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Literatura a muzyka (kilka uwag wstêpnych)

1

�Problem zwi¹zków miêdzy poezj¹ a muzyk¹ nie jest dzisiaj modny� � pisa³
w 1980 roku Jerzy Skarbowski1. Obecnie sytuacja wygl¹da zupe³nie inaczej i mo¿na
by powiedzieæ odwrotnie: problem zwi¹zków miêdzy literatur¹ a muzyk¹ jest dzi-
siaj bardzo modny2. Jednak badania muzyczno-literackie maj¹ przed sob¹ jeszcze

* Tekst powsta³ w czasie korzystania ze stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w ra-
mach subsydium prof. dra W³odzimierza B o l e c k i e g o. Pierwotna wersja by³a przedmiotem dys-
kusji podczas zebrania Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN. Wszystkim uczestnikom zebrania
serdecznie dziêkujê za uwagi.

1 J. S k a r b o w s k i, Serdeczne zwi¹zki poezji i muzyki. �Poezja� 1980, nr 3, s. 3. W tym sa-
mym czasie badacz próbuje udowodniæ, ¿e brak popularno�ci zagadnienia nie wynika z braku mate-
ria³u badawczego: �Muzyka egzystowaæ mo¿e w dziele literackim na wiele ró¿nych sposobów. Mo¿e
s³u¿yæ jako temat, g³ówny lub poboczny motyw powie�ci, mo¿e wi¹zaæ siê z dziejami wystêpu-
j¹cych w dziele literackim bohaterów stanowi¹c dla nich rodzaj piêknego ozdobnika czy ornamen-
tu b¹d� przeciwnie, g³êboko na ich psychikê i los ¿yciowy wp³ywaj¹c, mo¿e � opisywana przez
pisarza na ró¿ne sposoby � wskazywaæ na co� innego, s³u¿yæ jako metafora, chwyt stylistyczny
czy symbol, mo¿e wreszcie przenikaæ swymi g³ównymi elementami w sam¹ materiê dzie³a literac-
kiego, sprzêgaj¹c siê z nim w jedn¹, now¹ i integraln¹ ca³o�æ� (J. S k a r b o w s k i, Stefan ¯eromski
� mistrz literackiego opisu muzyki. W: Literatura � muzyka. Zbli¿enia i dialogi. Warszawa 1981,
s. 60�61).

Choæ badania muzyczno-literackie maj¹ znacznie d³u¿sz¹ tradycjê, to dopiero w 1979 roku
kongres komparatystyczny w Innsbrucku wprowadzi³ po raz pierwszy do programu obrad temat �Lite-
ratura i inne sztuki�. Podobnie w Polsce, gdzie w tym samym roku na IV Spotkaniach Muzycznych
w Baranowie pojawi³ siê temat �Muzyka i Literatura�. Warto jednak podkre�liæ, ¿e zagadnienie
muzycznych filiacji literatury wyst¹pi³o w polskim literaturoznawstwie ju¿ wcze�niej: podczas XVII
Konferencji Teoretycznoliterackiej, odbywaj¹cej siê w dniach 1�6 II 1978 w Przyjezierzu, a po�wiê-
conej tematowi �Pogranicza i korespondencje sztuk� (zob. wybór materia³ów pokonferencyjnych:
Pogranicza i korespondencje sztuk. Red. T. Cie�likowska, J. S³awiñski. Wroc³aw 1980). Aktualna
do dzi� definicja komparatystyki literackiej, uwzglêdniaj¹ca tak¿e relacje literatury z innymi sztuka-
mi oraz dziedzinami nauki pochodzi z roku 1961, a zosta³a sformu³owana przez H. R e m a k a  (Com-
parative Literature, Its Definition and Function. W zb.: Comparative Literature: Method and Per-
spective. Ed. N. P. S t a l l k n e c h t, H. F r e n z. Southern Illinois University Press, 1961. Wersja
polska, w przek³adzie W. T u k i, w zb.: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej. Red.
H. Janaszek-Ivanièková. Warszawa 1997).

2 �wiadczyæ o tym mog¹ chocia¿by liczne artyku³y oraz wydane w ostatnich latach ksi¹¿ki,
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d³ug¹ drogê, zanim stan¹ siê pe³noprawn¹ dziedzin¹ literaturoznawstwa. Najwa¿-
niejszy bowiem wydaje siê postulat w³¹czenia badañ interdyscyplinarnych w ob-
rêb badañ literackich na równych prawach. Wyniki muzyczno-literackich docie-
kañ oraz wykorzystywane w nich metody badawcze mog¹ okazaæ siê przydatne
tak¿e w innych ga³êziach nauki o literaturze. Wa¿ne jest zatem, by komparatysty-
ka interdyscyplinarna nie by³a rodzajem enklawy, zaledwie tolerowanej przez ota-
czaj¹ce j¹ obszary literaturoznawstwa.

Jednak badania nad muzyk¹ w literaturze nadal wywo³uj¹ sprzeciw twórców
i badaczy, którzy albo nie dostrzegaj¹ w ogóle kwestii filiacji muzyczno-literac-
kich, albo nie widz¹ potrzeby roztrz¹sania tego zagadnienia z uwagi na zbyt ma³¹
jego odrêbno�æ w stosunku do innych problemów literatury3. Jednym s³owem,
kwestionowana bywa zarówno zasadno�æ, jak i potrzeba badañ muzyczno-literac-
kich4. Problem polega, jak siê wydaje, przede wszystkim na niedostrzeganiu mu-
zycznych wp³ywów w literaturze oraz na p³ynno�ci samego zagadnienia. St¹d m.in.
starania badaczy zajmuj¹cych siê muzyczno�ci¹ literatury, by wytworzyæ odpo-
wiednie narzêdzia badawcze oraz jêzyk naukowy, które pozwoli³yby unikn¹æ nie-
porozumieñ terminologicznych i nadmiernej metaforyzacji. Nie chodzi bowiem
o to, by pos³uguj¹c siê zaczerpniêt¹ z muzykologii terminologi¹ wyra¿aæ swoje
odczucia zwi¹zane z �muzyczn¹� lektur¹ tekstu literackiego5, ale by w klarowny

m.in.: A. H e j m e j, Muzyczno�æ dzie³a literackiego. Wroc³aw 2001. � Muzyka w literaturze. Anto-
logia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002. � M. C i e � l a - K o r y t o w-
s k a, Romantyczne przechadzki pograniczem. Kraków 2004. � P. K i e r z e k, Muzyka w �¯ywych
kamieniach� Wac³awa Berenta. Kraków 2004. � K. L i p k a, S³yszalny krajobraz. Warszawa 2004.

3 Mówi siê, ¿e zjawiska interpretowane jako �muzyczne� mo¿na z powodzeniem analizowaæ
przy u¿yciu tradycyjnych narzêdzi teoretycznoliterackich. Dotyczy to najczê�ciej zagadnienia ryt-
mu, motywu (szczególnie kwestia leitmotivu czy operowania motywami na poziomie konstruk-
cji dzie³a literackiego), nastrojowo�ci etc. Opiniê tak¹ wyrazili ju¿ w 1942 roku R. W e l l e k
i  A. Wa r r e n  (Literatura wobec innych sztuk. W: Teoria literatury. Przek³ad pod red. i z pos³o-
wiem M.  ¯ u r o w s k i e g o. Warszawa 1976, s. 164): �U romantyków w rodzaju Tiecka i u poetów
pó�niejszych, jak Verlaine, d¹¿enie do efektów muzycznych to przede wszystkim tendencja do li-
kwidacji struktury znaczeniowej wiersza, do unikania konstrukcji logicznych i dawania pierwszeñ-
stwa konotacjom raczej ni¿ denotacjom. Ale zatarte kontury, mglisto�æ znaczenia i alogiczno�æ, bio-
r¹c rzeczy dos³ownie, wcale nie s¹ czym� »muzycznym«. Literackie na�ladownictwa struktur mu-
zycznych, jak leitmotiv, sonata, forma symfoniczna, wydaj¹ siê bardziej konkretne, ale i w tym
wypadku trudno zrozumieæ, dlaczego powtarzanie motywów, kontrastowanie nastrojów albo ich
równowa¿enie, nawet gdy pisarz �wiadomie nawi¹zuje do wzorów z dziedziny muzyki, mia³oby siê
w istotny sposób ró¿niæ od zwyk³ych efektów literackich � powtarzania, kontrastu itp. � wspólnych
wszystkim rodzajom sztuki�. Ciekawie tak¿e rysuje siê sprawa leimotivu, poniewa¿ w literaturo-
znawstwie mówi siê, ¿e jest to d¹¿enie dzie³a literackiego ku muzyce, muzykologia za� uznaje leit-
motiv muzyczny za wyraz d¹¿enia ku literacko�ci. Jest to zwi¹zane ze znaczeniem w muzyce.
Zob. B. S c h a e f f e r, Dzieje muzyki. Warszawa 1983, s. 306: �Z techniki motywów przewodnich
Wagner uczyni³ co� w rodzaju jêzyka muzyki. Krótkie tematy lub motywy muzyczne (Leitmotiv)
»mówi³y« o osobach, przedmiotach, miejscach, zdarzeniach i ideach, od czasu do czasu pojawiaj¹c
siê w trakcie rozwijaj¹cego siê dzie³a. Dziêki nim muzyka »znaczy« wiêcej, ni¿ jest to w jej mocy�.

4 Analizy zwi¹zków pomiêdzy literatur¹ a sztukami wizualnymi s¹ dzi� bardziej rozwiniête.
Wynika to przede wszystkim z d³u¿szej tradycji badañ nad zwi¹zkami literatury z plastyk¹. Warto
tak¿e pamiêtaæ, ¿e zakres sztuk wizualnych poszerza siê stale przez ca³y wiek XX. Rozwój fotogra-
fii, filmu oraz, w ostatnich dziesiêcioleciach, sztuk multimedialnych sprawia, i¿ wiêksze jest tak¿e
zainteresowanie tymi zagadnieniami, widoczne równie¿ w literaturze. Ponadto wydaje siê, ¿e wielu
odbiorcom bli¿sza jest idea literatury malarskiej czy plastycznej ni¿ muzycznej.

5 Tendencja taka by³a charakterystyczna dla wczesnomodernistycznej krytyki literackiej. Nad-
u¿ycie terminologii muzycznej w refleksji literaturoznawczej sprawi³o, ¿e przeciwnicy badañ mu-
zyczno-literackich uznali je za wytwór krytyków i ich maniery stylistycznej. Bardzo dobitnie wyra-
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i czytelny sposób zanalizowaæ literacki fenomen umuzycznienia. Rozwój badañ
muzyczno-literackich wymaga zatem tak¿e stworzenia odpowiedniego dyskursu
teoretycznoliterackiego. Problemy ze zrozumieniem i, co czêstsze, zaakceptowa-
niem samego faktu �muzycznej� analizy dzie³a literackiego wynikaj¹ równie¿ z nie
do�æ jasnego i przekonywaj¹cego uzasadnienia wyboru analizowanych tekstów.
Wa¿ne jest zatem tak¿e sprecyzowanie warunków, jakie spe³niaæ musi utwór lite-
racki, by mo¿na by³o w ogóle mówiæ o jego muzycznych uwik³aniach. Jak pod-
kre�la Lech Ludorowski6:

nale¿y jednocze�nie przestrzec, i¿ ze wzglêdu na skomplikowany charakter samych instrumen-
tów badawczych oraz konieczno�ci w³a�ciwego ich u¿ycia � prezentowana metoda powinna
byæ stosowana z niezbêdn¹ ostro¿no�ci¹, i to do analizy tylko tych zjawisk, w których jej u¿y-
cie ma zarówno podmiotowo-kompetencyjne (a wiêc osobiste), jak i przedmiotowo-instrumen-
talne oraz metodyczne uzasadnienie7.

zi³ to ju¿ T. S z u l c  (Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1937, s. 86), pisz¹c m.in.: �Krytyk swe
w³asne z³udzenia, wytwory fantazji, asocjacyjne starcia pojêæ i wyobra¿eñ podaje ogó³owi jako prawdê
tycz¹c¹ siê badanego przedmiotu. Ogó³ s¹dzi wtedy, ¿e bierze udzia³ w badaniu literackim, a tym-
czasem dotyczy to tylko procesów prze¿ywanych przez krytyka, który efektown¹ metafor¹ zdolny
jest czêsto zasugerowaæ mu nie istniej¹c¹ w rzeczywisto�ci w³a�ciwo�æ dzie³a literackiego. Obja-
wem tej w³a�nie a g i t a c j i  k r y t y c z n e j  jest � naszym zdaniem � problem muzyczno�ci literac-
kiego utworu�. Dzi� powszechniejsza jest natomiast opinia, ¿e �pierwszymi teoretykami muzyczno-
�ci dwudziestowiecznej prozy byli powie�ciopisarze� (E. W i e g a n d t, Problem tzw. muzyczno�ci
prozy powie�ciowej XX wieku. W zb.: Muzyka w literaturze, s. 65). Kwestia wp³ywu krytyki literac-
kiej na kszta³towanie siê literatury muzycznej pozostaje nadal otwarta. Podobnie jak niezwykle wa¿-
na sprawa specyficznego dyskursu epoki, widocznego w twórczo�ci zarówno literackiej, jak i kry-
tycznej czy publicystycznej. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e muzyczne uwik³ania literatury nie s¹ zja-
wiskiem odosobnionym na tle epoki, a �ród³a i zjawiska towarzysz¹ce procesowi tworzenia siê
literatury muzycznej to zagadnienie z³o¿one i wymagaj¹ce nadal gruntownego opracowania. Kwe-
stia ta dotyczy równie¿ motywacji samych artystów, którzy wspó³tworzyli literaturê muzyczn¹. W¹t-
pliwo�ci jest mnóstwo. �B³yskotliwa kariera literacka muzyki na prze³omie XIX i XX wieku wydaje
siê byæ w znacznej mierze dzie³em przypadku. [...] Trudno by³oby dzi� ustaliæ, w jakim stopniu
popularno�æ muzyki w�ród pisarzy M³odej Polski wynika³a z istotnych �wiatopogl¹dowo-artystycz-
nych potrzeb, w jakim za� stanowi³a rezultat mody i powierzchownego estetyzmu; tak czy inaczej,
do niezaprzeczalnych osi¹gniêæ tego okresu zaliczyæ nale¿y wytworzenie zespo³u konwencjonal-
nych regu³ funkcjonowania muzyki w dziele literackim� (A. W i e d e m a n n, Sytuacja muzyki wspó³-
czesnej i wizje jej rozwoju w prozie powie�ciowej M³odej Polski. W zb.: Stulecie M³odej Polski. Stu-
dia. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995, s. 505�506).

Zagadnienie terminologii muzycznej w dyskursie literaturoznawczym nale¿y rozpatrywaæ tak-
¿e w znacznie szerszym kontek�cie: �podczas gdy krytyka literacka i malarska chêtnie w tym czasie
mówi³a o tonacjach, tonach, pó³tonach, symfoniach � krytyka muzyczna u¿ywa³a terminów: »bar-
wa«, »obrazowo�æ«, »plastyka wys³owienia«� (M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Prze³omowe
znaczenie literatury M³odej Polski. W: Somnambulicy � dekadenci � herosi. Studia i eseje o literatu-
rze M³odej Polski. Kraków 1985, s. 9). Albo inaczej: �Podczas gdy praktyka powie�ciopisarska prze-
si¹kniêta by³a widzeniem malarskim, dla muzyki istotnym rysem by³a literacko�æ� (Z. Wa c h o-
w i c z, Muzyka w twórczo�ci Tomasza Manna. �Twórczo�æ� 1961, nr 8, s. 91).

6 W i e g a n d t  (op. cit., s. 76) s³usznie zauwa¿a, ¿e L. Ludorowski nale¿y do badaczy wyko-
rzystuj¹cych nader rozbudowan¹ metaforykê muzyczn¹, nie zawsze adekwatnie do stopnia �umu-
zycznienia� samego tekstu. Jest to przypadek, kiedy �terminologia muzyczna staje siê cech¹ stylu
pracy naukowej, charakteryzuj¹c badacza, a nie badany przez niego obiekt [przyk³ad: Sztuka opo-
wiadania w �Ogniem i mieczem� Henryka Sienkiewicza]�.

7 L. L u d o r o w s k i, Analiza muzyczno�ci utworu literackiego. W zb.: Studia z literatury
polskiej i obcej. Red. L. Ludorowski. Lublin 1988, s. 21. Zdarza siê i tak, ¿e badacze próbuj¹ ustaliæ,
który z warunków �muzyczno�ci� dzie³a literackiego musi byæ spe³niony koniecznie, by mo¿na by³o
w ogóle mówiæ o muzycznych uwik³aniach danego tekstu. Zob. m.in. wypowiedzi M. G ³ o w i ñ-
s k i e g o  (Literacko�æ muzyki � muzyczno�æ literatury. W zb.: Muzyka w literaturze, s. 119): �[Szulc]
zwraca uwagê na wa¿ny moment, na to mianowicie, [...] i¿ warunkiem muzyczno�ci literatury jest
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Condicio sine qua non mówienia o muzyczno�ci danego dzie³a literackiego jest
jego muzyczne uwik³anie na co najmniej jednym z kilku mo¿liwych poziomów.
Podstaw¹ do podjêcia badañ muzyczno-literackich mog¹ staæ siê: deklaracja autora,
�muzyczny� tytu³ tekstu, tematyka b¹d� motywy muzyczne, konstrukcja nawi¹zuj¹-
ca do struktur muzycznych8.

2

O muzycznej edukacji Berenta nie wiadomo nic. Wprawdzie wiedza na temat
kultury muzycznej prze³omu wieków9 pozwala przypuszczaæ, ¿e autor Próchna ode-
bra³ chocia¿ podstawowe wykszta³cenie w tym zakresie, jednak nie potwierdzaj¹
tego ¿adne �wiadectwa, ¿adne dokumenty. Inaczej jest w przypadku takich pisarzy,
jak Iwaszkiewicz, Witkacy czy Buczkowski, którzy oprócz wypowiedzi literackich
�wiadcz¹cych o wiedzy muzycznej pozostawili po sobie tak¿e kompozycje10. Nie s¹
natomiast znane ¿adne próby twórczo�ci muzycznej Berenta. Nie zajmowa³ siê on
krytyk¹ muzyczn¹. Nie zas³yn¹³ tak¿e w historii literatury jako znawca sztuki d�wiê-
ków. Utwory Berenta nie by³y przez niego komentowane w perspektywie muzycz-
nej. Pisarz nie pozostawi³ nawet �ladów swojego rozumienia muzyki11. Lecz z jed-

tematyzacja muzyki w wypowiedzi literackiej�, oraz W. B r y d a k a  (O muzyczno�ci. �Dialog� 1978,
nr 1, s. 94): �Muzyczno�æ jest w³a�ciwo�ci¹ »jak«, a nie w³a�ciwo�ci¹ »co«�.

8 Muzyczne uwik³ania na poziomie konstrukcji dzie³a literackiego s¹ najbardziej spornym
z wymienionych sposobów funkcjonowania w nim muzyki. Dlatego praktycznie nie zdarza siê tak,
¿eby umuzycznienie utworu literackiego odbywa³o siê tylko i wy³¹cznie na tym poziomie. Wydaje
siê to oczywiste, choæ zdarzaj¹ siê i takie opinie, jak ta, autorstwa S. S k w a r c z y ñ s k i e j  (cyt. za:
L u d o r o w s k i, Analiza muzyczno�ci utworu literackiego, s. 15): �jest rzecz¹ naturaln¹, i¿ muzyka
przekazuje literaturze przede wszystkim swoje formy, ¿e uczyæ j¹ bêdzie melodyzowania i »umu-
zycznienia« fraz wierszowych i niewierszowych � rytmu i taktu, ¿e stawia jej swoje postulaty pod
adresem organizacji d�wiêkowej brzmieñ, instrumentacji g³oskowej, etc.�

9 Zob. np. A. R u t k o w s k a, Nauczanie muzyki w Warszawie w drugiej po³owie XIX w. (1861�
1918). W zb.: Kultura muzyczna Warszawy drugiej po³owy XIX wieku. Red. naukowy A. Spóz. War-
szawa 1980.

10 Oczywi�cie, dorobek kompozytorski wymienionych twórców nie mo¿e podlegaæ jakimkol-
wiek porównaniom, chocia¿by ze wzglêdu na ró¿nice ilo�ciowe. Dot¹d znane s¹ bowiem jedynie
dwie kompozycje Witkacego, podczas gdy po Iwaszkiewiczu pozosta³o �12 utworów ukoñczonych
lub prawie ukoñczonych oraz szkice nutowe (oko³o 100 taktów)� (A. M a t r a c k a - K o � c i e l n y,
Komponowanie d�wiêkiem i s³owem w twórczo�ci Jaros³awa Iwaszkiewicza. W zb.: Muzyka w lite-
raturze, s. 196). Buczkowski jest natomiast przyk³adem artysty rozbitego pomiêdzy dwie sztuki,
którym pragn¹³by siê ca³kowicie oddaæ: pomiêdzy literaturê a muzykê. Jednocze�nie w powie�ciach
autora Czarnego potoku przewa¿a �bogato rozbudowana semantyka spojrzenia�, a �sugestywna ob-
razowo�æ tej prozy narzuca siê [...] przy najpobie¿niejszej lekturze� (R. N y c z, Oko i d³oñ. Próba
interpretacji dzie³a Leopolda Buczkowskiego. �Teksty� 1977, nr 3, s. 34). Zob. te¿ A. W i e d e-
m a n n, Miejsce i rola muzyki w twórczo�ci Leopolda Buczkowskiego. �Teksty Drugie� 1997, nr 1/2.
� T. B o c h e ñ s k i, Kompozycje muzyczne Witkacego. Jw., 2000, nr 4.

