneutycznego uogól-
nienia, to zwłaszcza w tej mierze, że chodzi o szczególnego rodzaju 
odbiorcę; jego wysiłek jako czytelnika winien poprzedzać jego wy-
siłek jako słuchacza, fundować rozumienie kompozycji instrumen-
talnej. Może być on jedynie słuchaczem i wówczas intencja kompo-
zytora ulega zasadniczemu rozchwianiu lub wręcz zniszczeniu – nie 
dostrzega się współistnienia obu tekstów, a zatem utwór literacki po-
zostaje niemy w sposób nieuświadomiony. Tymczasem tekst Mallar-
mégo w utworze Hindemitha rzeczywiście ma być tylko i wyłącznie 
wizualny, przy tym nawet jak gdyby podwójnie niemy, ale z pewno-
ścią nieco inaczej: oczekuje się na świadome podjęcie zastosowanej 
konwencji. Prymarnie jest „niemy”, metaforycznie, w obrębie kon-
strukcji literackiej, jego postać w układzie delimitacyjnym (zawarta 
w partyturze) wymaga filologicznej wykładni; wtórnie zaś i dosłow-
nie – w  obrębie konstrukcji muzycznej z  racji jego substancjalne-
go nieistnienia i  semantycznego rozproszenia podczas wykonania. 
Innymi słowy, w pierwszym przypadku myśli się nad tekstem, po-
stępuje się według zasad literackiej percepcji, w drugim natomiast 
myśli się już o tekście „z pamięci”, poprzez interpretację, którą pro-
ponuje dzieło muzyczne. Ostatecznie nie ulega żadnej wątpliwości, 
że „recytacja orkiestralna” jako przykład tworu granicznego zyskuje 
uprawomocnienie dopiero na poziomie percypowania kompozycji, 
czyli w chwili „domyślania się znaczenia tekstu”75.

74 P. Ricoeur, Wyjaśnianie i rozumienie, przeł. K. Rosner, w: idem, Język, tekst, in-
terpretacja, wybór i wstęp K. Rosner, przeł. P. Graff, K. Rosner, Warszawa 1989, 
s. 161.

75 Ibidem.
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summary
Musicality of a literary work

The book is a study falling within the range of the theory of literature, con-
cerning – in the most general terms – varied musico-literary relations in li-
terature. This theoretical-literary attempt to sort the border-line questions 
(numerous artistic and analytical-interpretative strategies) is one of the pos-
sible, quite complicated to formulate, relations between two different do-
mains of art. Simultaneously, it turns out to be of the secondary impor-
tance, having started inspiring literary scholars (especially the present West 
European comparative scholars) only recently, taking into account the long 
tradition of musicological or aesthetic-philosophical research works.

In the focus of interest there appears the category of “musicality”, quite 
controversial in the contemporary literary researches and here considered 
as both in its problematic and terminological sense (feature of a literary text 
and the notion of an interdisciplinary importance, respectively). This risky 
term of “musicality” awakes quite a few justified objections, just to men-
tion crushing criticism by Tadeusz Szulc or Henri Meschonnic. On the oth-
er hand, however, it has been often applied by all generations of literature 
specialists. What is most characteristic is its being defined differently each 
time, in an individual way (hence the phenomenon of “paradigms of »mu-
sicality«” in the contemporary humanities).

In Musicality of a Literary Work there is assumed a theoretical-lite- 
rary perspective of perception, in essence searching for an answer – through 
a prism of “musicality” in its broad sense – to three elementary questions: 
“What type of filiations characterizes a given literary text?”, “How are these 
so different cases of intersemiotic relations possible to be analysed in the 
light of the intertextuality category?” and, finally, “What domain of re-
searches (and why) should the analytical-interpretative activities of this 
type be included in?”.