11 Wielu artystów XIX i XX wieku próbowa³o bowiem doj�æ istoty muzyki, co zaowocowa³o
m.in. wzmiankami w listach, dziennikach czy samych utworach. Do najbardziej znanych nale¿¹ cho-
cia¿by wielokrotnie cytowane s³owa J. I w a s z k i e w i c z a  z Podró¿y do W³och (cyt. za: M a-
t r a c k a - K o � c i e l n y, op. cit., s. 203): �Muzyka jest dla mnie najwy¿sz¹ ze sztuk. Nie ¿a³ujê, ¿e
nie zosta³em muzykiem. Nie czu³bym siê godnym byæ kompozytorem, byæ dyrygentem, byæ inter-
pretatorem wielkiej sztuki. Jako pisarz interpretujê tylko siebie�. Natomiast S. ¯ e r o m s k i  pisa³
w Dziennikach (cyt. za: S k a r b o w s k i, Stefan ¯eromski � mistrz literackiego opisu muzyki, s. 60):
�Muzyka jest to wy³om, przez który dusza jak wiêzieñ leci czasem w regiony wolno�ci. Muzyka � to
córa wszystkich muz. Do�æ powiedzieæ, ¿e nie ulega ona nigdy upadkom jak poezja i malarstwo. Nie
ma swoich odrodzeñ i godzin konania � wieczna�. Do tego typu wypowiedzi dochodz¹ oczywi�cie
utwory, szczególnie poetyckie, podejmuj¹ce temat muzyki.
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nej strony, szcz¹tkowe informacje z listów oraz szkiców literackich i publicystycz-
nych autora Próchna12, z drugiej za� jego dorobek literacki pozwalaj¹ zrozumieæ, ¿e
muzyka stanowi³a wa¿n¹ czê�æ jego ¿ycia, a na pewno twórczo�ci13. U Berenta nie
znajdziemy �wiadectw wyj¹tkowego zainteresowania muzyk¹ nigdzie poza sam¹
literatur¹. Jednak choæ sztuka ta zajmuje w jego dzie³ach wa¿ne miejsce, to funkcjo-
nuje w nich bardziej jako �ród³o inspiracji ni¿ przedmiot uwielbienia.

Szkic ten ma na celu wskazanie rozmaitych sposobów funkcjonowania muzyki
w twórczo�ci Wac³awa Berenta. Skupiam siê tu jednak na omówieniu przede wszyst-
kim tematyzacji muzyki oraz zaprezentowania �róde³ i charakteru muzycznych uwi-
k³añ tej literatury. Dalsze badania mog³yby wykazaæ przede wszystkim silne mu-
zyczne filiacje dzie³ Berenta na poziomie eufonii oraz kompozycji14. Z jednej strony
mo¿na by zatem mówiæ o instrumentacji g³oskowej, intonacji wynikaj¹cej chocia¿-
by z budowy poszczególnych zdañ, o metrum, zabiegach rytmizuj¹cych. Z drugiej
za� � analizie warto by poddaæ rolê powtórzenia, rytmu kompozycyjnego, prowadze-
nia motywów, komponowania poszczególnych dzie³ w my�l niezwykle precyzyjne-
go i przemy�lanego schematu.

Akustyka15

(�Jak wyra�nie s³ychaæ dzi� wszystko�)

O swoisto�ci opisów w Próchnie Jerzy Paszek wypowiada³ siê m.in. tak:

Bardziej ni¿ okre�lenia wizualne rozbudowane tu bywaj¹ elementy wra¿eñ akustycznych
(w kabarecie np.: muzyka skrzypiec, fletu i harfy, szelest sukni, strzelanie z szampana, refren
�piewanej melodii, czardasz)16.

Badacz zwraca³ uwagê wrêcz na �brak odniesieñ wizualnych, a nadmiar aku-

12 Niestety, nawet w listach nie znajdziemy jasnych dowodów zainteresowañ muzycznych Be-
renta. �wiadcz¹ o nich wy³¹cznie pojedyncze zdania i uwagi, przede wszystkim w listach do Zofii
i Zdzis³awa Jachimeckich. Zob. W. B e r e n t, Pisma rozproszone. Listy. Wstêp, oprac. tekstu, doda-
tek krytyczny R.  N y c z. Fragment wstêpu dotycz¹cy Idei w ruchu rewolucyjnym i Onegdaj oraz
oprac. tekstu i komentarze do tych szkiców: W.  B o l e c k i. Kraków 1992, s. 436�451. Dalej do
tego wydania odsy³am skrótem PR. Ponadto stosujê nastêpuj¹ce skróty dla dzie³ W. B e r e n t a: F =
Fachowiec. Warszawa 1955; O = Ozimina. Oprac. M. G ³ o w i ñ s k i. Wroc³aw 1974. BN I 213;
OB = Opowie�ci biograficzne. Wstêp, oprac. tekstu, dodatek krytyczny: W. B o l e c k i. Kraków
2000; P = Próchno. Oprac. J. P a s z e k. Wroc³aw 1979. BN I 234; ¯K = ¯ywe kamienie. Oprac.
M. P o p i e l. Wroc³aw 1992. BN I 280. Liczby po skrótach wskazuj¹ stronice. Podkre�lenia w cyta-
tach pochodz¹ ode mnie.

13 Odwrotnie ni¿ w przypadku Berenta, wiele wiadomo o muzycznych zami³owaniach i fascy-
nacjach Gombrowicza, na co brak dowodów w jego twórczo�ci literackiej. Zob. P. M i l l a t i, Gom-
browicz wobec sztuki. Gdañsk 2002, g³ównie rozdz. Gombrowicz i muzyka oraz Gombrowicz, muzy-
ka i diabe³, a tak¿e Szymanowski i Witkacy: Przyw³aszczony patronat i odpychaj¹ca blisko�æ. Zob.
te¿ T. K ê p i ñ s k i, Witold Gombrowicz i �wiat jego m³odo�ci. Kraków 1974, rozdz. Muzyka.

14 Zaprezentowane tu analizy dotycz¹ w znacznej czê�ci � pos³ugujê siê terminologi¹ zaczerp-
niêt¹ z artyku³u W i e g a n d t  (op. cit., s. 104) � �muzyki w literaturze�, natomiast jedynie zasygna-
lizowane przeze mnie obszary to: �muzyka literatury� oraz �muzyczno�æ literatury�. W klasyfikacji
H e j m e j a  (op. cit., s. 52�53) s¹ to kolejno muzyczno�ci: II, I, III.

15 Nie chodzi mi o akustykê w literaturze w znaczeniu, jakie podaje m.in. T. M a k o w i e c k i
(Poezja a muzyka. W zb.: Muzyka w literaturze, s. 35): �grupa czynników akustycznych w literaturze
(takich jak rytm, intonacja, rym, aliteracja, asonanse, refreny, onomatopeja itp., ca³a tzw. eufonia dzie-
³a)�. Moim celem jest analiza wra¿eñ akustycznych na poziomie semantyki wypowiedzi literackiej.

16 J. P a s z e k, wstêp w: P  XXXVIII.
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stycznych�17 w niektórych scenach. S³yszalno�æ �wiata przedstawionego to jedna
z cech swoistych twórczo�ci Berenta18. Ju¿ od pierwszych opowiadañ akustyka
znacznie przewy¿sza wizualn¹ perspektywê postrzegania i opisu �wiata przedsta-
wionego. Przyjrzyjmy siê literackim narzêdziom, za których pomoc¹ pisarz odda-
je s³yszalno�æ rzeczywisto�ci, oraz funkcjom, jakie zabiegi te pe³ni¹ w dzie³ach
Berenta.

1

Pierwsza lekcja Johana Dernera � tytu³owego nauczyciela z debiutanckiego
opowiadania Berenta � jest przez samego bohatera postrzegana g³ównie poprzez
s³owa i d�wiêki, nie za� poprzez obrazy. S¹ to przede wszystkim dwa s³owa, z po-
zoru niewinne, g³êboko jednak oddzia³uj¹ce na nauczyciela:

� Proszê pana!
By³ to p i e r w s z y  o k r z y k, j a k i  u s ³ y s z a ³ e m.
[...]
� Proszê pana � r o z l e g ³ o  s i ê  po klasie.
[...]
Te dwa s³owa w y p o w i a d a n e  by³y z najrozmaitsz¹ i n t o n a c j ¹, raz c i c h o, l e d-

w i e  ¿ e  d o s ³ y s z a l n y m  g ³ o s e m, to znów c h r a p l i w y m  s z e p t e m  lub p r z e-
r a � l i w y m  f o r t i s s i m o, raz z d a ³ o  s i ê  p r o s i æ, to znów g r o z i ³ o, innym razem
w o ³ a ³ o  r z e w n i e  i   p ³ a c z l i w i e, by nied³ugo we w r z a s k  siê przemieniæ.

Ca³a g a m a  dzieciêcego uczucia g r a ³ a  w tych dwóch prostych s³owach. [Nauczyciel,
PR 42]

Mamy tu do czynienia z opisem reakcji na now¹ sytuacjê. Skupienie siê na-
uczyciela na wra¿eniach s³uchowych mo¿na zatem uznaæ za charakterystyczny
dla jego percepcji w ogóle rodzaj postrzegania. Opis sytuacji zastêpuje relacja
bohatera, skupiona na odczuciach zmys³owych. Wielokrotnie powtarzane s³owa
�Proszê pana� kieruj¹ uwagê na s³yszalno�æ opisywanej sytuacji z jednej strony,
a rodz¹c¹ siê chorobê nerwow¹ bohatera z drugiej. Wyczulenie na d�wiêk powta-
rzanych s³ów pozwala pokazaæ nauczyciela jako osobê s³ab¹ i podatn¹ na stres.
Relacja nauczyciela zastêpuje zatem opis stanu emocjonalnego, tym samym bêd¹c
ekwiwalentem analizy psychologicznej bohatera. Przedstawiane wydarzenia zo-
sta³y niemal ca³kowicie podporz¹dkowane owym dwóm s³owom:

Oto jeden uderza s¹siada ³okciem w plecy i wrzeszczy przy tym �proszê pana�, uderzony
powtarza ten¿e okrzyk w innym cokolwiek brzmieniu, w pierwszej oto ³awce dwaj wyrywaj¹
sobie o³ówek i piszcz¹ swoje �proszê pana�, tamten jedn¹ rêk¹ ociera twarz zawalan¹ atramen-
tem, drug¹ za� podnosi do góry i p³aczliwym g³osem powtarza swoje wezwanie. [PR 42�43]

17 Ibidem. Zob. te¿ W. B o l e c k i, Historia i biografia. �Opowie�ci bigraficzne� Wac³awa
Berenta. Wroc³aw 1978, s. 63: �czasem ca³kowicie dominuj¹ca jest s w o i s t a  »a k u s t y c z n o � æ«
stylu autora Nurtu�.

18 Nie wolno przy tym zapominaæ, ¿e wielu badaczy, ju¿ od momentu powstawania poszcze-
gólnych dzie³ Berenta, podkre�la³o ich plastyczno�æ, malarsko�æ czy ogólnie wizualno�æ. Zob. m.in.
W. F e l d m a n, Ryba³ta-Berenta � opowie�æ. �Nowa Reforma� 1919, nr 352/353. � E. P o r ê b o-
w i c z, O �¯ywych kamieniach� Berenta. �Tygodnik Ilustrowany� 1919, nr 35. Przedruk w: Studia
literackie. Kraków 1951. � S. K o l b u s z e w s k i, �¯ywe kamienie�. Opowie�æ o duszach tu³a-
czych. W: Romantyzm i modernizm. Studia o literaturze i kulturze. Katowice 1959, s. 391, 393. �
J. P a s z e k, Aluzje plastyczne w �Próchnie� Berenta. �Ruch Literacki� 1979, z. 2. Na tê w³a�ci-
wo�æ zwraca uwagê tak¿e wielu dzisiejszych badaczy twórczo�ci Berenta.
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Po kilku dniach bohater zaczyna siê obawiaæ utraty posady z powodu rosn¹ce-
go z lekcji na lekcjê szmeru, który z perspektywy nauczyciela zmienia³ siê w �brzêk
olbrzymiego roju os�. Akustycznie wyra¿ane s¹ tak¿e rozmaite w¹tpliwo�ci boha-
tera, jego obawy czy za³amania i zmiany stanów emocjonalnych:

Przywitany zosta³em wcale n i e d w u z n a c z n y m  s y k i e m. [...]
[...] w tej¿e chwili us³ysza³em za sob¹ p r z y t ³ u m i o n y  � m i e c h.
[...]
By³o tak cicho, ¿e zda³o siê, i¿ s³yszê u d e r z e n i a  tych d r o b n y c h  s e r d u s z e k, co

dr¿a³y przed moim gniewem.
[...]
[...] P ³ a c z  dziecka przywo³a³ mnie do równowagi i  r o z b r o i ³  z u p e ³ n i e. [PR 45]

W perspektywie ca³ego opowiadania rola akustyki s³abnie wprawdzie, ale na-
dal wiêkszo�æ stanów emocjonalnych bohatera oraz jego pog³êbiaj¹ca siê choroba
sugerowane bêd¹ poprzez to, co nauczyciel s³yszy.

Podobnie � poprzez wra¿enia s³uchowe � reaguje na nowe miejsce bohater
Fachowca:

Otworzy³em drzwi i, o g ³ u s z o n y  ³ o s k o t e m, jaki siê z wewn¹trz dobywa³, cofn¹³em
siê na razie. Wyda³o mi siê, i¿ ten ³ o s k o t  p o c h o d z i  g ³ ó w n i e  z   g ó r y, gdzie u pu³a-
pu wirowa³a nieskoñczona ilo�æ mniejszych i wiêkszych kó³, osadzonych na osi tak d³ugiej jak
pokój. W n e t  jednak dochodzi p r z y g ³ u s z a j ¹ c y  h u k, p o w t a r z a  s i ê  m i a r o w o,
na czas jaki� m i l k n i e  i   w t e d y  r o z l e g a  s i ê  s y k, rozdzieraj¹cy uszy: w e  w t ó r
w p a d a  m u  m e t a l i c z n y  d � w i ê k  i   e c h e m  r o z b i j a  s i ê  p o  s a l i. N a  c h w i-
l ê  w s z y s t k o  m i l k n i e, tylko ko³a u sufitu, obracaj¹c siê wartko, m r u c z ¹, zda siê, jak¹�
m o n o t o n n ¹  n u t ê. Lecz o t o  z   k o ñ c a  s a l i  s ³ y c h a æ  c i ê ¿ k i e, p r z y t ³ u m i o-
n e  w e s t c h n i e n i e; dwa potê¿ne ramiona wyci¹gaj¹ siê powoli do góry: tam olbrzym jaki�
ze snu siê obudzi³ i przeci¹ga siê leniwie. [...] R o z l e g a  s i ê  t r z a s k  wal¹cego siê drzewa,
kilka g ³ u c h y c h, p r z e c i ¹ g ³ y c h  u d e r z e ñ, jak e c h o  dalekiego gromu; t u ¿  p r z e d e
m n ¹  � w i s n ê ³ o  co� przera�liwie, p r z e b i e g ³ o  e c h e m  s a l ê, by w p a � æ  t a m
w   o g ó l n y  c h ó r, w ten piekielny z a m ê t  d � w i ê k ó w, i w�ród w y c i a, s z u m u  i   ³ o-
s k o t u  z a t r z ¹ � æ  c a ³ y m  b u d y n k i e m.

W g³owie mi siê zakrêci³o; j u ¿  d � w i ê k ó w  n i e  o d r ó ¿ n i a m. [F 28]19

W obydwu przytoczonych przyk³adach narracja prowadzona jest z punktu
widzenia pierwszoosobowego narratora20. Zarówno Derner, jak i Zaliwski sami
opowiadaj¹ o swoich wra¿eniach, dlatego nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e opisy podpo-
rz¹dkowane s¹ ich wra¿liwo�ci oraz typowi percepcji.

Przywo³any fragment Fachowca pozwala zaobserwowaæ wielo�æ d�wiêków,
wokó³ których zorganizowane zosta³y zdarzenia, oraz relacje, jakie zachodz¹ po-

19 Na �akustyczno�æ� Fachowca zwraca³ uwagê P a s z e k  (P XVII): �Z innych podobieñstw
tych dwu dzie³ [tj. Fachowca i Próchna] mo¿na wspomnieæ o przewadze opisów akustycznych nad
wizualnymi�. Trzeba wszak zaznaczyæ, ¿e Kazimierz Zaliwski � bohater Fachowca � nie odbiera
nowego miejsca jedynie poprzez s³uch. W dalszej czê�ci przywo³anej tu sceny dostrzega wnêtrze
fabryki: maszyny i ludzi, a tak¿e panuj¹c¹ tam atmosferê. �Powoli ucho przyzwyczai³o siê do zgie³-
ku i mogê rozejrzeæ siê naoko³o. [...] Ludzi by³o tu sporo, spostrzeg³em ich jednak dopiero pod
koniec. [...] Dziwnie uderzy³a mnie ponura powaga, nawet pewne skupienie, jakie malowa³o siê na
ka¿dej prawie twarzy� (F 29�30). Scena ta ilustruje sposób postrzegania rzeczywisto�ci przez Zaliw-
skiego. Wra¿enia wzrokowe s¹ wyra�nie wtórne wobec s³uchowych.

20 M. G ³ o w i ñ s k i  (Powie�æ m³odopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997,
s. 311) podkre�la, ¿e utwory epickie pisane w pierwszej osobie s¹ charakterystyczne dla powie�ci
m³odopolskiej lat dziewiêædziesi¹tych, podczas gdy po roku 1900 nastêpuje zwrot ku narracji trze-
cioosobowej.
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miêdzy poszczególnymi odg³osami. Widaæ tu doskonale, jak rozmaite d�wiêki
wzajemnie siê dope³niaj¹, przenikaj¹, wykluczaj¹ i jakby ustêpuj¹ miejsca innym.
Takich opisów �akustycznych� jest w ca³ej twórczo�ci Berenta wiele. Mniej lub bar-
dziej rozbudowane relacje percepcji s³uchowej �wiadcz¹ o wyczuleniu bohaterów
na akustyczne postrzeganie rzeczywisto�ci. Ten typ wra¿liwo�ci pozwala im w pe³ni
odczuwaæ muzykê, jak¹ autor wype³nia powie�ciowe �wiaty. Ponadto w cytowa-
nym fragmencie Fachowca akustyczno�æ wyra�nie ci¹¿y ku muzyczno�ci. Pierw-
sze zdanie (�Otworzy³em drzwi [...]�) ma charakter akustyczny i kieruje uwagê
czytelnika na sposób postrzegania nowego miejsca przez bohatera, o czym �wiad-
cz¹ przede wszystkim s³owa �og³uszony ³oskotem�. Wprowadzone w nastêpnym
zdaniu kategorie przestrzenne podkre�laj¹ jednocze�nie potrzebê lokalizowania
odbieranych przez bohatera d�wiêków, co �wiadczy o dodatkowym uwra¿liwie-
niu na bod�ce s³uchowe. Kolejne zdania pozwalaj¹ ju¿ mówiæ o pierwiastkach
�muzycznych�, poniewa¿ opisywane d�wiêki zaczynaj¹ uk³adaæ siê w ca³o�æ.
Bohater dostrzega relacje pomiêdzy poszczególnymi odg³osami: �przyg³uszaj¹cy
huk� dochodzi �wnet� i �powtarza siê miarowo�, a po jego chwilowym zamilk-
niêciu salê wype³nia �syk, rozdzieraj¹cy uszy�, któremu wtóruje �metaliczny
d�wiêk�. Potem cisza i znów �ko³a u sufitu [...] mrucz¹ [...] jak¹� monotonn¹ nutê�.
Dalsze opisy w podobny sposób wprowadzaj¹ kolejne d�wiêki, odg³osy i � chcia-
³oby siê rzec � motywy. Fragment ten mo¿na zatem interpretowaæ, w �wietle pod-
jêtej tu problematyki, na dwóch poziomach. Pierwszy wydobywa akustyczno�æ
opisywanych zjawisk, drugi za� wskazuje na ich dodatkow¹ � �muzyczn¹� � orga-
nizacjê. Berent stosuje tu wprawdzie terminologiê muzyczn¹ (nuta, echo, chór),
ale wra¿enie �muzyczno�ci� udaje mu siê uzyskaæ przede wszystkim poprzez od-
powiednie zorganizowanie percypowanych przez bohatera d�wiêków: jedne poja-
wiaj¹ siê gwa³townie, inne nagle zanikaj¹, kolejne rozwijaj¹ siê stopniowo, ³¹cz¹
z nastepnymi b¹d� milkn¹, by pozwoliæ w pe³ni wybrzmieæ innym. Zatem nie s³ow-
nictwo czy motywy muzyczne, ale sposób zorganizowania i postrzegania opisy-
wanych d�wiêków pozwala wydobyæ z nich walory muzyczne.

W kontek�cie polskiej literatury �muzycznej� wczesnego modernizmu jest to
zjawisko wyj¹tkowe. U podstaw m³odopolskiej muzyczno�ci le¿a³ bowiem sym-
bolizm wraz z elementami d�wiêkona�ladowczymi, nastrojowo�ci¹ (kojarzon¹
z muzyk¹), rytmizacj¹, transpozycj¹ muzyki na s³owo21 czy motywami muzycz-
nymi. Cytowany fragment Fachowca jest natomiast przyk³adem wywo³ania sko-
jarzeñ muzycznych z wykorzystaniem motywów oraz technik nietypowych dla
okresu, w którym powstawa³a powie�æ. �ród³em muzyczno�ci jest tu zupe³nie �nie-
muzyczny� materia³ d�wiêkowy � odg³osy fabrycznych maszyn. Natomiast opis
owych wra¿eñ opiera siê przede wszystkim na akustyczno-muzycznym postrzega-
niu rzeczywisto�ci i takim jej prezentowaniu.

2

Kreacja przestrzeni w powie�ciach Berenta nie mie�ci siê w ramach poetyki
realistycznej, gdzie ��wiat powie�ciowy powstaje w konkretnej, postrzegalnej prze-

21 Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji M³odej Polski.
Wyd. 3, popr. Kraków 2001, s. 187�188.
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strzeni�, a �nawet najdalej id¹ce modyfikacje nie wykraczaj¹ poza empirycznie
postrzegaln¹, trójwymiarow¹ postaæ przestrzeni; nie podwa¿aj¹ widocznego go-
³ym okiem autentyzmu �wiata powie�ciowego�22. �wiaty powie�ciowe dzie³ Be-
renta na ogó³ powstaj¹ w przestrzeni ma³o konkretnej i � co najwa¿niejsze � tylko
w niewielkim stopniu postrzegalnej. Tradycyjne sposoby wizualnego przedstawia-
nia przestrzeni zast¹pione zosta³y przez jej akustyczn¹ percepcjê. W utworach
Berenta rzeczywisto�æ staje siê zatem przede wszystkim s³yszalna. Muzyczne i aku-
styczne motywy pozwalaj¹ zlokalizowaæ zdarzenia oraz okre�liæ relacje przestrzen-
ne pomiêdzy miejscami, �ród³ami d�wiêków czy postaciami.

Czêsto postrzeganie akustyczne odnosi siê do miasta i wszelkich d�wiêków,
jakie s¹ z nim zwi¹zane23. Z racji przemieszczania siê bohaterów zjawisko to jest
szczególnie widoczne na przyk³adzie Próchna24:

Wokó³ cisza by³a i pustka; dudni³o tylko miasto gwarem swym monotonnym i szumia³o
w uszach. Gdzie� na wie¿y wysokiej ockn¹³ siê zegar prastary, zazgrzyta³ ciê¿ko i now¹, nik³¹
godzinê dziejów g³ucho wydzwoni³. Gra³y zegary w ciszy nocnej, p³ynê³y echem ponad mia-
stem [...]. [P 202]

Tramwaje elektryczne �miga³y po asfalcie z suchym pluskiem [...]. [...] miarowy grzechot
kopyt koñskich wybija³ siê ponad krótkie okrzyki, dzwonki, �wistki, gwar i huk t³umu. Kiedy
niekiedy zadudni³a g³ucho tr¹bka i z niecierpliwym warczeniem potwornego ¿uka przelecia³
jak strza³a dygocz¹cy automobil. [P 105]

We wszystkich niemal utworach znajdziemy �akustyczne� dowody istnienia
przestrzeni miejskich. Jednak nie samo miasto jest zazwyczaj przedmiotem bez-
po�redniego zainteresowania. Opis d�wiêków s³yszanych przez danego bohatera
mo¿e bowiem przekszta³ciæ siê po�rednio w opis jego stanu emocjonalnego. Oprócz
kreowania przestrzeni wra¿enia akustyczne pe³ni¹ tu zatem inn¹ jeszcze funkcjê:
zastêpuj¹ analizê psychologiczn¹. Pijany i melancholijnie usposobiony Borowski
przemierza miejskie ulice:

22 M. S ü k ö s d, Wariacje na temat powie�ci. Prze³. A. S i e r o s z e w s k i. Warszawa 1975,
s. 151.

23 Zob. J. W i t t l i n, Orfeusz w piekle XX wieku. Pary¿ 1963, s. 383: �Mo¿na by napisaæ histo-
riê ewolucji d�wiêków na �wiecie. Jak bardzo siê one zmieniaj¹! Jest ich coraz wiêcej i s¹ coraz
g³o�niejsze. Najmocniejsze d�wiêki staro¿ytno�ci by³y sielankowe w porównaniu z niewinnymi od-
g³osami wspó³czesnego miasta�. W twórczo�ci Berenta nie mamy jednak do czynienia z fascynacj¹
miastem, charakterystyczn¹ dla awangardowych kierunków pocz¹tku XX wieku. W³a�ciwo�æ tê za-
obserwowaæ mo¿na ju¿ w Fachowcu, powie�ci wydanej � przypomnê � w 1895 roku. Skupie-
nie uwagi na akustycznych aspektach przestrzeni miejskich wynika z faktu, ¿e w tych przestrzeniach
poruszaj¹ siê bohaterowie. S³yszalno�æ miasta jest wiêc naturaln¹ konsekwencj¹ obcowania z nim
oraz wra¿liwo�ci akustycznej bohaterów powie�ci. Na temat motywu miasta w literaturze XIX wie-
ku zob. S. To m a s z e w s k i, Miasto. Has³o w: S³ownik literatury XIX wieku. Red. J. Bachórz,
A. Kowalczykowa. Wroc³aw 1991. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e to nie s³uchowa, ale wzrokowa
percepcja przestrzeni miejskich jest dominuj¹ca. Zob. E. R y b i c k a, Modernizowanie miasta. Za-
rys problematyki urbanistycznej w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków 2003, s. 247�248: �Dla
problematyki urbanistycznej percepcja wizualno-sensualna � jako elementarny poziom do�wiadcze-
nia miasta � ma równie¿ znaczenie fundamentalne. Mo¿na by zatem powiedzieæ, ¿e miasto stanowi-
³o spectrum widzialno�ci � by³o polem wzrokowych eksperymentów, terenem, na którym rozgrywa³
siê szczególny spektakl: zmiana przestrzeni ¿ycia codziennego w widowisko uliczne, a miejskiego t³u-
mu w publiczno�æ, ale by³o tak¿e przestrzeni¹ konstruowan¹ widzeniem�.

24 Zob. P a s z e k  (P XXXIII): �Opisy pejza¿u miejskiego � bardzo zwiêz³e � podkre�laj¹ przede
wszystkim zjawiska akustyczne: huk i zgie³k na ulicy, ruch tramwajów, warkot automobilu, gwar
t³umu, mniej uwagi po�wiêcaj¹c wygl¹dom przedmiotów [...]�.
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Szumia³o miasto. Sz³y z dala tysi¹czne pogwary, turkot i g³uche dudnienie, rozko³ysa-
ne tu na przedmie�ciu w jaki� miarowy, senny takt. W tym rytmie sennego jakby walca falowa-
³a, zda siê, i ta u czarnych wie¿ gotyckich zawis³a jasna, ¿ó³tawa i zimna jak stal mg³a-
wica. [...]

Borowski s³ucha³ i patrza³: wch³ania³ w siebie szum i woñ miasta. [P 55]

Po chwili do uszu Kunickiego dolatuje �g³êboki, ¿a³o�liwy g³os� Borowskie-
go: �Miasto w ciszy nocnej o gnu�nych zbrodniach tajemniczo gada, miasto wie-
lomilionowe, zimne, ponure� (P 56). W kontek�cie wzmo¿onych doznañ s³ucho-
wych sam Kunicki wypowie natomiast kluczowe � w perspektywie analizy aku-
stycznej dzie³a � s³owa:

U c h o  c h w y t a  jaki� g w a r  pomieszany, jaki� t u r k o t  g³uchy, t ê t e n t  po�pieszny;
c h w y t a  i  ³ o w i  j e  n a  p r ó ¿ n o: u c i c h ³ y, utonê³y gdzie� w ciemno�ci i ciszy. Uwagê
zaniepokoj¹ raptem ludzkie g ³ o s y: co� jakby o k r z y k  zgrozy, w o ³ a n i a  o ratunek, tajem-
nicze has³a, przerzucane gdzie� w dali. E c h o  niesie z drugiej strony szcz¹tek pijanego � m i e-
c h u, sk³óca, miesza te o d g ³ o s y, a wielka c i s z a  wieczoru t ³ u m i  wszystkie p o g w a r y.

Idzie kto� po schodach: st¹pa ciê¿ko, powoli. �J a k  w y r a � n i e  s ³ y c h a æ  d z i �
w s z y s t k o� � dziwi siê Kunicki. �W³asne westchnienie wydaje siê niemal jêkiem�. Idzie:
s c h o d y  t r z e s z c z ¹. [...] S c h o d y  t r z e s z c z ¹  [...]. [P 61�62]

A po chwili: �S³uch Kunickiego zapada w tê pustkê i ciszê, [...] s³yszy w³asny
swój oddech� (P 63). Mamy tu do czynienia zarówno z nagromadzeniem wra¿eñ
s³uchowych, jak i wyznaczeniem perspektywy, z jakiej s³yszane s¹ opisywane
d�wiêki, co wiêcej � w ró¿nym natê¿eniu. Pocz¹tkowy gwar pomieszany z turko-
tem i têtentem zast¹piony zostaje innymi d�wiêkami, w zale¿no�ci od tego, co akurat
s³yszy bohater. Jednak jego perspektywa pojawia siê dopiero wraz ze s³owami:
�Jak wyra�nie s³ychaæ dzi� wszystko�. Wtedy okazuje siê, ¿e to w³a�nie jego usza-
mi odbierali�my dotychczasowe odg³osy, choæ ju¿ pocz¹tkowe s³owa: �Ucho chwy-
ta�, sugeruj¹ przyjêcie czyjej� perspektywy. Od s³ów Kunickiego narrator prowa-
dzi czytelnika poprzez wra¿enia s³uchowe, jakim podlega bohater, a¿ do ca³kowi-
tego wy³¹czenia siê ze �wiata d�wiêków zewnêtrznych i zas³uchania we w³asny
oddech25. Opis rzeczywisto�ci z punktu widzenia bohatera wra¿liwego przede
wszystkim na bod�ce s³uchowe mo¿e staæ siê podstaw¹ ciekawego problemu teo-
retycznego.

3

Wielu badaczy twórczo�ci Berenta zwraca uwagê na polifoniczny charakter
jego powie�ci oraz konstruowanie �wiata przedstawionego z ró¿nych punktu wi-
dzenia26. Jednak specyfika percepcji otaczaj¹cej rzeczywisto�ci pozwala mówiæ
o rozumianych dos³ownie, ale doskonale ilustruj¹cych sytuacjê bohaterów w po-
wie�ci, punktach s³yszenia. Podczas gdy punkt widzenia, jako wyra¿enie metafo-
ryczne, dotyczy najogólniej rozumianej perspektywy, z jakiej prowadzona jest
narracja, i wi¹¿e siê z ogl¹dem intelektualnym raczej ni¿ wizualnym, to punkt s³y-
szenia kierowa³by uwagê odbiorcy na akustyczny charakter percepcji rzeczywi-

25 Scena nie koñczy siê w tym miejscu, dalej jeszcze Kunickiemu wydaje siê, ze drzewa szu-
mi¹ niedawno czytany wiersz, a wokó³ rozlegaj¹ siê odg³osy kotów.

26 Zob. m.in. P a s z e k, wstêp w: P XIX�XX. � G ³ o w i ñ s k i: Powie�æ m³odopolska, s. 277�
288; wstêp w: O XXX�XLIV.
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sto�ci. A zatem, po pierwsze, punkt s³yszenia móg³by stanowiæ nie tyle opozycyj-
n¹, ile uzupe³niaj¹c¹ punkt widzenia teoriê. Wa¿ne jest bowiem, ¿e taka konstruk-
cja nie przestaje byæ podporz¹dkowana teorii punków widzenia, a jedynie dopre-
cyzowuje charakter postrzegania otoczenia przez ka¿d¹ z postaci. Po drugie za� �
wprowadzenie punktu s³yszenia pozwoli³oby podkre�liæ specyficzny charakter roz-
pisania opowie�ci na g³osy poszczególnych bohaterów. Sam termin �punkt s³ysze-
nia� zastosowa³ Micha³ G³owiñski w pracy Muzyka w powie�ci. Badacz zauwa-
¿y³, ¿e �opis dzie³a muzycznego podporz¹dkowuje siê najczê�ciej technice punktu
widzenia�, jednak �ze wzglêdu na przedmiot, jakim siê zajmujemy�, mo¿na by go
nazwaæ punktem s³yszenia, �z którego postrzegane jest dzie³o muzyczne�27. Choæ
G³owiñski nie proponuje w ten sposób stworzenia nowej teorii techniki narracyj-
nej, to sam termin mo¿e stanowiæ dope³nienie czy te¿ doprecyzowanie teorii punk-
tów widzenia, z jednej strony, a stosowanych przez Berenta zabiegów � z drugiej.

Semantyka akustyczna w dzie³ach autora Próchna dotyczy zarówno odbiera-
nia rzeczywisto�ci przez bohaterów, jak i relacji pomiêdzy postaciami. Jak zauwa-
¿a Magdalena Popiel:

Berent [...] napisa³ sw¹ powie�æ [tj. Próchno] tak, aby na pierwszy plan wysunê³o siê
s ³ o w o  b o h a t e r a. Jest ona ³añcuchem monologów i dialogów, spowiedzi i dysput. Stano-
wi³a now¹ propozycjê w zakresie technik narracyjnych, jak równie¿ w dziedzinie konstrukcji
bohatera, którego portret realizowa³ siê g³ównie poprzez jego jêzyk. Ka¿dy czuje tu gwa³town¹
potrzebê wypowiedzenia siê, dla ka¿dego obsesj¹ staje siê poszukiwanie s³uchacza28.

S³owo, co wiêcej � s³owo wypowiedziane, stanowi wa¿ny element wszystkich
powie�ci Berenta. W zale¿no�ci od przyjêtej perspektywy narracyjnej bohaterowie
wiêkszo�ci tekstów Berenta wspó³tworz¹ �wiat akustyczny powie�ci b¹d� jako nadaw-
cy, b¹d� te¿ jako odbiorcy wypowiedzi, co widoczne jest przede wszystkim w roz-
budowanej semantyce mówienia i s³yszenia. Bohaterowie nie tylko mówi¹, ale znacz-
nie czê�ciej szepcz¹, krzycz¹, nuc¹, mrucz¹, parskaj¹, hucz¹ etc. Czasowniki okre-
�laj¹ce sposób artyku³owania rozmaitych wypowiedzi bohaterów s¹ czêsto
obudowane dodatkowymi, z pozoru zbêdnymi informacjami29. Wielokrotnie zda-
rzaj¹ siê chocia¿by tego typu sformu³owania: �rzek³ swym suchym, twardym g³o-
sem� (P 151), zamiast po prostu �rzek³�; �podrzuci³a siê z basowym pomrukiem
oty³a osoba� (O 42); �za�mia³ siê g³osem nagle dyszkantowym� (O 117); �us³yszy
nagle [g³os] nad sob¹ jakby pod bêbnów g³uche nagle uderzenie� (¯K 204). Per-
spektywa mówienia ³¹czy siê równie¿ w takich rozbudowanych komentarzach z punk-
tem s³yszenia, jak chocia¿by w wypowiedzi: �Przepraszam � us³ysza³ s³owo rozlew-

27 M. G ³ o w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci. W zb.: Muzyka w literaturze, s. 295.
28 M. P o p i e l, Oblicza wznios³o�ci. Estetyka powie�ci m³odopolskiej. Wyd. 2. Kraków 2003,

s. 173.
29 Na tê cechê stylu Berenta w zupe³nie innym kontek�cie i w znacznie wiêkszym wymiarze

zwraca³ uwagê B o l e c k i  (Historia i biografia, s. 52). Po zacytowaniu do�æ obszernego fragmentu
Nurtu badacz pisze: �Czy¿ nie pro�ciej by³oby powiedzieæ, ¿e »w pa�dzierniku 1811 przyjecha³ do
Warszawy Franciszek Karpiñski«?� W ka¿dym z przywo³anych przyk³adów ta cecha stylu Berenta
pe³ni jednak inne funkcje. W przypadku analizowanym przez Boleckiego wi¹¿e siê z koncepcj¹ po-
wie�ci wielog³osowej, narracji wielopodmiotowej. W kontek�cie rozbudowywania odnarratorskich
komentarzy zabiegi takie ³¹cz¹ siê przede wszystkim z typow¹ nie tylko dla Berenta poetyzacj¹
i stylem bogatym na kszta³t barokowego. Ta cecha stylu autora Próchna nale¿a³a do najczê�ciej
krytykowanych jako zbêdna maniera, przys³aniaj¹ca walory tre�ciowe powie�ci.
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ne, szerokoustne, które owia³o go jak zasapany oddech� (O 16). Wyra�nie zaznaczo-
na perspektywa s³ysz¹cego ju¿ po chwili staje siê perspektyw¹ mówi¹cego, ponie-
wa¿ na us³yszane s³owo �przepraszam� bohater reaguje: �Proszê! � krzykn¹³ nie-
omal z pasj¹�. Takie rozpisanie dwuwyrazowego dialogu sprawia, ¿e zatraca siê
wra¿enie podwójnej, zmiennej perspektywy, w³a�ciwej rozmowie. Jest to przyk³ad
zachwiania typowej dla sytuacji dialogu �wymienno�ci ról nadawcy i odbiorcy�30.
Wprawdzie podmiot �s³ysz¹cy� tego zdarzenia pocz¹tkow¹ rolê odbiorcy zamienia
na rolê nadawcy, ale jego interlokutor istnieje tylko poprzez to, ¿e jest s³yszalny,
czyli de facto jego postawy nie mo¿na uznaæ za podmiotow¹, lecz za przedmioto-
w¹. A zatem przyjêcie konkretnej perspektywy akustycznej oraz prowadzenie narra-
cji z okre�lonego �punktu s³yszenia� sprawia, ¿e odbiór rzeczywisto�ci jest konse-
kwentnie podporz¹dkowany percepcji wybranego bohatera.

4

Inn¹ bardzo interesuj¹c¹ strategi¹ ilustruj¹c¹ percepcjê akustyczn¹ jest prze-
noszenie �rodka ciê¿ko�ci z osoby na jej g³os. To w³a�nie g³os staje siê reprezen-
tantem postaci i przejmuje jej cechy, zachowania i udzia³ w zdarzeniach: �powtó-
rzy³ za mn¹ czyj� g³os� (F 104); �odezwa³ siê z kolei g³os ochryp³y i, wy³amuj¹c
z trzaskiem palce zak³opotanych d³oni, wyst¹pi³� (O 40); �pyta³ alt� (O 56); �obcy,
cichy, zap³akany g³os, gdzie� w g³êbi korytarza� (P 79); �powtórzy³o za mn¹ sze�æ-
dziesi¹t g³osów� (Nauczyciel, PR 43). Albo nastêpuj¹cy opis:

Dziwnym jej siê wydawa³ g ³ o s  ów w tej chwili: ¿e taki n a t u r a l n y, p r o s t y, r o z-
w a ¿ n y  i   c h o æ  o s t r y  w   d � w i ê k u, t o  p r z e c i e  p e ³ e n  d o b r e j  ¿ y c z l i w o-
� c i. P r z e p r a s z a ³  za swoje uniesienia w niedawnej rozmowie i za jaskrawo�ci s¹dów o lu-
dziach spod swego dachu. U c i s z a ³  przemawianiem do rozs¹dku, spokój my�lom z a l e-
c a ³. [O 224]

Mo¿na tê figurê potraktowaæ jako synekdochê w formie pars pro toto, zamiast
cz³owieka mamy bowiem tylko jego reprezentacjê w postaci g³osu.

5

S³yszalno�æ �wiata przedstawionego zwi¹zana jest tak¿e z dynamicznym zró¿-
nicowaniem d�wiêków opisywanych czy sugerowanych w utworze literackim.
Termin �dynamika� rozumiem tu i stosujê w znaczeniu, jakie przybiera on w mu-
zykologii, gdzie dynamika �zajmuje siê okre�leniem wszelkich zjawisk zwi¹za-
nych z natê¿eniem d�wiêków i jego zmianami w utworze muzycznym�31. Nie
chodzi mi oczywi�cie o proste i dos³owne przeniesienie teorii czy pojêcia dyna-
miki muzycznej na grunt badañ literaturoznawczych. Celem zastosowania mu-
zykologicznej teorii dynamiki jest natomiast zwrócenie uwagi na sposób organi-
zowania wra¿eñ akustyczno-muzycznych w utworach Berenta32, szczególnie za�

30 J. S ³ a w i ñ s k i, Dialog. Has³o w: M. G ³ o w i ñ s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o-
p i e ñ - S ³ a w i ñ s k a, J. S ³ a w i ñ s k i, S³ownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. Wro-
c³aw 1998, s. 98.

31 F. We s o ³ o w s k i, Zasady muzyki. Kraków 1980, s. 79.
32 Teoria ta da siê, moim zdaniem, zastosowaæ tak¿e do innych utworów literackich, w których

warstwa akustyczno-muzyczna zajmuje wa¿ne miejsce.
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na zmienno�æ natê¿enia opisywanych d�wiêków, zjawisk akustycznych czy mu-
zycznych.

W muzyce zmiana si³y brzmienia d�wiêków odbywa siê przy u¿yciu okre�leñ
dynamiki (piano, forte, crescendo, diminuendo itp.), z góry wyznaczonej przez
kompozytora. W literaturze za�, szczególnie w opisach muzyki czy zjawisk aku-
stycznych, zmiany dynamiki ujawniaj¹ siê w dwóch wymiarach. Po pierwsze, na
poziomie leksyki (�£oskot uliczny p r z y c i c h ³  n a g l e�, P 171; �rozleg³o siê
w   c i s z y�, O 94; �k r z y c z a ³  w odpowiedzi p r z e r a � l i w i e  g ³ o-
� n o�, O 207). Po drugie � poprzez zasugerowanie zmienno�ci natê¿enia opisywa-
nych zjawisk akustycznych. Wa¿ne jest natomiast, ¿e do wyra¿enia zale¿no�ci
dynamicznych w literaturze nie jest w³a�ciwie potrzebna terminologia muzyczna.
Choæ jej zastosowanie by³oby najprostszym sposobem wywo³ania odpowiednich
skojarzeñ, to w twórczo�ci Berenta zmiany dynamiki sugerowane s¹ zazwyczaj
przy u¿yciu �rodków czysto literackich33.

Charakterystyce si³y opisywanych d�wiêków, a tak¿e jej zmian s³u¿¹ m.in.
przymiotniki i przys³ówki w stopniu równym i wy¿szym, jak te¿ czasowniki wy-
ra¿aj¹ce sam charakter d�wiêku oraz jego narastanie b¹d� s³abniêcie. Rzadziej
celowi temu s³u¿¹ rzeczowniki. Znacznie ciekawsze s¹ jednak próby opisania zmian
natê¿enia d�wiêków. Zasugerowania, zaprezentowania raczej ni¿ nazwania.

M a r s z  p o r y w a ³  w s z y s t k o, co ¿y³o, na ulicy w   s w ó j  r y t m  d z i a r s k i, b u t-
n y, z u c h w a ³ y. U l i c a  g r z m i a ³ a  p o t ê g ¹. I t¹ brutaln¹ moc¹ mosiê¿nego ³oskotu
uderzy³ marsz w szyby kawiarni, zamieniaj¹c i tu ludzi w konie: uszy strzyg³y bezwiednie,
same prê¿y³y siê golenie.

[...]
P r z e w a l i ³  s i ê  marsz ³ o m o t e m  b u r z y  i jak ciê¿ka chmura gromem dalej siê

potoczy³. M i j a ³, c i c h ³... Ju¿ go ³oskot uliczny g³uszy. J e s z c z e  d r ¿ y  w podnieceniu
ludzi, j e s z c z e  b ê b n i  s ³ a b o  po szybach kawiarni. [P 246�247]

Pocz¹tkowy opis si³y rozbrzmiewaj¹cej muzyki zosta³ dope³niony sugesti¹ jej
pog³osu czy wspomnienia. Sama muzyka wydaje siê natomiast przejêta przez re-
akcje, jakie wywo³a³a: podniecenie s³uchaczy, bêbnienie kawiarnianych szyb. Tak
typowy dla Berenta zabieg kontrastowania b¹d� wzajemnego przenikania siê bar-
dzo g³o�nych czy zupe³nie wyciszonych scen ma na celu przede wszystkim pod-
kre�lenie ci¹g³ego ruchu, zmienno�ci akcji, zró¿nicowanie nastrojów panuj¹cych
w opisywanych �rodowiskach oraz ogarniaj¹cych samych bohaterów.

Wa¿nym elementem dynamicznym zarówno w muzyce, jak i w literaturze jest
cisza. We wszystkich analizowanych przeze mnie utworach cisza przybiera roz-
maite formy i pe³ni ró¿ne funkcje.

Pauza jest jednym z wa¿niejszych elementów tak teorii, jak i praktyki mu-
zycznej. Cisza, choæby chwilowa, pozwala wydobyæ pe³niê nastêpuj¹cych po niej
lub podkre�liæ si³ê poprzedzaj¹cych j¹ d�wiêków. I choæ funkcja ciszy w literatu-
rze nie znajduje bezpo�redniego odzwierciedlenia w teorii muzyki, to analiza tego
zjawiska w oparciu o utwory Berenta pozwala stwierdziæ z ca³¹ pewno�ci¹, ¿e rów-
nie¿ brak d�wiêku mo¿e stanowiæ wa¿ny element muzyczno-akustycznej koncep-
cji powie�ci34.