In the “Introduction” there are outlined potential boundaries of exten-
sive musico-literary studies and their particular enclaves, among others af-
ter the typology by Steven P. Scher, who distinguishes three general cases 
of relationships: 1) “music and literature”, 2) “literature in music”, 3) “mu-
sic in literature”. However, equally interesting are already classical assertions 
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256 SUMMARY

by an American comparative scholar – Calvin S. Brown – as well as the lat-
est elaborations by West European researchers (J.-L. Cupers, I. Piette, F. Escal,  
J.-L. Backès, P. Brunel, A. Locatelli and others).

A thorough look at the present, inhomogenous state of research makes 
it possible to locate the subject of the theoretical-literary research on a wid-
er background and simultaneously distinguish it, relatively precisely, from 
several questions – as an object of comparative studies. However, it should 
be added, the question is one of the branches of comparative studies, com-
plementary to the “traditional” comparative studies, so-called in t e r d i s-
c i p l i n a r y  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s. While limiting to this kind of 
reflection the focus of the book becomes the question of “music in litera-
ture”, in other words: the question of “musicality of a literary work”.

Part I: From Non-musicality to musicality is of a review and recapitula-
tion character; this serves, on the one hand, to stress the specific form and 
the state of Polish post-war musico-literary studies, taken from the branch 
of literature (chapter I: Around “Music in a literary work” by Tadeusz Szulc), 
on the other – in further consequence – to theoretically precise the prob-
lem matter of potential intertextual interferences. Different attempts to deal 
with the whole problem matter of “musicality of a literary work” in literary 
research applying metaphoric or even extremely metaphoric language un-
dergo severe criticism. It is only in its consequence that literary intertextu-
al references not only can be discussed critically but also there can be con-
fronted their most varied realizations at three textual levels:

1. the sound sphere of a literary text (consciously formed in relation to 
music),

2. making music a theme (especially presentation of a descriptive cha-
racter),

3. musical structure, i.e. structure of a literary work created basing on 
the interpretation of a scheme or music technique.

To describe the three, basically different, aspects of music being pre-
sent in literature there is often used, also in the Polish tradition of literary 
research, little accurate term “musicality”. Hence, to expose differences and 
to indicate undoubtful connections between these spheres of relations there 
are theoretically determined “three kinds of musicality of a literary work” 
(chapter II: Musicality – musicality of a literary work). Musical influence on 
the form of the sound layer are conventionally formulated as m u s i c a l i-
t y  I, making music a theme as m u s i c a l i t y  I I, and musical structure 
as m u s i c a l i t y  I I I.

The question of musical structure in literature (musicality III), the key 
question in the book, is discussed in the most elaborate part II: Musical li-
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terary text. Paradoxical in its essence conception of the structure requires 
separate research within the field of genology and provokes, on that occa-
sion, equally paradoxical name: m u s i c a l  l i t e r a r y  t e x t; “musical” 
certainly not in the sense of use but the semantic features, in the sense – by  
a simple analogy – in which a literary text can be for example “philosophical”.

Coming out of the problems of making music a theme in literature, and 
more precisely: out of the literary problem of describing music in the nov-
el Le Coeur absolu (1987) by Philippe Sollers (chapter III: Describing mu-
sic/between poetic and interdisciplinary variants/) one obtains varied inter-
pretations of a musical pattern in given literary works, i.e. varied forms of 
musical literary text. There is precisely explained the importance of an ab-
stract typical model of a music fugue in the cycle Preludio e Fughe (1928–
–1929) by Umberto Saba and in the work Todesfuge (1945) by Paul Celan 
(chapter IV: Literary fugues...), as well as significance of palimpsest refer-
ence to Winterreise by Schubert in the case of Podróż zimowa (1994) by 
Stanisław Barańczak (chapter V: Listen and Read: Two sources of one inter-
pretative strategy...).