33 Ale np. w Nauczycielu czytamy, ¿e dzieci krzycza³y �przera�liwym fortissimo� (PR 42).
34 Pomijam tu kwestiê milczenia czy przemilczenia w literaturze i jego rozmaitych odmian,

funkcji oraz teorii.
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Wielokrotnie powtarzane s³owo �cisza� sprawia, ¿e tym bardziej zwraca siê
uwagê, paradoksalnie, nie na sam brak d�wiêków, ale na d�wiêki opisywane. Czê-
sto cisza jest tylko pozorna b¹d� ogranicza siê do niewielkiego fragmentu prze-
strzeni otoczonej rozmaitymi d�wiêkami. Tak dzieje siê chocia¿by w przypadku
sceny w �tynglu�: �Cisza, pó³mrok i jakie� dziwne ponure skupienie panowa³o
w tej lo¿y. Krzyki i wrzawa ze sceny nie dochodzi³y tu, zda siê, nawet� (P 150).
Nieco inaczej funkcjonuje cisza w przestrzeniach miejskich: �Na ulicach grodu
pusto by³o i g³ucho. Tylko z wie¿yc i baszt huka³y sówki ponurym �miechem po
nocy� (¯K 202). Podkre�leniu ciszy mo¿e zatem s³u¿yæ skontrastowanie jej z pa-
nuj¹c¹ wokó³ wrzaw¹. I przeciwnie, cisza panuj¹ca w jednym miejscu pozwala
wydobyæ d�wiêki z innego. Jak widaæ chocia¿by na podstawie podanych tu przy-
k³adów, cisza jest najczê�ciej kontrastowana z rozmaitymi d�wiêkami. Funkcja
takiego zabiegu mo¿e byæ dwojaka. Z jednej strony, wydobywa siê w ten sposób
inne d�wiêki, z drugiej � podkre�la siê si³ê ciszy. Zawsze jednak spe³niona zostaje
podstawowa rola tego motywu: zwrócenie szczególnej uwagi na akustyczn¹ orga-
nizacjê �wiata przedstawionego.

Czasami informacja o braku d�wiêku wydaje siê zupe³nie zbyteczna, wystar-
czy³by bowiem brak okre�lenia d�wiêku. Okazuje siê jednak, ¿e cisza najczê�ciej
rozumiana jest wtedy jako brak nie tyle jakichkolwiek d�wiêków, ile konkretnego
odg³osu, i w³a�nie jego brak chce siê zaakcentowaæ, np. �bêd¹ szli [...] pod twoimi
oknami w przemarszach g³uchych [...]. Bêd¹ szli niemo i têpo� (O 170�171). Nie
oznacza to zatem, ¿e wokó³ bêdzie panowa³a zupe³na cisza, ale podkre�lona zosta-
³a bezd�wiêczno�æ ¿o³nierskiego marszu. I choæ kontekst nie wskazuje bynajmniej
na dos³owne rozumienie owego braku odg³osów, to mechanizm ten dobrze ilustru-
je wykorzystanie motywu ciszy. Bywa ona nazywana wprost, jedynie sugerowa-
na, a tak¿e wprowadzana jakby przy okazji � jako efekt stopniowego zanikania
d�wiêków. Przychodzi ³agodnie, to znów gwa³townie. Odchodzi stopniowo, bywa
te¿ nagle przerywana.

Czêsto s³u¿y tak¿e, podobnie jak opisy wra¿eñ akustycznych i muzycznych,
wyra¿eniu najrozmaitszych stanów i nastrojów. Pozwala zilustrowaæ stopniowe
odchodzenie w sen, charakteryzuj¹c jednocze�nie stan emocjonalny zasypiaj¹cej
Niny:

Cisza nocy sta³a siê jak struna g³ucho dudni¹ca, uderzana biciem jej serca, a zakoñczona
t³umionym przyjêkiem oddechu i wypraszalnym be³kotem, rzucanym w noc milcz¹c¹ jak prze-
pa�æ. [...]

Niebawem wszystko zg³uch³o wokó³ niej jeszcze bardziej, jakby kto zapar³ cicho ostatnie
wrota jawy. [O 229]

Na plan pierwszy wysuwaj¹ siê zatem w cytowanym fragmencie trzy funkcje
ciszy: charakterystyka samego zdarzenia, wytworzenie nastroju oraz ukazanie sta-
nu, jakiemu uleg³a zapadaj¹ca w sen bohaterka.

Brak d�wiêków, stopniowe milkniêcie wszelkich g³osów, kontrastowanie ci-
szy i rozmaitych zjawisk akustycznych to zabiegi, jakie spotkaæ mo¿na w ka¿dym
utworze Berenta. Okazuje siê zatem, ¿e nie tylko s³yszalno�æ rozpisanej przed
czytelnikiem rzeczywisto�ci stanowi o akustycznym charakterze dzie³ autora ¯y-
wych kamieni. Tak¿e cisza � rozumiana tu bardzo szeroko � mo¿e �wiadczyæ o wa¿-
nej roli motywów akustycznych w powie�ci.
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6

W utworach Berenta muzyczno-akustyczne postrzeganie �wiata przeplata siê
z percepcj¹ wizualn¹. St¹d czêste odwo³ania do zmys³u wzroku: barw, kszta³tów,
doznañ wzrokowych. Liczne s¹ te¿ opisy rzeczywisto�ci postrzeganej wszystkimi
zmys³ami:

Bo oto z   s z e l e s t e m  ogromnym, jakby wleczonej za sob¹ ga³êzi, s u n ê ³ a  ode drzwi
kobieta w   s r e b r z y s t o b i a ³ y m  s t r o j u, o  w ³ o s a c h  j a k  m i e d �, ca³a od l�nieñ sukni
i od brylantów na szyi j a k  o d  r o s y  p o ³ y s k l i w a. G e s t e m  r a m i e n i a  s k r ê t-
n y m  podejmowa³a tren sukni z ty³u, nieco ni¿ej stanu, i niby ³abêd� nastroszony, p ³ y n ê ³ a
� r o d k i e m  s a l o n u, p i e r s i ¹  i   o s a d ¹  b i o d e r  w y p i ê t a, kszta³tem litery S, ³¹cz¹-
cej dwie wysady nazbyt sowite i sob¹ jakby pyszne. S u k n i a m i  s z u m n a, jakim� szalem
czy te¿ puchowym �boa� w barokowe arabeski obramiona, z w r a c a ³ a  k u  l u d z i o m  b a r-
d z o  b i a ³ ¹  t w a r z  i   z i m n y  n a  n i e j  u � m i e c h, k t ó r y  j a w i ³  s i ê  i   z a m i e-
r a ³  jak w automacie. O d  n a g i e j  p i e r s i  szed³ w i e w  p e r f u m  m o c n y c h. [O 24]

Wzrok, s³uch, wêch � tymi zmys³ami do�wiadczane jest opisane tu zdarzenie.
Wra¿enia te przenikaj¹ siê, uzupe³niaj¹c wzajemnie, choæ jednocze�nie ka¿dy ze
zmys³ów zachowuje swoj¹ odrêbno�æ. Ponadto wszelkie doznania i obserwacje
podmiotu tej wypowiedzi ulegaj¹, jakby ju¿ w chwili obserwacji, subiektywnej
analizie i ocenie. Konkret (kszta³t litery S, bia³a twarz, naga pier�) miesza siê tu ze
skojarzeniami, chwilowymi doznaniami (szelest wleczonej ga³êzi, ³abêd� nastro-
szony, zimny u�miech)35.

Berent rzadko stosuje zabiegi czysto synestezyjne. Zazwyczaj skupia siê na
jednym ze zmys³ów i jemu podporz¹dkowuje opisywane doznania. Je�li ³¹czy ró¿ne
zmys³y, to przenikaj¹ siê one, ale z zachowaniem odrêbno�ci typu percepcji ka¿-
dego z nich. Charakterystyczne dla m³odopolskiej synestezji transponowanie wra-
¿eñ pisarz zast¹pi³ postrzeganiem wielowra¿eniowym z zachowaniem autonomii
ka¿dego ze zmys³ów.

7

Podsumowuj¹c: dziêki rozbudowanej warstwie odwo³añ akustycznych mu-
zyka zyskuje w powie�ciach Berenta dodatkowe znaczenie nie tylko jako wa¿ny
chwyt tematyczny czy kompozycyjny, lecz tak¿e jako czê�æ wczesnomodernistycz-
nej koncepcji prozy narracyjnej, realizowanej przez autora ¯ywych kamieni, ale
stanowi¹cej, z jednej strony, syntezê wcze�niejszych poetyk prozy powie�ciowej,
z drugiej za� punkt wyj�cia dla rozwoju powie�ci XX-wiecznej. Muzyka, jako zja-
wisko akustyczne, staje siê czê�ci¹ strategii narracyjnej, u której podstaw le¿y
odej�cie od � w³a�ciwej przede wszystkim prozie realistycznej � obrazowo�ci.
Jednym ze sposobów jest natomiast zmiana semantyki wizualnej na akustycz-
n¹. Co wiêcej, akustyczno�æ �wiata przedstawionego wpisuje siê tak¿e w rozwój
prozy, której nie mo¿na uznaæ ju¿ za próbê obiektywnej relacji o rzeczywisto�ci.
W utworach Berenta poznajemy �wiat taki, jakim m.in. s³ysz¹ go bohaterowie. Do

35 W³a�ciwe impresjonizmowi chwilowe i subiektywne wra¿enia ³¹cz¹ siê w tym opisie z i�cie
secesyjn¹ kresk¹ oraz motywami. Zabiegi te stanowi¹ niew¹tpliwie nawi¹zanie do m³odopolskich
technik pisarskich, inspirowanych sztukami plastycznymi.
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wa¿niejszych bowiem w³a�ciwo�ci zarówno narratora, jak i postaci u Berenta na-
le¿y ich aktywno�æ poznawcza. Bohaterowie odkrywaj¹ za� rzeczywisto�æ poprzez
jej akustyczno-muzyczn¹ percepcjê.

Jest jeszcze inny kontekst takiej koncepcji prozy powie�ciowej prze³omu wie-
ków. Chodzi o my�l filozoficzn¹ XIX wieku wraz z przekonaniem o wy¿szo�ci
muzyki nad innymi sztukami36. Ju¿ we wczesnym modernizmie muzyka staje siê
wyznacznikiem twórczo�ci doskona³ej, wyrazicielk¹ idei, wzorcem konstrukcyj-
nym i wreszcie motywem przewodnim. W szerszym kontek�cie sztuka ta rozu-
miana by³a jako ukryta si³a natury37, któr¹ jedynie wyj¹tkowa wra¿liwo�æ s³ucho-
wa, a tak¹ prezentuj¹ bohaterowie utworów Berenta, pozwoli w pe³ni odczuæ.

Motywy muzyczne
(�Lodowy po³ysk czarnej tafli fortepianu�)

Sceptyczne b¹d� krytyczne uwagi na temat muzycznych uwik³añ literatury
dopuszczaj¹ najczê�ciej mo¿liwo�æ analizy muzyki stematyzowanej w dziele lite-
rackim. I choæ nie brak opinii, ¿e w³a�nie w takiej formie wprowadzania muzyki
do literatury nie ma nic szczególnego38, to wielo�æ i ró¿norodno�æ motywów mu-
zycznych pozwala stwierdziæ, ¿e ca³kowite odrzucenie ich analizy zubo¿y³oby
dalsze dociekania nad fenomenem muzycznej literatury.

36 Oczywi�cie, wówczas przekonaniu takiemu patronowa³ A. S c h o p e n h a u e r  (�wiat jako
wola i przedstawienie. Prze³., wstêp, komentarz J. G a r e w i c z. T. 1. Warszawa 1994, s. 398), któ-
rego teoria opiera³a siê g³ównie na za³o¿eniu, ¿e muzyka jest bezpo�rednim odbiciem woli: �Muzyka
jest, mianowicie, tak b e z p o � r e d n i m  uprzedmiotowieniem i odbiciem w o l i  w ca³o�ci, jak sam
�wiat, ba, jak idee, których wielorakie przejawy sk³adaj¹ siê na �wiat pojedynczych rzeczy. Muzyka
nie jest wiêc w ¿adnym wypadku, tak jak inne sztuki, odbiciem idei, lecz j e s t  o d b i c i e m  s a-
m e j  w o l i, której przedmiotowo�ci¹ s¹ równie¿ idee; dlatego w³a�nie oddzia³ywanie muzyki jest
o tyle silniejsze i dociera g³êbiej ni¿ oddzia³ywanie innych sztuk; te bowiem mówi¹ tylko o cieniu, ta
za� o istocie rzeczy�. Na temat muzyki zob. te¿ ibidem, t. 1, s. 395�413; t. 2, s. 640�655. Teoria
Schopenhauera znalaz³a potwierdzenie i dope³nienie przede wszystkim w my�li Wagnera (idealna
symbioza sztuk pod egid¹ muzyki) oraz Nietzschego (muzyka jako sztuka doskona³a i pierwotna).
Te trzy nazwiska mo¿na by przyj¹æ za punkt wyj�cia do rozwa¿añ na temat miejsca muzyki w kultu-
rze oraz literaturze wczesnego modernizmu.

37 Najpe³niej koncepcji tej da³ wyraz B. L e � m i a n  w swoich dwóch studiach: Rytm jako �wia-
topogl¹d (1910) oraz U �róde³ rytmu (1915). Podstawow¹ kategori¹ ³¹cz¹c¹ � najogólniej � ¿ycie z mu-
zyk¹ jest dla niego w³a�nie rytm, którego �wiadectwo �mamy na ka¿dym miejscu i o ka¿dej porze dnia
i nocy�, bo nawet �i kwiat najlichszy, i ziele byle jakie nie bez³adnie, jeno rytmicznie rozkwita�. Rytm,
w przeciwieñstwie do �bezpowrotnego i niepowtarzalnego� ¿ycia, jest �powrotny i powtarzalny i na
tym polega jego weselno�æ� (B. L e � m i a n, U �róde³ rytmu. W: Szkice literackie. Wstêp, oprac.
J. T r z n a d e l. Warszawa 1959, s. 71, 73). W Le�mianowskiej koncepcji rytmu najwa¿niejszy wydaje
siê fakt wszechobecno�ci tego zjawiska. Rytm widoczny jest bowiem zarówno we wszech�wiecie,
w przyrodzie, w cz³owieku, jak i gdzie� poza wszelkimi zjawiskami zmys³owo do�wiadczalnymi. Sze-
roko kwestiê tê omawia A. S o b i e s k a  (Rytm jako �wiatopogl¹d � motywy muzyczne w poetyckiej
filozofii Le�miana. W: Twórczo�æ Le�miana w krêgu filozoficznej my�li symbolizmu rosyjskiego. Kra-
ków 2005).

38 Opiniê tak¹ wyrazili m.in. We l l e k  i   Wa r r e n  (op. cit., s. 161): �Same opisy poetyckie
rze�b, obrazów czy nawet muzyki nie s¹ zreszt¹ niczym szczególnym z teoretycznego punktu wi-
dzenia�. Nie sposób zgodziæ siê z tym twierdzeniem przede wszystkim z powodu jego zbyt ogólne-
go charakteru. Sk³onna by³abym raczej uznaæ, ¿e same motywy muzyczne czy plastyczne nie s¹
niczym ciekawym �z teoretycznego punktu widzenia�, choæ wprowadzanie do literatury rekwizyto-
rium zaczerpniêtego z innych sztuk wi¹¿e siê czêsto z ciekawymi zabiegami formalnymi, którym
ju¿ z punktu widzenia teorii literatury warto siê przyjrzeæ.
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Spo�ród rozmaitych sposobów funkcjonowania muzyki w dziele literackim
w ogóle, w tym tak¿e w utworach Berenta, na plan pierwszy wysuwaj¹ siê moty-
wy muzyczne. To one w pierwszej kolejno�ci przykuwaj¹ uwagê czytelnika i kie-
ruj¹ j¹ w stronê muzyki, poniewa¿ nie wymagaj¹ od niego szczególnej wiedzy
z tej dziedziny. Przez motywy muzyczne rozumiem tu bowiem wszelkiego rodza-
ju akcesoria, zdarzenia czy sytuacje zwi¹zane bezpo�rednio b¹d� po�rednio ze
sztuk¹ muzyczn¹ (instrumenty, partytury, nagrania, koncerty, taniec itp.), termino-
logiê oraz muzykê jako �rekwizyt�.

W ka¿dej ze swych powie�ci Berent wykorzystuje podobne sposoby wprowa-
dzania muzyki w obrêb �wiata przedstawionego. Ró¿nica tkwi w rodzajach moty-
wów muzycznych, z jakimi mamy do czynienia w poszczególnych tekstach, oraz
w ich nagromadzeniu. Wybór odniesieñ muzycznych wydaje siê ca³kowicie uza-
le¿niony, z jednej strony, od opisywanej w danym utworze epoki, z drugiej za� od
czasu powstawania poszczególnych tekstów39. Jest to zwi¹zane przede wszystkim
z faktem ewolucji motywu muzyki w twórczo�ci Berenta. W ci¹gu 45 lat, od pierw-
szego do ostatniego utworu, zmienia³y siê zarówno techniki pisarskie autora Fa-
chowca, jak i rodzaje motywów muzycznych oraz sposoby ich tematyzowania.
W tym okresie zmienia³a siê równie¿ sama muzyka, czego dowody znajdziemy
tak¿e w kolejnych dzie³ach Berenta. Najwyra�niej widaæ to na przyk³adzie Próch-
na (rola muzyki rozrywkowej i popularnej w kulturze prze³omu wieków; wspó³-
istnienie kultury wysokiej i niskiej) oraz ¯ywych kamieni (zwrot ku muzyce daw-
nej, po³¹czony z odczytaniem jej na nowo)40.

1

W pierwszych opowiadaniach (Nauczyciel, Przy niedzieli oraz W puszczy)
Berent daje czytelnikowi wra¿enie obcowania z muzyk¹ w ogóle albo raczej z do-
znaniami muzycznymi i akustycznymi. Nie znajdziemy tam ¿adnych odwo³añ do
konkretnych utworów, gatunków czy stylów muzycznych, lecz tylko muzyczn¹
metaforykê, terminologiê oraz muzyczno-akustyczny typ odbioru i postrzegania
rzeczywisto�ci. Jednym z podstawowych zabiegów stylistycznych jest nagroma-
dzenie czasowników wyra¿aj¹cych czynno�ci i odczucia zwi¹zane z percepcj¹ s³u-
chow¹. W pierwszym opowiadaniu Berenta rozbudowana i silnie akcentowana
akustyczno�æ objawia siê przede wszystkim w prze�laduj¹cych tytu³owego nauczy-
ciela dzieciêcych g³osach. Autor wykorzysta³ tu tak¿e, widoczny w ca³ej jego twór-
czo�ci, chwyt wielokrotnego, czêsto wariacyjnego powtórzenia. S³owa, podobnie
jak ich wspomnienie czy wewnêtrzny pog³os, powracaj¹ do bohatera, doprowa-

39 W i e d e m a n n  podejmuje analizê m.in. Próchna w kontek�cie muzyki okresu M³odej Pol-
ski. Rozwa¿ania swoje badacz koñczy twierdzeniem, ¿e �trudno by³oby w ca³ej dwudziestowiecznej
prozie polskiej znale�æ dzie³a, w których o aktualnie tworzonej muzyce i jej przysz³ych losach mó-
wiono by z przenikliwo�ci¹ godn¹ powie�ci Berenta, ¯u³awskiego czy Witkiewicza� (Sytuacja mu-
zyki wspó³czesnej [...], s. 516). Jednak choæ opinia ta s³usznie podkre�la miejsce wspó³czesnej wy-
mienionym twórcom my�li muzycznej w ich utworach, to w kontek�cie literatury XX-wiecznej nie
mo¿na zapominaæ chocia¿by o twórczo�ci Iwaszkiewicza, którego literackie realizacje tematu mu-
zyki jemu wspó³czesnej zas³uguj¹ w tym wzglêdzie na szczególn¹ uwagê.

40 Zagadnienie to wpisuje siê w znacznie szerszy kontekst rozwa¿añ nad ewolucj¹ motywów
muzycznych w literaturze modernizmu, a tak¿e nad wp³ywem rozmaitych mód i tendencji w muzy-
ce prze³omu wieków na jej obraz w dzie³ach literackich.
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dzaj¹c go do ob³êdu. Opowiadanie nie zawiera zatem ¿adnych aluzji muzycznych,
ale stanowi doskona³y przyk³ad przeobra¿eñ, jakim uleg³y formy prozatorskie.
Z jednej strony, ten wywodz¹cy siê z tradycji naturalistycznej utwór skupia siê nie
tyle na samym problemie, ile na prze�ledzeniu rozwoju dramatu psychologiczne-
go bohatera. Z drugiej za� uwagê czytelnika musi przykuæ tak¿e konstrukcja utworu.
Oprócz zasygnalizowanej ju¿ wcze�niej silnej �akustyczno�ci� najciekawszy wy-
daje siê zabieg swoistej rytmizacji tekstu poprzez jego fragmentaryczn¹, �poszarpa-
n¹� budowê. Wra¿enie ci¹g³o�ci narracji zaburzone zosta³o przez zbudowanie akcji
ca³ego utworu w formie krótkich, jedno-, dwu-, rzadziej kilkuzdaniowych akapitów.
W ten oto prosty sposób uda³o siê Berentowi uzyskaæ wra¿enie przyspieszonego
tempa oraz rosn¹cego napiêcia41. St¹d jednak daleko jeszcze do w³a�ciwej pó�niej-
szym utworom �muzyczno�ci�.

Fachowiec poszerza wprawdzie spektrum wykorzystywanych przez Berenta
odniesieñ muzycznych, jednak dopiero trzy kolejne powie�ci przynios¹ ca³¹ gamê
muzycznych uwik³añ, których pog³os rozbrzmiewa jeszcze na kartach Opowie�ci
biograficznych.

Zanim jednak Berent wyda swoj¹ drug¹ powie�æ � Próchno � opublikuje jesz-
cze oparte na impresjonistycznych technikach literackich opowiadanie W puszczy.
Krajobraz. Na kilkunastu stronicach tej prozy wra¿eniowej doznania i impresje
wzrokowe mieszaj¹ siê ze s³uchowymi, oddaj¹c pe³niê prze¿yæ w obliczu spotka-
nia z natur¹. I choæ muzyka nie zajmuje tu znacz¹cego miejsca ani w warstwie
konstrukcyjnej, ani tematycznej, to opowiadanie W puszczy dowodzi, ¿e w twór-
czo�ci Berenta olbrzymi¹ rolê odgrywaj¹ wszelkiego rodzaju doznania zmys³owe.
Opowiadanie to stanowi te¿ doskona³y przyk³ad potwierdzaj¹cy opiniê, ¿e w pro-
zie narracyjnej koñca XIX wieku �miejsce relacji o faktach zajê³a relacja o per-
cepcji faktów�42. Zorganizowanie za� opowie�ci wokó³ doznañ s³uchowych trak-
towanych na równych prawach z wzrokowymi to niezwykle ciekawy sposób przej-
�cia od charakterystycznego dla wcze�niejszej twórczo�ci prozatorskiej typu
obrazowania wizualnego w stronê akustycznego. Tak¹ w³a�nie drogê wyznaczaj¹
kolejne powie�ci Wac³awa Berenta.

Próchno to pierwsza powie�æ, w której autor ju¿ na prawach takich samych jak
w wypadku innych elementów �wiata przedstawionego wprowadza motywy mu-
zyczne. Utwór ten realizuje wiele typowych zarówno dla wcze�niejszych, jak i ko-
lejnych dzie³ Berenta strategii �umuzyczniania�. W³a�ciwa autorowi Próchna meto-
da pracy nad powie�ci¹, polegaj¹ca na budowaniu �wiata przedstawionego na wielu
poziomach jednocze�nie, z równ¹ dba³o�ci¹ o szczegó³y oraz w zgodzie z rzeczy-
wistym obrazem opisywanych miejsc, faktów, zdarzeñ, �rodowisk, a nawet czasów,
sprawia, ¿e tak¿e wszelkie motywy muzyczne stanowi¹ nieroz³¹czny element wy-
kreowanego �wiata. Muzyka jest jednocze�nie wa¿nym �rodkiem charakterystyki
okresu, w jakim umieszczona zosta³a akcja Próchna.

41 Zabieg stopniowego zwiêkszania napiêcia na poziomie zarówno fabu³y, jak i narracji bywa
okre�lany, przy u¿yciu terminologii muzycznej, jako crescendo: fabularne (T. � w i ê t o s ³ a w s k a,
Sienkiewiczowska wizja dwóch kultur w �Quo vadis?� (Preludium i crescendo). W zb.: Powie�æ polska
XIX wieku. Red. L. Ludorowski. Lublin 1992, s. 185) lub narracyjne (L. L u d o r o w s k i, Sztuka
opowiadania w �Ogniem i mieczem� Henryka Sienkiewicza. Warszawa�Poznañ 1977, s. 204). Zob.
te¿ K. G ó r s k i, Muzyka w opisie literackim. W zb.: Muzyka w literaturze, s. 276.

42 G ³ o w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci, s. 292.
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Jak zauwa¿a Adam Wiedemamm, Berent podj¹³ w Próchnie �udan¹ próbê
uwidocznienia napiêæ, jakie zarysowa³y siê w powagnerowskim �wiecie muzycz-
nym�43. Z jednej strony mamy zatem postaæ kompozytora i pianisty Henryka von
Hertensteina � reprezentanta sztuki wysokiej, inspirowanej osi¹gniêciami twórcy
dramatu muzycznego, wyznawcê muzyki programowej. Z drugiej za� strony, �jako
przeciwwagê dla losów Hertensteina, umie�ci³ Berent w Próchnie opis wystêpu
piosenkarki kabaretowej Yvette Guilbert�44. Obok zwi¹zanego z kultem Wagnera
patosu � powie�ciowy �wiat ulega tak¿e prostocie, naiwno�ci i lekko�ci muzyki
popularnej45. Yvetta reprezentuje bowiem pewien typ twórczo�ci, ów od³am w sztu-
ce prze³omu wieków, którego intensywny rozwój zapewni³ mu trwa³e miejsce obok
sztuki wysokiej. Na nurt ten sk³ada³y siê zarówno muzyka popularna, kabaretowa,
jak i wkradaj¹ca siê na salony muzyka ludowa. Obok arii z Carmen Bizeta, lar-
ghetto z Koncertu e-moll, op. 11, oraz Scherza h-moll Chopina, III Symfonii (zwa-
nej Eroik¹) Beethovena, Trzeciej Rapsodii (z cyklu Rapsodii wêgierskich) Liszta,
Bettelstudenta Millöckera46 czy £abêdzia oraz Requiem Hertensteina47 w powie-

43 W i e d e m a n n, Sytuacja muzyki wspó³czesnej [...], s. 508. Na temat Wagnerowskiej kon-
cepcji muzyki zob. m.in. R. Wa g n e r, Opera i dramat. Prze³., wstêp M. D i e n s t l. Cz. 1: Opera
a istota muzyki. Lwów�Warszawa 1907. � M. S z e w c z y k - S k o c z y l a s, Pi�miennictwo polskie
o Wagnerze. W: Ryszard Wagner a polska kultura muzyczna. Katowice 1964. � A. E i n s t e i n,
Muzyka w epoce romantyzmu. Prze³. M. i  S. J a r o c i ñ s c y. Kraków 1965. � Z. J a c h i m e c k i,
Wagner. Kraków 1973. � L. P o l o n y, Modernizm i muzyka Kar³owicza. W: W krêgu muzycznej
wyobra�ni. Kraków 1980, s. 109�110. O kulcie za� Wagnera oraz jego wp³ywie na literaturê wcze-
snego modernizmu zob. m.in. Wa c h o w i c z, op. cit., s. 92. � J. O p a l s k i, Muzyka w literaturze
miêdzywojennej. (Próba systematyzacji). W: Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia
miêdzywojennego. Warszawa 1980. � A. J a r z ê b s k a, Spór o piêkno muzyki. Wprowadzenie do
kultury nuzycznej XX wieku. Wroc³aw 2004, rozdz. Kult Wagnera pod has³em �jedno�ci sztuk�.

44 W i e d e m a n n, Sytuacja muzyki wspó³czesnej [...], s. 511.
45 J. O p a l s k i  (O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. W: Chopin

i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia miêdzywojennego, s. 39) wyodrêbnia osobn¹ �katego-
riê sposobu istnienia utworu muzycznego w dzie³ach literackich�, tzn. �wszelkie utwory muzyczne
nie nale¿¹ce do tzw. muzyki powa¿nej�, a s¹ w�ród nich m.in. �elementy muzyki popularnej, roz-
rywkowej i religijnej wpisane w utwór literacki�.

46 Karl M i l l ö c k e r  (1842�1899) � �austriacki kompozytor, jeden z czo³owych przedstawicie-
li operetki wiedeñskiej. Jego operetka Student-¿ebrak (Bettelstudent, Wiedeñ 1882) jest jedn¹ z niewie-
lu operetek wiedeñskich, której bohaterami s¹ Polacy, za� akcja jest przeplatana takimi tañcami, jak
polonez, krakowiak i mazurek� (Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Warszawa 1995, s. 559).
Warto tak¿e dodaæ, ¿e �w repertuarze warszawskiej operetki [...] w latach dziewiêædziesi¹tych dosz³a
do g³osu plejada m³odych kompozytorów austriackich: Karl Millöcker [...]� (W. F i l l e r, Ogródki,
operetka, melodramat. W zb.: Kultura muzyczna Warszawy drugiej po³owy XIX wieku, s. 174).

47 Kompozycje Hertensteina mieszcz¹ siê w tym porz¹dku, mimo ¿e s¹ utworami fikcyjnymi,
dziêki przynale¿no�ci do sztuki wysokiej. Choæ warto pamiêtaæ, ¿e z dzisiejszego punktu widzenia
£abêd� nie jest ju¿ kompozycj¹ fikcyjn¹, poniewa¿ po wydaniu powie�ci utwór ten (w powie�ci funk-
cjonuj¹cy g³ównie jako tekst) doczeka³ siê opracowania muzycznego dokonanego przez dwóch wybit-
nych kompozytorów: K. S z y m a n o w s k i e g o  (pie�ñ £abêd� na g³os i fortepian, op. 7, z 1904 roku)
oraz G. F i t e l b e r g a  (Preludium i pie�ñ na g³os i fortepian, op. 19, z 1906 roku). Kompozycja Szy-
manowskiego uwa¿ana jest za jedn¹ z najwa¿niejszych pie�ni w dorobku artysty, a fakt skomponowa-
nia przez autora S³opiewni muzyki do wiersza Berenta jest podkre�lany przez literaturoznawców. Jed-
nocze�nie o utworze tym nie wspomina siê w omówieniach twórczo�ci Fitelberga, podobnie jak opra-
cowania historycznoliterackie pomijaj¹ kompozycjê s³awnego dyrygenta. O obu kompozycjach pisze
N y c z  we wstêpie do Pism rozproszonych B e r e n t a  (s. 16). Zob. te¿ list A. C h y b i ñ s k i e g o  do
Z. Jachimeckiego (przyjaciela Berenta), z 31 III 1906 (Troski i spory muzykologii polskiej 1905�1926.
Korespondencja miêdzy Adolfem Chybiñskim a Zdzis³awem Jachimeckim. Oprac. K. W i n o w i c z.



26 PAULINA  KIERZEK

�ciowym �wiecie rozbrzmiewaj¹ tak¿e: nucony mimochodem kuplet, powracaj¹-
cy refren wy�piewywany na nutê kankana, ludowa piosenka z Mazowsza, parafra-
za hymnu Deutschland, Deutschland über Alles, kabaretowe przeboje czy wresz-
cie chóralne �ta-ra-ra-bumdera! ta-ra-ra-bumdera!� (P 150).

Opozycja ta mie�ci siê w szerszym ni¿ muzyczny porz¹dku, widocznym tak¿e
w innych kontekstach. W odniesieniu do twórczo�ci Berenta pisa³ o tym Ryszard
Nycz:

Mieszczañskie postawy i idea³y znajdowa³y przeciwwagê w postawach i idea³ach moder-
nistycznych. Oto przyk³adowe antynomie: aprobata t³umu i przeciêtno�ci � indywidualizm i po-
czucie wy¿szo�ci (has³o: �nadcz³owiek�); filisterskie zadowolenie i stadno�æ � waloryzacja
cierpienia i samotno�ci; sztuka rozrywkowa, schlebiaj¹ca mieszczañskim gustom � estetyzm48.

W szerszym kontek�cie wszystkie wymienione opozycje mieszcz¹ siê w po-
rz¹dku ¿ywio³ów: dionizyjskiego i apolliñskiego. Twórczo�æ Nietzschego jest po-
nadto jednym z wa¿niejszych kontekstów interpretacji motywów muzycznych
w utworach Berenta49.

Obok fikcyjnych bohaterów w Próchnie pojawiaj¹ siê tak¿e odwo³ania do au-
tentycznych postaci ze �wiata muzyki. Najciekawsz¹ z nich jest Yvetta Guilbert,
w rzeczywisto�ci s³awna francuska piosenkarka i aktorka, któr¹ portretowa³ wie-
lokrotnie Henri de Toulouse-Lautrec50. Ona w³a�nie stanowi jedn¹ z osi konstruk-

Kraków 1983, s. 114): �PS. [...] Ja teraz napisa³em etiudê fortepianow¹ fis-moll. Harmonizacja � ni-
czym Fitelberga £abêd�, niczym Debussy i Ravel lub Albeniz�. O £abêdziu zob. te¿ ibidem, s. 116,
przypis: �Pie�ñ napisana do tekstu Wac³awa Berenta, któr¹ na jêzyk niemiecki t³umaczy³ Chybiñski.
(Por. list Fitelberga do Chybiñskiego z 9 III 1906. Archiwum A. Chybiñskiego � PWM)�. O obu kom-
pozycjach wspomina tak¿e J. I w a s z k i e w i c z  (Karol Szymanowski a literatura. W: Pisma mu-
zyczne. Warszawa 1983, s. 120�121): �Typowym zjawiskiem dla tej epoki by³a taka powie�æ, jak Próchno
Berenta. I nic te¿ dziwnego, ¿e dwaj najwybitniejsi arty�ci »M³odej Polski« do wiersza wy³owionego
z tekstu tej powie�ci napisali muzykê. [...] wa¿ne, ¿e obaj m³odzi muzycy skierowali sw¹ uwagê na
tekst tak niezmiernie charakterystyczny ideowo i jêzykowo dla swej epoki�.

Przy okazji warto dodaæ, ¿e choæ Berent jest autorem zaledwie kilku wierszy, nie w ca³o�ci
zreszt¹ wykorzystanych przez kompozytorów, to zdarzaj¹ siê i takie opinie: �Kr¹g inspiracji poetyc-
ko-filozoficznej w dzie³ach kompozytorów M³odej Polski jest bardzo rozleg³y, obejmuje najwybit-
niejszych patronów filozoficznych epoki Schopenhauera i Nietzschego oraz poezjê Tetmajera, Ka-
sprowicza, ̄ u³awskiego, Jellenty, Miciñskiego, B e r e n t a, Wyspiañskiego, Ryszarda Dehmla, a tak¿e
S³owackiego, Norwida i Heinricha Heinego � by poprzestaæ na najwa¿niejszych tylko nazwiskach�
(L. P o l o n y, M³oda Polska w muzyce. Estetyka � poetyka � styl. W zb.: Stulecie M³odej Polski,
s. 494. Podkre�l. P. K.), czy: �najbardziej sprawdzalnym �wiadectwem ich [tj. kompozytorów m³o-
dopolskich] zainteresowania ideologi¹ m³odopolsk¹ by³o opracowywanie tekstów poetów reprezen-
tuj¹cych ten kierunek (Tetmajera, Kasprowicza, Wyspiañskiego, B e r e n t a, Miciñskiego)�
(J. C h o m i ñ s k i, K. W i l k o w s k a - C h o m i ñ s k a, Historia muzyki. Cz. 1. Warszawa 1990,
s. 178. Podkre�l. P. K.).

48 R. N y c z, Homo irrequietus. Nietzscheanizm w twórczo�ci Wac³awa Berenta. W: Jêzyk
modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wyd. 2. Wroc³aw 2002, s. 262. W szkicu tym
(z roku 1976) autor korzysta z koncepcji modernizmu sformu³owanej przez K. Wykê � zob. ibidem,
s. 223.

49 Zagadnienie to nadal wymaga gruntownego opracowania. Wp³yw Nietzschego na koncepcjê
muzyki w twórczo�ci Berenta jest niew¹tpliwy, tym bardziej ¿e � jak zauwa¿y³ T. We i s s  (Fryde-
ryk Nietzsche w pi�miennictwie polskim lat 1890�1914. Wroc³aw 1961, s. 60. Cyt. za: Nycz, Homo
irrequietus, s. 260) � nietzscheanizm autora Próchna jest �zagadnieniem ca³okszta³tu jego twórczo-
�ci i pogl¹dów�. Warto przypomnieæ, ¿e B e r e n t  t³umaczy³ teksty autora Zaratustry, komento-
wa³ jego pogl¹dy, koncepcje, a nawet styl (okre�laj¹c go m.in. jako muzyczny � zob. �ród³a i uj�cia
nietzscheanizmu, PR 130).
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cyjnych Próchna: poza samym wystêpem jest stale obecna w rozmowach, wspo-
mnieniach i my�lach innych bohaterów. Jako g³ówna atrakcja spektakli teatral-
nych owa �Szansona � bycza! [...] Tynglówka [...] Fenomenalna, nadzwyczajna,
boska! [...] Ksiê¿na cynizmu wspó³czesnego! pani ostrych zgrzytów!... [...] Czy-
sta, dumna, karz¹ca � jak sztuka� (P 103) wprowadza w ten dekadencki, pe³en
zw¹tpienia i przebrzmia³ych idei �wiat powiew �wie¿o�ci i ¿ycia. Ona w³a�nie
najpe³niej odzwierciedla w Próchnie ¿ywio³ dionizyjski. Postaæ ta staje siê bo-
wiem uosobieniem ¿¹dz, jakim ulega mieszczañskie spo³eczeñstwo.

Oprócz Yvetty w powie�ci nie pojawiaj¹ siê inne znane z historii postacie �wiata
muzyki, ale obecne s¹ ich nazwiska i muzyka: Beethoven, Liszt, Szopen51. Cho-
cia¿ nazwiska te wybrzmiewaj¹ w powie�ci tylko kilka razy, to ich funkcja nie
ogranicza siê do poszerzenia muzycznych odniesieñ. Wszyscy wymienieni kom-
pozytorzy staj¹ siê przedmiotem parodii, jakiej dokona³ na klasykach �Niedo�ci-
g³y imitator, iluzjonista biograficzny, profesor van der Clerk� (P 147). Zabieg ten
s³u¿y podkre�leniu podzia³u sztuki muzycznej prze³omu wieków na wysok¹ i ni-
sk¹. Na profanacjê nazwisk wielkich kompozytorów gwa³townie reaguje tylko
Henryk: �To¿ te ma³py o�mielaj¹ siê graæ Scherzo h-moll!... Zaprzestaæ!� (P 148).
W owych s³owach realizuje siê kreacja Hertensteina jako postaci opozycyjnej wo-
bec wspomnianej wcze�niej Yvetty oraz reprezentowanego przez ni¹ spo³eczeñ-
stwa. Opozycja ta wyra¿ona zosta³a w powie�ci poprzez konteksty muzyczne, w ja-
kich umieszczani s¹ bohaterowie, oraz opis ich zachowañ i reakcji.

Micha³ G³owiñski pisa³ o Oziminie, ¿e �wykracza [...] poza poetykê realistyczn¹,
stanowi dowód awansu spraw muzycznych w prozie naszego stulecia�52. Rzeczy-
wi�cie, powie�æ wykorzystuje muzykê przy u¿yciu wszystkich niemal dostêpnych
literaturze �rodków. Jednak nie nale¿y, moim zdaniem, przeceniaæ znaczenia Ozi-
miny w kontek�cie wcze�niejszego o 8 lat Próchna, gdzie muzyka sta³a siê ju¿
jednym z wa¿niejszych elementów �wiata przedstawionego. Faktem jest wszak¿e,
i¿ w Oziminie muzyczno-akustyczna organizacja powie�ci jest silniej rozwiniêta
ni¿ we wcze�niejszych utworach. W ramach ewolucji motywu muzyki w twórczo-
�ci Berenta Próchno silnie rozbudowuje i ró¿nicuje muzykê w³a�nie jako motyw,
Ozimina za� jako element organizacji rzeczywisto�ci, co wi¹¿e siê m.in. z bogac-
twem zabiegów stylistycznych, �efektów brzmieniowych, paronomastycznych,
synestezyjnych�53.

W trzeciej z kolei powie�ci Berenta, podobnie jak w innych, motywy muzycz-
ne pojawiaj¹ siê czêsto i w rozmaitych kontekstach. Znowu na kartach powie�ci
rozbrzmiewaj¹ zarówno znane, jak i fikcyjne utwory muzyczne: arie z Carmen,
pie�ñ Pu³k Czwarty, krakowiak (�A bo my to jacy-tacy! Jacy-tacy!�), modlitewna
pie�ñ Hospodi pomi³uj! czy �piewane przy akompaniamencie fortepianu piosenki.

Podobnie jak w Próchnie, do g³ównych motywów muzycznych Oziminy nale-
¿¹, obok kompozycji, terminologia i metaforyka muzyczna, instrumenty, taniec,
�piew, rozmowy o muzyce oraz � last but not least � sama muzyka. Z poprzedni¹
powie�ci¹ Oziminê ³¹czy tak¿e sposób potraktowania sytuacji sztuki muzycznej

50 Zob. Encyklopedia muzyki, s. 332.
51 Zachowujê pisowniê zgodn¹ z wersj¹ powie�ciow¹.
52 G ³ o w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci, s. 287.
53 W. B o l e c k i, wstêp w: OB 10.



28 PAULINA  KIERZEK

prze³omu wieków. Tym razem jednak rozrywkowa funkcja muzyki okazuje siê
najwa¿niejsza, co pozwala przede wszystkim scharakteryzowaæ przedstawione
w utworze �rodowisko. Potrzeba �wiatowego ¿ycia po³¹czona z pozorno�ci¹ wszel-
kich warto�ci wyra¿ona zosta³a m.in. poprzez fakt entuzjastycznego przyjêcia sa-
lonowej diwy �w barokowej fanfarze wielkosto³ecznego sztychu�:

bi³a od tej kobiety fanfar¹ owa melodia wartkiego po stolicach ¿ycia, gdy roziskrz¹ siê �wiat³a
wieczorne i roztworz¹ najjaskrawsze kramy podniet nerwowych dla t³umów, gdy sztucznych
�wiate³ podnieta gor¹czkowa zagra jakby do ataku wszystkim pulsom woli w tym podwieczor-
nym niepokoju wibruj¹cego wprost czasu, gdy bruki same nios¹ elastycznymi kroki w �wietli-
ste chromy t³umnej ¿¹dzy u¿ycia. [O 30]

Motywy muzyczne staj¹ siê zatem pretekstem do podjêcia charakterystyki
zarówno �rodowiska, jak i poszczególnych bohaterów54. Celowi temu s³u¿y ju¿
sam rodzaj zastosowanego motywu, skojarzeñ, jakie wywo³uje, czy sposób jego
prowadzenia.

¯ywe kamienie, zgodnie z tematem powie�ci, wype³nione s¹ rozbrzmiewaj¹c¹
wszêdzie muzyk¹ �redniowieczn¹. Zarówno muzyczne rekwizyty, przejêta termi-
nologia, konkretne utwory i gatunki muzyczne, jak i sposób my�lenia o muzyce
kieruj¹ uwagê czytelnika w stronê realiów �redniowiecznych. W�ród przywo³y-
wanych i wykorzystywanych w powie�ci utworów muzycznych mamy przede
wszystkim zbiór pie�ni waganckich Carmina Burana, wyodrêbnion¹ jedn¹ z pie-
�ni zatytu³owan¹ Confessio Goliae (Spowied� Archipoety), Gaudeamus, Dies irae
oraz komponowane na kszta³t �redniowiecznych pie�ni waganckich przy�piewki
i �piewane b¹d� melorecytowane opowie�ci55. W ¯ywych kamieniach znajdziemy
tak¿e inne motywy muzyczne, z których ka¿dy z niebywa³¹ dba³o�ci¹ o zachowa-
nie prawdopodobieñstwa dostosowany zosta³ do realiów �redniowiecznych. Na-
wet sam obraz muzyki zbli¿a siê do popularnego w wiekach �rednich podzia³u na:
musica mundana, musica humana oraz musica instrumentalis56.

Motywem �muzycznym�57, który powraca we wszystkich utworach sk³adaj¹-

54 G ó r s k i  (op. cit., s. 266) uwa¿a, i¿ tak¹ rolê ma opis mazura w Oziminie � zadaniem tego
opisu jest �oddanie zmys³owego rozwydrzenia w wykwintnym na oko �rodowisku salonowym [...].
Opis muzyczny pe³ni tu funkcjê po�redniej charakterystyki okre�lonego �rodowiska�.