Undoubtedly there were selected complex examples, but not only be-
cause they seem characteristic, but also because they present, from many 
perspectives, perhaps the most interesting question – musicality III and its 
immanent connection with musicality I and musicality II. In Le Coeur ab-
solu by Sollers there is also a problem of musicality I (technique of descrip-
tion; lengthened semantics of suspension points), musicality II (description 
of Clarinet Quintet in A major by Mozart, KV 581) and somehow musicality 
III (for Quintet here is of similar importance to that of The Divine Comedy 
by Dante); in Todesfuge by Celan – musicality I (for example complicated 
question of anacrusis and its possible connection with the musical defini-
tion of anacrusis), musicality II (title conotation) and, first of all musicality III 
(interpretation of the form of the fugue). In Podróż zimowa by Barańczak 
there appears a very important problem of musicality I (for example literary 
interpretation of the melodic line of songs by Schubert), musicality II (nom-
inal reference – taking over the musical title Winterreise) and the most im-
portant, musicality III (structure of single pieces of the cycle, which is re-
vealed by the analysis of the last one, XXIV).

In part III: At the border line of arts there are considered two most 
boundary, as it seems, situations, situations of musico-literary filiations – 
musical text in a drama and literary text in purely instrumental work. The 
notes included in Judasz z Kariothu by Karol Hubert Rostworowski (1936; 
I ed.: 1913, without the notes) reveal in detail both musical structure of the 
scene in Annas’s palace and quite unusual meaning of the verbal questions 
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(chapter VI: Notes...). The meaning is non-verbal and arises at the moment 
of actualization of the rhythmicity of the whole scene in the stage space, 
at the moment of detailed following musical indications by the author (in 
the analysis there are paralels to the stage experiments by Jean Tardieu, 
among others to his Conversation-sinfonietta, 1952). The text by Scène from 
Hérodiade by Mallarmé in the composition by Paul Hindemith “Hérodiade” 
de Stéphane Mallarmé (1944) – due to its specific functioning beyond lite-
rature, his cunning hiding in the notes – makes it possible to notice ex-
ceptional verbal-musical connections, defined by the composer “orchestral  
recitation” (chapter VII: Literature beyond literature...). An attempt to in-
terpret of the phenomenon shows not the refined action to hide the literary 
text in the purely instrumental work (at three different levels of the score) 
but the true source of the conception of the musical text coexisting with the 
verbal text.

Gradual narrowing the problems in Musicality of a literary work and 
passing from too general a problem of “musicality” to “musicality of a li-
terary work” (and further to “musical literary text”) is provoked by uncon-
ventional character of literary realizations, referring to music. Regarding 
the unconventional character of the performances of this type, specific sin-
gularity of artistic presentations, there are possible to be formulated only 
complementary theories of a literary work related to music – in the way of 
unitary recognition of the musical intertext (or intertexts) and episodic ana-
lytical-interpretative actions. To conclude, potential intersemiotic relations 
extend not between literature and music, even not between literary works 
and compositions, but between a literary work an a r t i s t i c  i n t e r p r e-
t a t i o n  of a composition, form or music technique. Since literature deals 
with a different material, according to the rules of poetics, the basic diffi-
culty is associated with perceiving purely literary phenomena which reveal 
connections with music.

Convictions about musical characteristics of a given literary text turn 
out divergent in many cases; in some literary works there appear symp-
toms of interpreting music, but they escape the reader’s attention as too lit-
tle legible, too vague, in others they are only an effect of mysti (through the 
sphere of paratextuality, author’s comments, not verified interpretative hy-
pothesis). The whole problem matter of musicality of a literary work is not 
easy to define for the simple reason that intertextual references are argu-
mented in the rhethoric plan. The “literary fugues” under analysis, either 
in version by Umberto Saba or by Paul Celan, undoubtedly have noting 
in common with the material characteristic of music or with the musical 
form. However, considering certain rhetorical strategies some works can be 
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analysed also in a musical context, making use of borrowed, although ap-
propriately modified, terminology. Perhaps the most important conclusion 
following the above is: The risky term “musicality”, if applied in literary re-
search at all, should not be adopted in its basic form or even in the sense of 
“musicality of literature”, but should be limited to the formulation “musica-
lity of a literary work”.
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