55 Szerzej poszczególne motywy i strategie muzyczne wystêpuj¹ce w ¯ywych kamieniach oma-
wiam w innym miejscu. Zob. K i e r z e k, op. cit.

56 Samego podzia³u dokona³ ju¿ Pitagoras, jednak nazwanie owych kategorii oraz ich roz-
powszechnienie na gruncie muzykologii �redniowiecznej to ju¿ zas³uga Boecjusza. Zob. m.in.
J. J a m e s, Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porz¹dku wszech�wiata. Prze³. M. G o d y ñ.
Kraków 1996, s. 37. � B. M a t u s i a k, Hildegarda z Bingen. Teologia muzyki. Kraków 2003, s. 37.

57 Wyja�nienia wymaga tu oczywi�cie u¿ycie cudzys³owu. Pragnê w ten sposób podkre�liæ, ¿e
mimo niew¹tpliwie muzycznego uwik³ania pie�ni nie mo¿na jej traktowaæ jako motywu muzyczne-
go na równi np. z motywem Carmen w Próchnie czy Oziminie. Wa¿ne jest bowiem, ¿e Mazurek
D¹browskiego funkcjonuje w Opowie�ciach biograficznych przede wszystkim jako symbol, nie za�
jako utwór � a zatem i motyw � muzyczny. Oprócz samego kontekstu historycznego, w jakim osa-
dzony zosta³ zabieg wielokrotnego powo³ywania siê na s³owa pie�ni, dodatkowo o tym, ¿e nie mu-
zyczny, ale ideowy charakter utworu stanowi jego dominantê, �wiadczyæ mo¿e fakt, ¿e choæ napisa-
ny w 1797 roku (do s³ów J. Wybickiego, z muzyk¹ spornego autorstwa) Mazurek sta³ siê hymnem
Polski dopiero w 1926 roku, to Berent wielokrotnie umieszcza tê informacjê w tek�cie Nurtu: np.
�refreny »mazurka« (dzisiejszego hymnu)� (OB 170), �bohatera polskiego hymnu narodowego�
(OB 103), tak¿e w kontek�cie autorstwa melodii Mazurka: �(Kogo interesuj¹ ci¹g³e u nas kontro-
wersje co do autorstwa dzisiejszego hymnu: Wybicki? Ogiñski? � ten zwróci zapewne uwagê na to
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cych siê na Opowie�ci biograficzne, jest Mazurek D¹browskiego. Zaskakuje przede
wszystkim ilo�æ rozmaitych sposobów wprowadzania tego motywu do powie�ci.
Oto kilka z nich:

rozlegaæ siê pocz¹³ z czasem za osobliwe Requiem m a z u r e k  przekorny � ¿ e  n i e  u m a r-
³ a. �Ta p i o s n e c z k a, z r o b i o n a  p r z e z  p a n a  W y b i c k i e g o  n a  p i e r w s z y
w i d o k  w o j s k a  p o l s k i e g o  w   R e g g i o, w e  W ³ o s z e c h� � jak powie o niej po
latach D¹browski sam � [...] sta³a siê obecnie h e j n a ³ e m  n a  w i e l k i e  t r ¹ b y  i   h y m-
n e m  g a l o w y m. Dudli siê j¹ dzi� poza tym tak nad wszelki umiar, potrzebê i sens, ¿e skle-
pa³y siê wszystkie jej klawisze i wywia³ dawnego ducha ostatek. [...] ow¹ � p i e w k ê  z z a
A l p, M a r s y l i a n k i  p o s k o c z n ¹  s i o s t r z y c ê, przyjê³y wszystkie gard³a, dyszkanty
i pogwizdy ulicy, by roznie�æ j¹ niebawem po mie�cie, a wnet i po ca³ym kraju. [Nurt, OB 83]58

I mniej rozbudowane: �piosenka zrobiona przez pana Wybickiego� (89)59;
�mazurek� (140, 169, 170, 176, 179, 180, 182), �mazurek D¹browskiego� (544),
�mazurek legionowy� (535), �legionowa piosenka� (181). Albo przy u¿yciu cyta-
tów: �»Przejdziem Wis³ê, przejdziem Watrê, bêdziem Polakami. Marsz, marsz...«�
(88), �»Jeszcze Polska«� (111, 560), �»Marsz, marsz D¹browski«� (111, 141, 188,
560), nawet niemal pe³nych strof (142, 180).

We wszystkich czê�ciach Opowie�ci znajdziemy nazwy rozmaitych instrumen-
tów (gitara, gê�le, dzwony, bêbny, kot³y, tr¹by, lutnia, organy, klawikord, skrzyp-
ce, fortepianik, klawesyn, szpinet, viola d�amor)60, terminy i s³ownictwo muzycz-
ne z bardzo ró¿nych poziomów (m.in. hejna³, chór, gê�larz, bas, opera, papiery
muzyczne, trio, kwartet, kuplet, opera buffo, tempo, fuga, gama, echo, metrum,
rezonans, szlagier, dyszkant, polifonia, akord, melodia, nuta, aria, tonacja, menuet
oraz muzyka), utwory muzyczne (pie�ni Karpiñskiego cytowane z wyra�nymi su-
gestiami dotycz¹cymi sposobu wykonania oraz instrumentarium potrzebnego do
akompaniamentu, Lodoiska Cherubiniego, �arietki pani Truskolaskiej� oraz wiele
fikcyjnych utworów, w tym przede wszystkich piosenek i pie�ni).

Motywy muzyczne zosta³y przez Berenta w pe³ni wykorzystane przede wszyst-
kim w omówionych ju¿ utworach, co nie oznacza, ¿e pozosta³e teksty s¹ ich po-
zbawione. W wierszach pojawia siê kilka odwo³añ do sztuki d�wiêków: �Roztêsk-
nieñ nutê w dzwonów granie / I surmy g³uche w psalm rozpaczy� (Geniusz ¿ebra-
czy, PR 95); �Zwiastunie ¿niw! ten lot na schwa³, / Spod mogi³ rzut w b³êkitu
dzwon: / Pogrobnych serc wysoki ton, / Od wieków w wiek nadziejê gra³� (M³o-
do�ci..., PR 96), �Duszê mam jako harfa roz�piewan¹ / Melodi¹ ¿ycia nad mogi³y
gran¹� (Wiosna mówi, PR 97). Uwaga autora skupia siê wokó³ najbardziej typo-

drugie ju¿ za�wiadczenie, przemawiaj¹ce po�rednio za Wybickim, w sensie przekomponowania prze-
zeñ motywu dawnego)� (OB 123). Zob. te¿ przypis: OB 257.

W motywie Mazurka ³¹czy siê ponadto symbolika narodowa z semantyk¹ ruchu i ¿ycia (mazur
jako utwór przede wszystkim taneczny, ¿ywy i rytmiczny). Mazur (mazurek) odzwierciedla zatem
w Opowie�ciach wszelkiego rodzaju d¹¿enie do aktywno�ci. Jako motyw tylko czê�ciowo muzycz-
ny zyskuje jednak, dziêki swoim cechom, dodatkow¹ warto�æ semantyczn¹.

58 We fragmencie tym znajduje siê wiêcej informacji o samym utworze i jego losach. Zob. te¿
przypis: OB 242. Wyró¿nienia w cytacie dodatkowo podkre�lone lini¹ ci¹g³¹ pochodz¹ od Berenta.

59 Ten i nastêpne cytaty pochodz¹ z ró¿nych czê�ci Opowie�ci biograficznych. ¯eby unikn¹æ
powtarzania tej informacji w nawiasach, ograniczam siê do podania samych tylko stronic.

60 Rola instrumentów w Opowie�ciach biograficznych zale¿y od tego, w jakim opowiadaniu
wystêpuj¹. Najczê�ciej jednak s³u¿¹ charakterystyce sytuacji poprzez dos³owne lub metaforyczne
u¿ycie.
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wych motywów: instrumentów, metaforyki i terminologii muzycznej oraz � naj-
ogólniej � muzyki. Podobnie wygl¹da to w innych utworach Berenta, gdzie odnie-
sienia muzyczne wystêpuj¹ najczê�ciej w funkcji metaforycznej. Muzyka jako te-
mat pojawia siê natomiast w komentarzach Berenta do w³asnego t³umaczenia
Z psychologii sztuk Nietzschego.

2

Oprócz motywów muzycznych charakterystycznych dla pojedynczych utwo-
rów wiele jest takich, które odnale�æ mo¿na w co najmniej dwóch tekstach. W�ród
motywów najczê�ciej powracaj¹cych w rozmaitych uwik³aniach znajduj¹ siê
zw³aszcza instrumenty. Organy, dzwony, tr¹by czy bêbny � to instrumenty poja-
wiaj¹ce siê we wszystkich niemal dzie³ach Berenta. Jednocze�nie ka¿da powie�æ
wype³niona jest d�wiêkiem w³a�ciwych sobie narzêdzi muzycznych.

W ka¿dym z przypadków organy dudni¹ w niskich tonach, s³u¿¹c przy tym do
wywo³ania okre�lonych wra¿eñ. W podobnej funkcji istniej¹ w twórczo�ci Beren-
ta równie¿ dzwony. Jednak przede wszystkim w ¯ywych kamieniach instrumenty
te faktycznie wybrzmiewaj¹, w innych tekstach funkcjonuj¹ bowiem najczê�ciej
jako element porównania czy metafory: �miech �zahucza³ echem jak organy�
(P 21), jednemu z bohaterów dzwon �w g³uche uszy uderzy³, dzwon! [...] dzwon
na czasy, które id¹� (O 199). Towarzysz¹ bohaterom tak¿e w sytuacjach nie zwi¹-
zanych z muzyk¹, ale muzycznie postrzeganych:

Hen, z dala, dochodzi echo �wistawki fabrycznej i w czystym powietrzu roznosi siê sze-
rok¹ przeci¹g³¹ nut¹. Wreszcie rozleg³y siê miarowe uderzenia dzwonu. Echo biegnie w dal,
wpada do s¹siedniej fabryki, zda siê � rozbudzi³o i drugi dzwon; po³¹czy³o siê z nim w zgodn¹
nutê i biegn¹c z podwórza na podwórze, z fabryki do fabryki rozko³ysa³o wszystkie dzwony
i zla³o siê z nimi w jeden potê¿ny chór:

� Do ro-bo-ty! Do ro-bo-ty! [F 45]

W ¯ywych kamieniach najczê�ciej spotkaæ mo¿na organy, w takim chocia¿by
kontek�cie:

G³uchy to przyjêk organów poci¹gn¹³ tak za�wistem burzy pod o³tarz sam. I w jeden akord
dudni pohukiem u �cian wszystkich � a¿ siê strzês³a nawa troista. Na wy¿e wziête, mno¿¹ siê
tony: jak ten grom, gdy w jeden niebosk³on ³omotami gruchoce, a po drugim wraz echem siê
toczy � i ju¿ gra po niebie ca³ym gro�n¹ nawa³nic¹ bezmiarów.

[...]
Grzmia³y mu tak w piersiach i te ostatnie basy, które, jakby w gniewu surowo�ci, �ciszyæ

siê nie mog¹ u stropu; choæ zmilk³y organy, one gromi¹ wci¹¿ jeszcze, jakby tej g³uszy ko�ciel-
nej dudnieniem i mniszych pacierzy zmor¹ w tumie pustym. [¯K 46]

¯ywe kamienie s¹ najlepszym z ca³ej twórczo�ci Berenta przyk³adem wyko-
rzystania motywu instrumentów muzycznych we wszystkich niemal mo¿liwych
odmianach, kontekstach i funkcjach61. Tutaj bowiem znajdziemy ca³¹ gamê in-
strumentów charakterystycznych dla opisywanej epoki: gê�le, organy, dzwony,
fletnia Pana, bêbny, lutnia, symfonia, harfa � to te najczê�ciej pojawiaj¹ce siê na
kartach powie�ci. Wspó³tworz¹c powie�ciow¹ sceneriê, instrumenty wykorzysty-
wane s¹ w ¯ywych kamieniach tak¿e w celu charakterystyki poszczególnych bo-
haterów, �rodowisk oraz miejsc. Inne instrumentarium przypisane zosta³o prze-

61 Wiêcej na ten temat zob. K i e r z e k, op. cit., s. 119�155.
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strzeniom sakralnym, inne �wieckim. Ka¿demu instrumentowi odpowiadaj¹ okre-
�lone sytuacje, rodzaj d�wiêków62 oraz bohaterowie, przy których je znajdziemy.

Berent wprowadza instrumenty muzyczne do swych powie�ci w bardzo ró¿-
nych kontekstach i rozmaitych formach. St¹d wielo�æ funkcji, jakie pe³ni¹ te mo-
tywy w poszczególnych utworach. Obok wspó³tworzenia powie�ciowej rzeczywi-
sto�ci, charakterystyki bohaterów, budowania nastroju i wywo³ywania okre�lonych
emocji � s³u¿¹ tak¿e, poprzez u¿ycie metaforyczne oraz porównania, do tworzenia
pewnych sensów i odniesieñ dziêki prostym skojarzeniom.

Motywem charakterystycznym dla dwóch nastêpuj¹cych po sobie powie�ci
�wspó³czesnych� Berenta i wyró¿niaj¹cym je spo�ród pozosta³ych utworów jest
motyw fortepianu. To jego d�wiêki, jak najbardziej adekwatnie do opisywanych
w obu powie�ciach czasów, wype³niaj¹ salony, kawiarnie i mieszkania artystów.

Instrument ten okres swojej �wietno�ci zacz¹³ prze¿ywaæ w XIX wieku i mo¿-
na powiedzieæ, ¿e wprowadza³ muzykê w wiek XX.

Omówienie polskiej muzyki fortepianowej po Chopinie nastrêcza wiele trudno�ci. Wyni-
kaj¹ one przede wszystkim z faktu, ¿e w drugiej po³owie XIX wieku niemal ka¿dy kompozytor
uprawia³ twórczo�æ fortepianow¹63.

Popularno�æ tego instrumentu sprawi³a, ¿e fortepian sta³ siê �muzycznym sym-
bolem mieszczañskiego salonu warszawskiego, który przej¹³ tradycje gry na chor-
dofonach klawiszowych od miejscowej arystokracji i od mieszczañstwa Europy
Zachodniej�.

Fortepian sta³ siê te¿ wymogiem mody, która dyktowa³a nawet zmiany w jego wystroju
zewnêtrznym, o wiele bardziej zró¿nicowanym ni¿ w dzisiejszych instrumentach. Biedna by³a
panienka, która nie umia³a zagraæ czegokolwiek na fortepianie64.

Dlatego fortepian jest najwa¿niejszym motywem instrumentalnym zarówno
Próchna, jak i Oziminy. W obu powie�ciach instrument ten towarzyszy bohaterom
nawet nie poprzez swój d�wiêk, ale sam¹ obecno�æ. Co równie¿ charakterystyczne
dla twórczo�ci autora ¯ywych kamieni, o no�no�ci pewnych motywów decyduje nie
tylko ich czêste u¿ycie, ale mo¿e przede wszystkim sugestywne podkre�lenie wa¿-
no�ci motywu � poprzez idealne wpasowanie go w realia opisywanej rzeczywisto-
�ci. Fortepian powraca w Próchnie i Oziminie zaledwie kilkakrotnie, mimo to odno-
si siê wra¿enie, ¿e to w³a�nie jego d�wiêk najpe³niej oddaje charakter muzycznych
uwik³añ obu powie�ci.

Fortepian, podobnie jak inne motywy muzyczne w powie�ciach i opowiada-
niach Berenta, nie pojawia siê w przedstawianym �wiecie tylko i wy³¹cznie w kon-
tekstach muzycznych65. Rozpoczynaj¹ce Oziminê zdanie: �Lodowy po³ysk czar-

62 Np. organy, dzwony czy bêbny zwi¹zane s¹ z d�wiêkami niskimi, natomiast fletnia oraz
gê�le zawsze rozbrzmiewaj¹ wysoko. Tego typu podzia³y s¹ szczególnie wa¿ne ze wzglêdu na udzia³
instrumentów w budowaniu powie�ciowego nastroju.

63 W. P o � n i a k, Muzyka fortepianowa po Chopinie. W zb.: Z dziejów polskiej kultury mu-
zycznej. T. 2. Red. Z. M. Szweykowski. Kraków 1958, s. 510.

64 B. Vo g e l, Przemys³ muzyczny Warszawy w drugiej po³owie XIX wieku. W zb.: Kultura
muzyczna Warszawy drugiej po³owy XIX wieku, s. 286.

65 Jest to jedna z wa¿niejszych w³a�ciwo�ci wprowadzania przez Berenta muzyki do literatury.
Rozmaite odniesienia muzyczne funkcjonuj¹ w twórczo�ci autora Próchna w kontekstach nie tylko
muzycznych. Dziêki temu jednak wra¿enie obcowania ze sztuk¹ d�wiêków udaje siê Berentowi
wywo³aæ tak¿e po�rednio, bez prostych odniesieñ i skojarzeñ muzycznych.
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nej tafli fortepianu [...]� (O 5), nie tyle konotuje cykl muzycznych zdarzeñ, ile
wprowadza czytelnika w salonowe �rodowisko. Pe³ni funkcjê rekwizytu, usytu-
owanego jednak w samym centrum uwagi narratora, na co wskazuje rozpoczê-
cie opowie�ci w³a�nie od fortepianu. Wprawdzie tylko dwa razy opisany zosta³
rozbrzmiewaj¹cy instrument, ale zaznaczenie ju¿ na samym pocz¹tku powie�ci,
i¿ by³ on w salonie, sprawia, ¿e istnieje w czytelniczej �wiadomo�ci, niezale¿nie
od tego, jak czêsto siê pojawia. Co jednak istotne, w Oziminie instrument ten
u¿yty zosta³ jedynie w funkcji akompaniatorskiej. Wybrzmiewaj¹ca pe³ni¹ naj-
piêkniejszych d�wiêków fortepianu i g³osu �piewaczki scena wystêpu, który
poprzedza wiadomo�æ o wybuchu wojny, nale¿y do najlepiej skomponowa-
nych opisów zarówno samej muzyki, jak i obcuj¹cych z ni¹ ludzi. Opis wykona-
nia arii Carmen z opery Bizeta przy akompaniamencie fortepianu rozpoczynaj¹
s³owa:

Skoczna melodia fortepianu, rozegrana kaprysem piosnki znanej, wype³nia³a tymczasem
pokoje wszystkie, dobiegaj¹c wraz tej mety, gdzie g³os �piewaczki rozbrzmieæ mia³ i zadzwo-
niæ ludziom tych piersi �wiatowym tryumfem. Pod gonitwê fortepianowych d�wiêków, prze-
�cigaj¹cych siê nawzajem w rozhukach wesela, uderzy³ w powietrze jak w strunê diwy g³os
potê¿ny. [O 108]

Choæ dalsze opisy nie dotycz¹ ju¿ bezpo�rednio brzmienia fortepianu, to jego
d�wiêk pozostaje dziêki �wiadomo�ci czytelnika i percepcji s³uchaczy: �sztuka
sama oddzia³ywa³a w tej chwili bezpo�rednio� (O 110).

 W Próchnie rola fortepianu jest znacznie wyra�niejsza, przede wszystkim
dziêki temu, ¿e jeden z g³ównych bohaterów to kompozytor i pianista � Henryk
von Hertenstein. Mimo to opisy brzmienia tego instrumentu, podobnie jak w Ozi-
minie, nale¿¹ tu do rzadko�ci. Tak¿e w Próchnie wra¿enie obcowania z muzyk¹
fortepianow¹ Berent zdaje siê wyra¿aæ na poziomie sugestii, pozostawiaj¹c czy-
telnikowi i jego muzycznej wiedzy oraz wyobra�ni efekt czysto brzmieniowy. We
wszystkich powie�ciach pisarz unika bowiem rozbudowanych opisów jakichkol-
wiek zdarzeñ czy zjawisk muzycznych, jakby ograniczaj¹c siê do uchwycenia tych
najbardziej ulotnych wra¿eñ wywo³anych przez muzykê. Wykonanie przez Hen-
ryka najwa¿niejszej w jego dorobku pie�ni � £abêdzia � poprzedzone zosta³o la-
konicznym wprowadzeniem:

Rzuci³ kilka akordów, spróbowa³ melodiê, znów j¹ pasa¿em zm¹ci³ i urwa³. Potem od-
chrz¹kn¹³, z krzes³em bli¿ej siê przysun¹³, d³oñmi klawisze musn¹³ i zacz¹³. W d�wiêki forte-
pianu wplót³ siê niebawem g³êbok¹ nut¹ umy�lnie t³umiony �piew [...]. [P 261]

Potem cytowana jest pie�ñ, napisana w formie sonetu w³oskiego, o lekko zmo-
dyfikowanym uk³adzie rymów (abba baab ccd eed). Scena ta ukazuje charaktery-
styczne dla Berenta sposoby wprowadzania do dzie³a literackiego utworów wo-
kalno-instrumentalnych. Wszelkie próby opisu wykonania utworu zastêpuje tekst,
poprzedzony opisem introdukcji, która stanowi partiê samego tylko instrumentu.

Fortepian pe³ni w Próchnie jeszcze inn¹, wa¿niejsz¹ funkcjê. Póki Henrykowi
udawa³o siê walczyæ z ogarniaj¹cym go zw¹tpieniem, fortepian dawa³ mu mo¿li-
wo�æ wyra¿ania siebie za pomoc¹ sztuki. Jednak w chwili ostatecznej rezygnacji
kompozytor mówi �z niezm¹conym spokojem�: �Wyj¹³em struny z fortepianu
mego...� (P 344). Ca³kowite zespolenie muzyka z instrumentem sprawi³o, ¿e w³a-
�nie w zerwaniu tej wiêzi Hertenstein szuka³ ucieczki od drêcz¹cej go niemocy
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twórczej66. Postaæ kompozytora zosta³a zatem wykreowana g³ównie poprzez jego
stosunek do muzyki. Bohater ten najpe³niej realizuje Nietzscheañsk¹ koncepcjê
modernisty, �u którego autoanaliza po¿era twórczo�æ, zastêpuje j¹ i w koñcu staje
siê jedyn¹ form¹ twórczo�ci�67. Hertenstein �z obrzydzeniem odnajduje [...] w sztuce
aktorstwo i ob³udê�68, pocz¹tkowo jedynie u swoich przyjació³. Z czasem cechy te
zaczyna dostrzegaæ tak¿e w swojej twórczo�ci, co w powie�ci zosta³o zasugero-
wane przede wszystkim poprzez stosunek Henryka do w³asnej, ale i cudzej muzy-
ki. Motywy muzyczne, w tym równie¿ motyw fortepianu, zastêpuj¹ wiêc analizê
psychologiczn¹ bohatera. Ilustruj¹ jego autoanalizê. Henryk mówi¹c: �gra³em na
niemych klawiszach!!...� (P 345), przyznaje siê do pora¿ki, poniewa¿ akceptuje
wy¿szo�æ sztuki, nawet z jej �aktorstwem i ob³ud¹�, nad wol¹.

Fortepian z oczywistych wzglêdów nie pojawia siê w ¯ywych kamieniach,
powraca za� na krótk¹ chwilê w Zmierzchu wodzów69. Przy jednej z salonowych
�cian stoi �fortepianik [...]. By³ to raczej klawesyn modnego wtedy kszta³tu ¿yra-
fy70, tak zwany dla wysokiego pud³a strun, co piêtrzy³o siê prostopadle do klawia-
tury� (OB 557). U¿ycie deminutywnej nazwy fortepianu wyja�nia siê wraz z wpro-
wadzeniem do akcji postaci �muzyka�:

Oto maleñkie bia³o-z³ote krzese³ka, [...] pozostawione w umy�lnym nie³adzie na rozmo-
wy stoliczkowe lub dyskretne, kto chce, zaloty. Na jednym z tych stoliczków widaæ robótkê
matrony: [...] na s¹siednim woreczek panienki, z którego wypad³ flakonik wraz z fiszutk¹. Sta-
³o siê to mo¿e t¹ chwil¹, gdy z falbanowej sukienki furkniêciem z e r w a ³ a  s i ê  p a n n a  d o
f o r t e p i a n i k a... [OB 558]

Panienka �piewa pó�niej, akompaniuj¹c: �brzêk za brzêkiem, klawesynu tony
cienkie� (OB 558)71. Czas akcji Zmierzchu wodzów nie wyklucza wprawdzie

66 Podobny rodzaj zespolenia muzyka z instrumentem mo¿na zaobserwowaæ na przyk³adzie
goliarda � bohatera ¯ywych kamieni. Jego przywi¹zanie do gê�li wyra¿a siê przede wszystkim tym,
¿e bohater rozstaje siê z nimi dopiero w chwili �mierci (choæ i wtedy �mistrz ¿ywych kamieni� umiesz-
cza na jego grobie w³a�nie gê�le i smyczek), a nawet kiedy �gê�le za votum zosta³y w klasztorze�,
d³onie goliarda �garn¹ siê mimo to do piersi, jakby przy nich, ni ten szczêt apollinowej lutni, pozo-
sta³o echo radosno�ci dawnych� (¯K 268).

67 N y c z, Homo irrequietus, s. 263.
68 Ibidem, s. 267.
69 Pomijam aluzjê do Fortepianu Szopena Norwida pojawiaj¹c¹ siê w innym miejscu Opowie-

�ci biograficznych, w Nurcie: �(W tym¿e gmachu i bodaj u tych¿e okien stan¹³ po latach fortepian
Szopena i tak¿e »siêgn¹³ bruków«)� (OB 83).

70 Znane s¹ faktycznie takie fortepiany �¿yrafy� � pierwowzory pó�niejszych pianin. Informa-
cja ta ma jednak � moim zdaniem � znaczenie nie w kontek�cie historii instrumentów, ale jako sko-
jarzenie charakterystyczne dla danego �rodowiska, miejsca i czasu.

71 Wymowa tej sceny t³umaczy siê tak¿e znacznie pó�niejsz¹ w stosunku do akcji powie�ci
opini¹: �Nieprêdko zapewne przeminie moda, która zmusza anio³y i sylfidy salonowe do mordowa-
nia nieszczê�liwych instrumentów, a tak czêsto do kaleczenia i uszu jeszcze nieszczê�liwych s³ucha-
czy� (�K³osy� nr 1115 〈1886〉, s. 318. Cyt. za: Vo g e l, op. cit., s. 286). Z drugiej strony � �Sw¹
popularno�æ zawdziêcza³ fortepian równie¿ szczególnej pozycji kobiety w dziewiêtnastowiecznym
spo³eczeñstwie mieszczañskim Warszawy. Kobieta najczê�ciej przebywa³a w domu, mia³a najwiê-
cej wolnego czasu, a muzyka by³a jedn¹ z niewielu dozwolonych zwyczajowo rozrywek i jedn¹ z nie-
wielu dozwolonych obyczajem form objawiania swoich uczuæ i prze¿yæ emocjonalnych. Oczywi-
�cie podobn¹ sytuacjê mo¿na by³o obserwowaæ w spo³eczeñstwach innych krajów, ale szersza eman-
cypacja kobiet by³a na ziemiach polskich zjawiskiem o wiele pó�niejszym ni¿ w Europie Zachodniej
czy Ameryce Pó³nocnej. Lokale rozrywkowe, kluby sportowe, kino i temu podobne rozrywki sta³y
siê dostêpne dla kobiety warszawskiej w³a�ciwie dopiero w latach miêdzywojennych� (Vo g e l,
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wykorzystania motywu fortepianu, jednak instrument ten nie by³ jeszcze wówczas
na tyle popularny, by � jak w przypadku Próchna czy Oziminy � jego brak oznacza³
zafa³szowanie obrazu kultury muzycznej opisywanej epoki72. Funkcja tego motywu
polega zatem przede wszystkim na okre�leniu miejsca, jakie zajmuje w przed-
stawianym �rodowisku m³oda kobieta, której rola ogranicza siê do bycia salonow¹
dam¹.

Wa¿nym motywem muzycznym, wykorzystanym w niemal wszystkich powie-
�ciach, z ró¿n¹ jednak intensywno�ci¹, jest motyw �piewu. W zale¿no�ci od kon-
tekstu �piew pe³ni w twórczo�ci Berenta rozmaite funkcje. Przede wszystkim wspó³-
tworzy akustyczno-muzyczny obraz opisywanej rzeczywisto�ci oraz s³u¿y prze-
kazywaniu pewnych tre�ci, ³¹cz¹cych siê z przedstawianymi zagadnieniami. W Próch-
nie i Oziminie wype³nia pejza¿ d�wiêkowy73 powie�ci zarówno drobnymi utworami
wokalnymi, ariami, jak i przy�piewkami czy prostymi piosenkami, znanymi naj-
prawdopodobniej ówczesnemu uczestnikowi ¿ycia muzycznego. Podobnie dzieje
siê w przypadku ¯ywych kamieni, gdzie �piew w sposób zgodny z obrazem �red-
niowiecznego grodu rozbrzmiewa w karczmach, �wi¹tyniach, klasztorach i na
ulicach. W Opowie�ciach biograficznych, silniej ni¿ w innych utworach, �piew
jest przede wszystkim form¹ przekazania pewnych tre�ci. Warto jednak dodaæ, ¿e
najczêstszym sposobem wprowadzania motywu �piewu do powie�ci jest w przy-
padku Berenta cytowanie utworów wraz z rozmaitymi okre�leniami, sugeruj¹cy-
mi sposób wykonania: �piew, melorecytacjê b¹d� �piewn¹/melodyjn¹ deklamacjê.
Ta forma muzycznej ekspresji rzadko podlega zatem u Berenta opisowi. Jednym
z niewielu wyj¹tków jest natomiast rozbudowana deskrypcja wystêpu Yvetty. Co
jednak najciekawsze, opis ten nie oddaje tylko �piewu. W przytoczonych frag-
mentach odtworzone zosta³y wra¿enia muzyczne i akustyczne, jest tam zarówno
cytat, jak i parafraza �piewanego tekstu; opis samego dzie³a i jego wykonania oraz
reakcji s³uchaczy, próba ukazania wywo³anego wystêpem nastroju, a tak¿e zacho-
wania tak artystki, jak i publiczno�ci:

�A young boy gave me his heart� � z a s z e l e � c i a ³ o  jak li�cie. [...] Z a g r a ³ a  m u -
z y k a  � p i e w n i e  i   ³ a g o d n i e. [...]

N a p i ê c i e  t a k  w z r o s ³ o, ¿ e  p i e r w s z e  t e  s ³ o w a  b y ³ y  d l a  l u d z i  n i e-
m a l  u l g ¹  f i z y c z n ¹. G ³ o s  n i s k i, lecz � p i e w n y  i jaki� ogromnie k o b i e c y.
W  n a p r ê ¿ e n i u  p o c z ¹ t k o w y m  k a ¿ d y  p u s z c z a ³  m i m o  u s z u  m e l o d i ê
i   � p i e w, c z a t u j ¹ c  n a t o m i a s t  n a  t r e � æ, n a  s ³ o w a, n a  g e s t y. I oto d o w i a-
d y w a ³ y  s i ê  c h c i w e  u s z y, ¿e... m³ody ch³opak, gdy ³zy wszystkie na rozstaniu wyp³a-

op. cit., s. 285). Ciekaw¹ analizê motywu fortepianu, w duchu krytyki feministycznej, na przyk³a-
dzie Przedpiekla Zapolskiej prezentuje K. K ³ o s i ñ s k a  w artykule Fortepian. Muzyka w �Przed-
pieklu� Gabrieli Zapolskiej (�Pamiêtnik Literacki� 1999, z. 2. Przedruk w: Cia³o, po¿¹danie, ubra-
nie. O wczesnych powie�ciach Gabrieli Zapolskiej. Kraków 1999).

72 Zob. C h o m i ñ s k i, W i l k o w s k a - C h o m i ñ s k a, op. cit., cz. 2, s. 103: �Zasiêg muzyki
fortepianowej by³ w XIX w. o wiele szerszy ni¿ przedtem. Rozpowszechni³a siê ona do tego stopnia, ¿e
wysunê³a siê na czo³o ca³ej twórczo�ci muzycznej. [...] W repertuarze fortepianowym znalaz³a siê pra-
wie ca³a ówczesna twórczo�æ. Oprócz oryginalnych utworów fortepianowych pojawia³o siê wiele naj-
rozmaitszych opracowañ, zw³aszcza wyci¹gów fortepianowych obejmuj¹cych transkrypcje muzyki
kameralnej, orkiestrowej, pie�ni, oper. Fortepian pe³ni³ zatem rolê popularyzatora muzyki�.

73 Termin ten przywo³ujê za: M. K a p e l a ñ s k i, Strojenie instrumentów metodologicznych:
ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejza¿u d�wiêkowym. �Teksty Drugie� 2000, nr 4, s. 37.
Zob. te¿ tego autora: �ladami wyobra�ni kosmologicznej: metafora i ezoteryka w R. Murraya Scha-
fera pismach o �pejza¿u d�wiêkowym�. �Sztuka i Filozofia� nr 26 (2005).
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ka³, piersi swe roztworzy³, serce z nich doby³, u jej stóp z³o¿y³. �We� � do ciebie wszak nale¿y.
Mnie ju¿ nic po tym!� [P 158]

A  m u z y k a  g r a  � p i e w n ¹  z w r o t k ê. P i o s e n k a  p r o s t a, co d o  p o ³ o w y
w i e r s z y  o p a d a, o d  p o ³ o w y  w   g ó r ê  w y s o k i m  t o n e m  s i ê g a  � i donosi, j a k
e c h o  s k a r g i  d a l e k i e j:

Zgorza³a ju¿ mi³o�æ,
Têsknota nie mija,
Z bia³ych uczuæ kwiatu
Pe³znie czarna ¿mija. [P 159]

Za muzyczno-akustyczne leitmotivy74 w twórczo�ci Berenta uznaæ nale¿y tak¿e
m.in. zaczerpniête z terminologii muzycznej okre�lenia g³osów (alt, bas, dyszkant)
oraz s³ownictwo muzyczne (np. chór, nuta, struna), szelest sukien75, kult Dionizo-
sa wraz z akustyczno-muzycznym wymiarem obrzêdów ku czci boga wina; mo-
tyw tañca76.

Rozmaite motywy muzyczne wystêpuj¹ w twórczo�ci Berenta na ró¿nych pra-
wach. Jedne wysuwaj¹ siê na plan pierwszy, inne nigdy nie wychodz¹ z t³a, swo-
istej muzyczno-akustycznej dekoracji dla rozgrywaj¹cych siê wydarzeñ. Wyko-
rzystywane zarówno w swych znaczeniach dos³ownych, jak i metaforycznych,
zawsze jednak budz¹ skojarzenia ze sztuk¹ d�wiêków.

Zaprezentowane tu rozwa¿ania tylko sygnalizuj¹ wielo�æ ró¿norodnych mo-
tywów muzycznych, jakie wype³niaj¹ ka¿de niemal z dzie³ Berenta. Jedn¹ z naj-
wa¿niejszych cech operowania podobnymi motywami na przestrzeni ca³ej twór-
czo�ci jest w przypadku autora Próchna umiejêtno�æ takiego powtarzania pew-
nych zdarzeñ, przedmiotów czy zjawisk, by za ka¿dym razem, w zale¿no�ci od
kontekstu, motyw ten nabra³ nowych znaczeñ i dziêki temu �wie¿o�ci. Tak nie-
w¹tpliwie dzieje siê z motywami muzycznymi w twórczo�ci Berenta.

74 Obok tych zwi¹zanych z muzyk¹ wszystkie utwory Berenta po³¹czone s¹ ze sob¹ tak¿e sie-
ci¹ wielu innych, powtarzaj¹cych siê, ale podejmowanych i rozwijanych w ró¿nym stopniu, moty-
wów. Nale¿¹ do nich chocia¿by: motyw miasta, ko�cio³a, karczmy/kawiarni/kabaretu, po¿aru, meta-
foryka ornitologiczna, itp. Wprawdzie nie znajduj¹ zastosowania w analizie motywów muzycz-
nych, ale mog¹ stanowiæ ciekawy materia³ do badañ nad rol¹ powtórzenia (zarówno dos³owne-
go, jak i wariacyjnego) czy rytmu w ca³ej twórczo�ci Berenta oraz na przestrzeni poszczególnych
utworów.

75 Jest to jeden z ciekawszych motywów akustycznych pojawiaj¹cy siê w Próchnie, Ozimi-
nie oraz Opowie�ciach biograficznych. Zabieg ten przybiera formê jakby podwójnej synekdochy.
Suknia staje siê reprezentantem postaci kobiecej, szelest za� materia³u ma daæ wyobra¿enie sukni.
Najciekawszy jest jednak sam fakt powtarzalno�ci tego motywu, co sprawia, ¿e, z jednej strony,
przykuwa on uwagê, z drugiej za� podkre�la akustyczny wymiar istnienia kobiet w �wiecie przed-
stawionym. Szelest jedwabnych sukien towarzyszy tak¿e bohaterom innych powie�ci moderni-
stycznych.

76 Motyw ten móg³by staæ siê przedmiotem osobnego studium, przede wszystkim w zwi¹zku
ze znamiennym dla ca³ej twórczo�ci Berenta i charakterystycznym dla najwa¿niejszych motywów
faktem, i¿ wprawdzie ka¿da z powie�ci realizuje podobne sposoby wykorzystywania i wprowadza-
nia danego motywu, ale w poszczególnych dzie³ach odwo³ania te dostosowane s¹ do opisywanych
realiów, kontekstu historycznego, kulturowego, �rodowiskowego i sytuacyjnego. St¹d w Próchnie
tañce do muzyki popularnej, w Oziminie � mazur i polonez, w ¯ywych kamieniach � uliczne pl¹sy
wagantów i postaæ skoczki, natomiast w Diogenesie w kontuszu � �kontradanse�. Ponadto niemal
we wszystkich tekstach znajdziemy nawi¹zania do tañca �mierci, z jednej strony, z drugiej za� do
kultu Dionizosa i tañców bachicznych. Warto tak¿e wspomnieæ o metaforyce tañca oraz drobnych
uwagach i skojarzeniach tanecznych przy okazji charakterystyki sposobu poruszania siê bohaterów.
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Muzyka
(�Gra³ mi �wiat ten ca³y!�)

1

Na gruncie polskich badañ muzyczno-literackich pojawi³o siê dot¹d zaledwie
kilka artyku³ów dotycz¹cych problemu literackiego opisu muzyki77. Pomijaj¹c ró¿-
nice terminologiczne, badacze najczê�ciej dziel¹ opisy muzyki na dwie podstawo-
we kategorie: opisy dzie³ muzycznych oraz opisy reakcji s³uchacza78.

Andrzej Hejmej zwraca uwagê na fakt, ¿e podczas gdy sam przedmiot opisu
(najogólniej rzecz ujmuj¹c � muzyka) w sensie teoretycznym pozostaje niezmien-
ny, ahistoryczny, to �zmienia siê historycznie ró¿norodno�æ technik pisarskich�.
Sta³y jest tak¿e �swoisty t o p o s  n i e o p i s y w a l n o � c i�79 dzie³a muzycznego.
Jednak ilo�æ literackich opisów muzyki, jakie odnale�æ mo¿na w literaturze pol-
skiej, sprawia, ¿e nie ma potrzeby udowadniaæ, i¿ muzyka jest przedmiotem opisu
w literaturze80.

Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na ró¿nice, jakie zachodz¹ miêdzy opisami
dzie³ muzycznych a opisami muzyki. Dominant¹ problematyki literackiego opisu
muzyki jest bowiem pytanie o przedmiot deskrypcji. Hejmej stawia �prowokuj¹c¹
hipotezê, ¿e w przewa¿aj¹cej czê�ci realizacji nie jest on [tj. opis muzyki w dziele
literackim] opisem dzie³a muzycznego�81. G³owiñski za�, z nieco innej perspekty-
wy, zauwa¿a:

W [...] utworach literackich mówi siê o dzie³ach muzycznych tak, jak s¹ odbierane. Za-
sadniczo wiêc jest to jêzyk percepcji. [...] Opowiadanie o muzyce jest w literaturze opowiada-
niem o s³uchaniu, o procesach s³uchowego postrzegania, o tym, co odbierana kompozycja w s³u-
chaczu wyzwala, jakie budzi skojarzenia itp.82

Obie te wypowiedzi dotycz¹ wszak¿e tylko jednego ze sposobów funkcjono-
wania literackiego opisu muzyki. W obu przypadkach, podobnie zreszt¹ jak
w wiêkszo�ci prac na ten temat, rozpatruje siê przede wszystkim opisy dzie³ mu-
zycznych: autentycznych i konkretnych, z jednej strony, b¹d� fikcyjnych czy na-
wet bli¿ej nieokre�lonych � z drugiej. Ponadto znajdziemy opisy muzyki w ogóle.
Inaczej podzia³ ten móg³by wygl¹daæ, przy wykorzystaniu tradycji staro¿ytnej,
nastêpuj¹co: 1) muzyka realizowana poprzez wykonanie (w jakiejkolwiek formie
i przy u¿yciu jakichkolwiek instrumentów) � bezpo�rednie skojarzenie prowadzi

77 Zob. m.in. G ³ o w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci. � G ó r s k i, op. cit. � H e j m e j, op. cit.,
g³ównie rozdz. Opis muzyki. (Pomiêdzy wariantem poetyckim a wariantem interdyscyplinarnym). �
W i e g a n d t, op. cit.

78 Podzia³ taki zaproponowa³ najwcze�niej G ó r s k i  (op. cit.).
79 H e j m e j, op. cit., s. 74.
80 Badacze zwracaj¹ równie¿ uwagê na brak muzycznego odpowiednika ekfrazy czy hipotypo-

zy. Nie istnieje bowiem historycznie ugruntowany gatunek literacki, którego podstaw¹ jest opis dzie³a
muzycznego. Konieczno�æ zbadania mo¿liwo�ci istnienia takiego gatunku podyktowana jest zarów-
no rozwijaj¹cymi siê badaniami muzyczno-literackimi, jak i (mo¿e nawet w wiêkszym stopniu) du¿¹
ilo�ci¹ dzie³ literackich, które w ca³o�ci lub we fragmentach realizuj¹ podstawowe za³o¿enia ekfra-
zy, tyle ¿e przedmiotem opisu sta³aby siê w miejsce dzie³ plastycznych � muzyka. Zob. m.in. G ³ o-
w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci, s. 286. � H e j m e j, op. cit., s. 73.

81 H e j m e j, op. cit., s. 75. Swoj¹ drog¹, hipoteza ta nie wydaje mi siê prowokuj¹ca ani nawet
kontrowersyjna.

82 G ³ o w i ñ s k i, Muzyka w powie�ci, s. 291�292.
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do musica instrumentalis; 2) muzyka rozumiana jako w³a�ciwo�æ wszech�wiata,
stale obecna w�ród ludzi, odbierana b¹d� przechwytywana jednak tylko czasami �
rozumienie bliskie koncepcji musica mundana83.

W utworach Berenta oprócz opowiadania o procesach s³uchowego postrzega-
nia, skojarzeñ wywo³ywanych przez muzykê wyczuwalne jest muzyczne postrze-
ganie zjawisk akustycznych oraz � najogólniej � rzeczywisto�ci. Zw³aszcza w trzech
kolejnych powie�ciach � Próchnie, Oziminie i ¯ywych kamieniach � widoczne s¹
dwa, stosowane równolegle, typy s³uchowej organizacji �wiata przedstawionego.
Z jednej strony mamy zatem akustyczne postrzeganie rzeczywisto�ci, o którym
pisa³am wcze�niej. Z drugiej natomiast � percepcjê muzyczn¹. Pierwszy typ ogl¹-
du rzeczywisto�ci odnosi siê do zjawisk akustycznych, drugi za� do zjawisk: 1)
muzycznych, 2) pozamuzycznych (w tym tak¿e akustycznych). Typ wra¿liwo�ci
akustycznej ró¿ni siê wiêc u Berenta od muzycznej. Co wiêcej, mo¿na powie-
dzieæ, ¿e muzyczna percepcja zjawisk niemuzycznych sprawia, i¿ staj¹ siê one
czê�ci¹ sztuki d�wiêków. Ponadto zabiegi takie maj¹ znaczenie jako element wie-
dzy antropologicznej. Wprawdzie w swoich utworach Berent rezygnuje niemal
ca³kowicie z analizy psychologicznej bohaterów, jednak po�wiêca du¿o uwagi
i miejsca opisom percepcji, okre�laj¹c tym samym sposób postrzegania rzeczywi-
sto�ci przez cz³owieka. Odwo³uj¹c siê do zmys³u s³uchu, autor Próchna wykracza
poza jednowymiarowe doznanie wzrokowe. Stawia te¿ w ten sposób hipotezê o me-
chanizmach percepcyjnych cz³owieka. Pokazuje, ¿e mo¿liwy jest akustyczny, a na-
wet akustyczno-muzyczny model percepcji.

2

M³odopolska estetyka d¹¿y³a do takiego opisu, który pozwoli³by czytelnikowi
zobaczyæ, odczuæ, a wreszcie us³yszeæ przedmiot deskrypcji. Wiadomo, ¿e u pod-
staw tego rodzaju d¹¿eñ stoi m.in. wyros³e z klasycystycznej estetyki przekonanie,
¿e �deskrypcja literacka [jest] przede wszystkim werbalnym równowa¿nikiem przed-
stawieñ wizualnych�84. Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ jest natomiast zmiana poetyki
opisu prozatorskiego.

Jednym ze sposobów, najprostszym i najskuteczniejszym jednocze�nie, wy-
wo³ywania u czytelników skojarzeñ, a nawet wra¿eñ muzycznych jest opis kon-
kretnych, znanych powszechnie odg³osów, d�wiêków, melodii, utworów85. Ten typ
opisu niemal w ka¿dym, nawet �rednio wra¿liwym na bod�ce s³uchowe czytelni-
ku wywo³a, co najistotniejsze, po¿¹dane odczucia i skojarzenia. W twórczo�ci

83 Takie rozumienie muzyki bliskie jest tak¿e koncepcji ¿ywio³ów apolliñskiego i dionizyj-
skiego, które w Narodzinach tragedii wystêpuj¹ m.in. jako �artystyczne moce samej przyrody, wy-
nurzaj¹ce siê bez po�rednictwa cz³owieka� (W. B o l e c k i, �Principium individuationis�. Motywy
nietzscheañskie w twórczo�ci Bruno Schulza. �Teksty Drugie� 2003, nr 5, s. 26).

84 J. S ³ a w i ñ s k i, Opis w dziewiêtnastowiecznej literaturze polskiej: ujêcie encyklopedyczne.
(1986). W: Próby teoretycznoliterackie. Kraków 2002, s. 242. Badacz zwraca tak¿e uwagê na nie-
zwykle modn¹ w dyskursie XIX-wiecznej krytyki literackiej, dotycz¹cej szczególnie �gatunków
narracyjno-prozaicznych�, terminologiê malarsk¹.

85 Popularn¹ form¹ bezpo�redniego odwo³ania do kompozycji muzycznej jest, oczywi�cie,
umieszczenie w tek�cie literackim notacji muzycznej. Jednak taka forma sugerowania konkretnego
utworu czy melodii: autentycznej (przypadek Cudzoziemki Kuncewiczowej) b¹d� fikcyjnej (jak w Bia-
³ych braciach Choromañskiego), wymaga od czytelnika chocia¿ znajomo�ci nut. W przeciwnym
wypadku zabieg tego rodzaju nie bêdzie w najmniejszym stopniu pomocny.
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86 Okazuje siê jednak, ¿e nawet ze skromnych informacji, jakie o danym utworze zamieszcza Be-
rent w powie�ci, mo¿na wyczytaæ (przy odpowiedniej wiedzy muzykologicznej) znacznie wiêcej. Tak
te¿ czyni W i e d e m a n n  (Sytuacja muzyki wspó³czesnej [...], s. 508) z £abêdziem, utworem z Próch-
na: �Opis £abêdzia ograniczony zosta³ do zacytowania jego warstwy tekstowej. Jednak przygotowa-
nia, jakie czyni Hertenstein, nim za�piewa go i zagra (»Rzuci³ kilka akordów, spróbowa³ melodiê,
znów j¹ pasa¿em zm¹ci³ i urwa³. [...] W d�wiêki fortepianu wplót³ siê niebawem g³êbok¹ nut¹ umy�l-
nie t³umiony �piew«), wskazuj¹, i¿ bêdziemy mieæ do czynienia z utworem tonalnym, o akompania-
mencie wyra�nie niesamodzielnym wzglêdem partii wokalnej. Wa¿na jest te¿ informacja o nies³ycha-
nej popularno�ci tej pie�ni, wykonywanej przez siostrê kompozytora, Hildegardê: praktycznie wyklu-
cza ona bowiem mo¿liwo�æ zaistnienia w tym utworze jakichkolwiek czysto muzycznych ekspery-
mentów�.

87 Oczywi�cie, mo¿na by wdawaæ siê w rozwa¿ania z zakresu historii instrumentów muzycz-
nych i zastanawiaæ siê, czy nasze wyobra¿enie gitary odpowiada ca³kowicie wygl¹dowi tego instru-
mentu na prze³omie XVIII i XIX wieku. Jednak w kontek�cie skojarzeñ muzycznych, jakie cytowa-
ne zdanie mia³oby wywo³aæ u czytelnika, tego typu rozwa¿ania nie s¹ konieczne.

88 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy opis muzyki musi mieæ na celu wywo³anie wra¿eñ b¹d� od-
czuæ muzycznych.

Berenta nie brak oczywi�cie takich opisów. W Opowie�ciach biograficznych za-
równo w opisie, jak i poprzez cytaty powraca stale Mazurek D¹browskiego. Boha-
terowie Oziminy s³uchaj¹, a zaraz potem sami �piewaj¹ fragmenty arii z Carmen
Bizeta. W Próchnie piosenki ludowe wybrzmiewaj¹ obok znanej ko³ysanki czy
kabaretowego przeboju Daisy!... Daisy!... Jednak we wszystkich tych przypad-
kach opisowi poddane s¹ nie same utwory muzyczne, ale towarzysz¹ce im aku-
styczno-muzyczne zjawiska86. Zatem utwory te pe³ni¹ tu funkcjê jednego z ele-
mentów deskrypcji, a nie jej przedmiotu.

Po¿¹dane wra¿enia s³uchowe ³atwo uzyskaæ nie tylko poprzez przywo³ywanie
konkretnych, mog¹cych narzuciæ proste skojarzenia muzyczne utworów czy ich ele-
mentów (tytu³, cytat, zwi¹zane z nim fakty), ale tak¿e dziêki wykorzystywaniu obie-
gowych motywów muzycznych. Niezast¹pione s¹ w takiej funkcji instrumenty.
Wygl¹d i brzmienie wiêkszo�ci tradycyjnych instrumentów znane s¹ przeciêtnemu
czytelnikowi. Dzieje siê tak chocia¿by w nastêpuj¹cym przypadku: �us³yszeli�my
[...] starca naszego przygrywaj¹cego na gitarze i nuc¹cego swoj¹ piosenkê: [tu dwu-
wers piosenki � P. K.]� (Nurt, OB 45)87. Jednak skuteczno�æ wywo³ania po¿¹danego
skojarzenia u czytelnika zale¿y niekiedy od jego �wiadomo�ci muzycznej. Zda-
nie: �Rzuci³ kilka akordów, spróbowa³ melodiê, znów j¹ pasa¿em zm¹ci³ i urwa³�
(P 261), nie bêdzie w pe³ni zrozumia³e dla odbiorcy, który nie dysponuje choæby
podstawow¹ wiedz¹ muzyczn¹. Sama znajomo�æ d�wiêku fortepianu, bo zdanie to
odnosi siê do Hertensteina graj¹cego na tym instrumencie, nie wystarczy, by �us³y-
szeæ� to, co zosta³o opisane. Niezbêdna okazuje siê znajomo�æ u¿ytych terminów,
a tak¿e wyobra�nia muzyczna, pozwalaj¹ca w pe³ni zrozumieæ, czym jest �rzucenie
akordów�, �próbowanie melodii� czy �zm¹cenie melodii pasa¿em�. Innego rodzaju
problem wy³ania siê natomiast z takiego zdania: �krzyk wtóry gra³y ju¿ tylko gê-
�le ¿onglera� (¯K 47). Ilu¿ bowiem dzisiejszych czytelników zna d�wiêk gê�li?

Znacznie bardziej z³o¿one s¹ próby uzyskania wra¿eñ muzycznych bez odwo-
³añ do konkretnych utworów czy motywów88. Wyj¹tkowo�æ deskrypcji muzyki
w wiêkszo�ci dzie³ Berenta wynika nie tylko z u¿ycia nowatorskich technik opisu,
ale ju¿ z samego potraktowania muzyki jako materia³u wspó³tworz¹cego powie�cio-
we �wiaty. Muzyka, rozumiana jako zarówno zorganizowane d�wiêki, jak i wszel-
kiego rodzaju zjawiska akustyczne wywo³uj¹ce odczucia i wra¿enia muzyczne,
wype³nia rzeczywisto�ci zamieszkiwane przez bohaterów jakby niezale¿nie od ich
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89 Wizja taka bliska jest staro¿ytnej koncepcji harmonii sfer czy musica mundana. W poszcze-
gólnych koncepcja teoria ta znajduje ró¿n¹ realizacjê. Najpe³niej zosta³a rozwiniêta w ̄ ywych ka-
mieniach, gdzie muzyka wydaje siê najbardziej uniezale¿niona od twórczej aktywno�ci artystów.
Sugestie, ¿e s³yszane przez bohaterów d�wiêki maj¹ swe �ród³o gdzie� poza samymi instrumentami
(je�li potraktujemy g³os ludzki równie¿ jako instrument muzyczny, co zgodne by³oby z tradycj¹
musica instrumentalis, wedle której g³os tak¿e uwa¿ano za instrument), znajdziemy chocia¿by
w Próchnie. Hertenstein w pe³ni wyra¿a tê koncepcjê, wo³aj¹c trzykrotnie: �Gra³a ziemia, gra³y góry,
gra³ mi �wiat ten ca³y!...� (P 281); �Gra³a ziemia, gra³y góry, gra³ mi �wiat ten ca³y!� (P 282); �Gra³o
niebo! gra³a ziemia! gra³ mi �wiat ten ca³y!� (P 285).

90 P a s z e k, P XXXVIII.
91 G ³ o w i ñ s k i  (O XXXVI) zwraca na to uwagê tak¿e w odniesieniu do Oziminy: �Bujne

opisy Oziminy maj¹ charakter w wysokim stopniu selektywny [...]. Nie chodzi o to tylko, ¿e poja-
wiaj¹ siê jedynie poszczególne segmenty przestrzeni, wa¿ne jest tak¿e to, i¿ pewna sfera rzeczywi-
sto�ci w ogóle Berenta nie interesuje�.

92 Ujawnia siê tu bardzo ciekawe zagadnienie, zwi¹zane z mo¿liwo�ci¹ istnienia w ogóle obiek-
tywnego opisu muzyki w literaturze. Wprawdzie G ó r s k i  (op. cit., s. 271) wyró¿nia w�ród �opi-
sów samego dzie³a muzycznego� obiektywny i subiektywny, jednak, wed³ug autora, przyk³adem
w pe³ni realizuj¹cym pierwszy z nich �by³yby analizy dzie³a muzycznego dokonywane przez fa-
chowców muzykologów�. Lecz nawet takie potraktowanie opisu obiektywnego mo¿e budziæ po-
wa¿ne w¹tpliwo�ci, tym bardziej ¿e Górski znajduje tak¿e przyk³ady opisu obiektywnego w dzie-
³ach �muzycznej� literatury (m.in. w Buddenbrookach Th. M a n n a).

93 �ród³a takiej strategii mo¿na odnale�æ ju¿ we wczesnomodernistycznej, w³a�ciwej symboli-
zmowi poetyce sugestii. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  w pracy Symbolizm i symbolika w poezji
M³odej Polski wielokrotnie podkre�la, ¿e w³a�nie sugerowanie uczuæ i nastrojów to podstawowa
cecha symbolizmu. Ponadto sugestia �bardziej ni¿ którykolwiek inny element poetyki symbolistycz-
nej wskazuje w³a�nie na [...] muzykê. [...] W³a�nie muzyka, muzyka jednak specjalnego rodzaju:

twórczej aktywno�ci. Sztuka ta jest nie tylko dzie³em artystów, ale mo¿e przede
wszystkim pewn¹ w³a�ciwo�ci¹ �wiata89, któr¹ jednak nie wszyscy bohaterowie po-
trafi¹ w pe³ni odczuæ. Wyj¹tkowa wra¿liwo�æ pozwala natomiast dostrzegaæ muzy-
kê w zwyczajnych, z pozoru niemuzycznych zjawiskach. Lektura powie�ci Berenta
sk³ania bowiem do wyodrêbnienia � o czym by³a mowa wcze�niej � typu opisu
muzycznej percepcji rzeczywisto�ci oraz poszczególnych zjawisk. Jest to kategoria
o tyle wa¿na, ¿e dotyczy równie¿ deskrypcji zjawisk pozamuzycznych, ale postrze-
ganych tak, jakby nosi³y w sobie pewien potencja³ muzyczny.

�Charakteryzuj¹c przestrzeñ w Próchnie nale¿y tak¿e wspomnieæ o swoisto-
�ci opisów w tym utworze. Oto wszelkie przedmioty s¹ raczej sugerowane po-
przez kilka szczegó³ów ani¿eli dok³adniej przedstawiane�90. Twierdzenie to odno-
si siê nie tylko do opisów przestrzeni w Próchnie, ale do wszelkich opisów w twór-
czo�ci Berenta91. Zasada ta dotyczy zatem równie¿ opisów muzyki. Dziêki takiej
formie opisu muzyki udaje siê Berentowi uzyskaæ przede wszystkim wra¿enie chwi-
lowo�ci muzycznych doznañ oraz indywidualnego, a przez to subiektywnego od-
bioru92. Muzyka w dzie³ach Berenta nie zawsze realizuje siê w warstwie akustycz-
nej. Pojawia siê na krótk¹ chwilê, by nagle zamilkn¹æ lub trwaæ tylko we wspomnie-
niach bohaterów. I choæ, jak pisa³am wcze�niej, sztuka ta jest stale obecna w �wiecie
poszczególnych powie�ci, to jedynie w nielicznych momentach autor pozwala jej
wybrzmieæ pe³ni¹ swego piêkna i nieograniczonych mo¿liwo�ci.

Warto pamiêtaæ, ¿e Berent najczê�ciej nie tyle opisuje muzykê, co próbuje j¹
zasugerowaæ, wple�æ w wydarzenia, jakie rozgrywaj¹ siê na kartach jego powie�ci,
wype³niæ ni¹ zarówno umys³y bohaterów, jak i przestrzeñ ich otaczaj¹c¹. Najwa¿niej-
sze wydaje siê w �wietle twórczo�ci autora Próchna obcowanie ze sztuk¹ d�wiêków,
umiejêtno�æ odczuwania jej i odnajdywania zarówno w �wiecie, jak i w sobie93.
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Niezwykle wa¿nym sposobem funkcjonowania muzyki w twórczo�ci Berenta
jest tak¿e wykorzystanie najbardziej charakterystycznych cech sztuki d�wiêków
w warstwie kompozycji dzie³a literackiego. Nie sposób pomie�ciæ w ramach tego
szkicu choæby najogólniejszej analizy �muzycznych� uwik³añ budowy którego-
kolwiek z dzie³ autora Próchna. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e wszystkie niemal
jego utwory zbudowane s¹ w oparciu o misternie zaplanowan¹ konstrukcjê. Szcze-
gólnie w Próchnie, Oziminie oraz ¯ywych kamieniach znajdziemy wiêkszo�æ za-
biegów nazywanych w badaniach interdyscyplinarnych �muzycznymi�94. Berent
tworzy w swych dzie³ach skomplikowane sieci motywów. Poszczególne w¹tki,
postacie, zdarzenia, przedmioty, nawet zdania, sformu³owania, skojarzenia po-
jawiaj¹ siê wielokrotnie w ka¿dym utworze z osobna, a tak¿e kr¹¿¹ pomiêdzy
rozmaitymi tekstami. Taki sposób kreowania dzie³a literackiego zbli¿a je niew¹t-
pliwie do kompozycji muzycznych, choæ bez np. deklaracji autora nie mo¿e-
my stwierdziæ, ¿e przy pisaniu którejkolwiek z powie�ci przy�wieca³ mu ten w³a-
�nie cel.

Ewa Wiegandt stwierdza, i¿ do najczê�ciej stosowanych w literaturze technik
muzycznych nale¿¹ formy cykliczne, powtórzenie przekszta³cone, leitmotiv, jedno-
czesno�æ zdarzeñ, wprowadzenie punktów widzenia (dwie ostatnie jako odpowied-
niki muzycznego kontrapunktu i fugi). Wszystkie te zabiegi sk³adaj¹ siê, wed³ug
autorki, �na powstawanie w linearno-czasowej, a wiêc »poziomej« sztuce opowia-
dania sugestii uk³adów pionowych�95 � charakterystycznych dla muzyki. W twór-
czo�ci Berenta znajd¹ natomiast zastosowanie niemal wszystkie z wymienionych
przez Wiegandt zabiegów: budowa epizodyczna, �bêd¹ca jednak zaprzeczeniem
zasady fragmentaryczno�ci kompozycji�, w my�l której �oprócz sumowania czê�ci
nale¿y tak¿e �ledziæ relacje miêdzy nimi�; �przerywanie ci¹g³o�ci narracji i wpro-
wadzenie kilku narratorów�96; powtórzenie dos³owne i wariacyjne, a tak¿e stosowa-
nie rytmu kompozycyjnego. Wszystkie dzie³a autora Nurtu komponowane s¹ w opar-
ciu o przynale¿ne do danego utworu b¹d� wspólne wielu tekstom motywy. Ich pro-
wadzenie, powtarzanie, przetwarzanie czy rozwijanie pozwala badaæ twórczo�æ
Berenta w perspektywie �muzycznej� nadorganizacji.

Podsumowanie

Muzyka pojawia siê w utworach Wac³awa Berenta niezale¿nie od opisywa-
nych czasów, okoliczno�ci, realiów. Ci¹gle obecna, nie narzuca siê jednak nachal-
n¹ metaforyk¹ czy standardow¹ terminologi¹.

najwy¿sza, najczystsza, najbardziej liryczna, sugeruje [...] niewyra¿alne� (s. 77). Zagadnienie to
mo¿na tak¿e odnie�æ do szerszego kontekstu epoki. Na temat zarówno sugestii, jak i nastrojowo�ci,
szczególnie na przyk³adzie Schulza, zob. te¿ W. B o l e c k i, Poetycki model prozy w Dwudziestole-
ciu miêdzywojennym. Wyd. 2, popr. i uzup. Kraków 1996, s. 255�256. Oprócz nawi¹zania do poetyk
symbolistycznych � Bolecki zwraca uwagê, ¿e �strategiê sugestii ujawniaj¹ tak¿e wypowiedzi wska-
zuj¹ce na rytmiczno�æ narracji, podkre�laj¹ce powtarzalno�æ jej elementów, które nadaj¹ utworowi
charakter »muzyczny«� (s. 256).

94 Badacze rozmaicie, mniej lub bardziej dos³ownie, mniej lub bardziej metaforycznie, traktuj¹
okre�lanie literatury jako muzycznej. St¹d ró¿ne sposoby zapisywania tego przymiotnika. Ja u¿ywam
formy z cudzys³owem, zaznaczaj¹c w ten sposób, ¿e nie pojmujê muzyczno�ci literatury dos³ownie,
jako próby dok³adnego odwzorowania konstrukcji czy technik muzycznych w dziele literackim.

95 W i e g a n d t, op. cit., s. 69.
96 Ibidem, s. 68.
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Motywy, strategie i konstrukcje muzyczne znane by³y literaturze XIX wieku,
zatem analizê motywu muzyki u Berenta mo¿na by podejmowaæ w kontek�cie tra-
dycji wczesnego modernizmu. Jednak poetyki wykorzystywane przez pisarzy m³o-
dopolskich nie wyczerpuj¹ zjawisk, przed jakimi stawiaj¹ czytelnika kolejne po-
wie�ci autora Próchna. Motywy muzyczne w jego twórczo�ci wyznaczaj¹ jedn¹
z dróg ewolucji powie�ci modernistycznej. Ich funkcja nie ogranicza siê bowiem
do wprowadzenia muzycznego kontekstu. Muzyka staje siê natomiast elementem
poetyki dzie³ Berenta, wyznaczaj¹c jednocze�nie kierunek rozwoju poetyki prozy
narracyjnej XX wieku.

Zmiana wizualnego modelu �wiata przedstawionego na akustyczny, wykorzy-
stanie symbolistycznych strategii sugestii, budowania nastroju, rytmizacji czy in-
strumentacji d�wiêkowej do opisu zjawisk pozamuzycznych, a tak¿e wprowadze-
nie motywu muzyki do powie�ci na prawach równych w stosunku do innych za-
gadnieñ to tylko niektóre z zabiegów zastosowanych przez Berenta. Muzyka s³u¿y
w jego powie�ciach do scharakteryzowania bohaterów (czêsto jako ekwiwalent
analizy psychologicznej), pozwala okre�liæ zwi¹zki pomiêdzy postaciami, daje aku-
styczne dowody istnienia przestrzeni oraz wyznacza relacje przestrzenne pomiê-
dzy miejscami, d�wiêkami czy bohaterami. Ponadto Berent podejmuj¹c zagadnie-
nie muzyki wypowiada siê poprzez swoje dzie³a na temat samej sztuki d�wiêków.
W �wietle jego twórczo�ci muzyka jawi siê jako sztuka semantyczna, mog¹ca wy-
wo³ywaæ okre�lone nastroje, skojarzenia, przekazywaæ tre�ci pozamuzyczne, a na-
wet organizowaæ �wiat przedstawiony. Pisarz daje tak¿e dowody mo¿liwo�ci aku-
styczno-muzycznego postrzegania rzeczywisto�ci.

Wprawdzie twórczo�æ Berenta wyrasta z tradycji, w której muzyka by³a uwa-
¿ana za najdoskonalsz¹ ze sztuk, jednak jego dzie³a nie tyle sk³adaj¹ jej ho³d, ile
wykorzystuj¹ mo¿liwo�ci, jakie daje literaturze inna sztuka. Rozmaite strategie
umuzyczniania literatury zaproponowane przez Berenta znale�æ mo¿na w wielu
pó�niejszych utworach modernistycznych podejmuj¹cych temat muzyki. Jest to
o tyle istotne, ¿e badania nad muzyk¹ w literaturze polskiego modernizmu maj¹
przed sob¹ jeszcze d³ug¹ drogê.

MUSIC IN THE WORKS OF WAC£AW BERENT

The aim of the article is to present the different modes of functioning of music and acoustics as
based on the works of Wac³aw Berent. Every Berent�s work is rich in different references to the art of
sounds. Aural perception of reality is a characteristic feature of Berent protagonists from his earliest
compositions. Novelistic worlds are filled with music, people�s voices, sounds of nature, sounds of
cities, etc.

The issues presented in the article are twofold: on the one hand, they are of musical-literary
nature, and on the other hand, they are reflections on the ways of literary representation of aural
perception.

The problem of music in literature is not characteristic of any particular epoch, but it seems that
it is modernistic literature serves as a good example of the fullest realization of musical filiations of
a literary work on any level. And it is the works of Wac³aw Berent � one of the most eminent Polish
modernists � that give a good illustration of the most important tendencies of early modern prose
simultaneously determining the direction of its development. A similar situation is observed as far as
the motif of music and the realization of music and literature relationships are concerned.


