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do dialogicznoci czy przypisywania poezji funkcji semiotyki sztuki, co proponowa³ niegdy
Edward Balcerzan.
Zrekonstruowan¹ przez £ukasiewicza metodê twórcz¹ Grochowiaka mo¿na roboczo
przedstawiæ nastêpuj¹co: w wyniku trawestacji obrazu przez poetê (s. 74) kontaminuj¹cego
wybrane fragmenty ikonograficzne jednego obrazu, ale te¿ potrafi¹cego ³¹czyæ w jednym
utworze elementy ikonograficzne wielu ró¿nych dzie³ tego samego malarza (s. 134), wchodz¹cego równie¿ w wiat innego artysty i podszywaj¹cego siê pod autora tego wiata
(s. 150), powstaje poemat-kopia (s. 114) lub wiersz o malarstwie, które dla poety s¹ nie
tylko zak³adaniem kostiumów, tak¿e rzeczywistym ho³dem (s. 166) z³o¿onym malarzom,
uznawanym przez niego za lepszych w rzemiole stwarzania wiata. Pisze £ukasiewicz: Grochowiak te¿ [jak Leonardo da Vinci] wy¿ej stawia³ malarstwo. Imponowa³a mu kreacyjna,
stwarzaj¹ca realne (materialne) byty w³adza malarza, podoba³a mu siê naocznoæ, przedmiotowoæ, bezporednioæ wizji. »Wydzieranie naturze«, a nie historii-kulturze. Wydzieranie,
które nie jest naladowaniem, lecz kreacj¹ (s. 7).
Robert Cielak
A n d r z e j H e j m e j, MUZYCZNOÆ DZIE£A LITERACKIEGO. (Wyd. 2, poprawione). Wroc³aw 2002. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego, ss. 250, 10 nlb.
Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Rada Wydawnicza: Henryk Samsonowicz, Janusz S³awiñski, Lech Szczucki, Marek Zió³kowski.
Ksi¹¿ka Andrzeja Hejmeja jest najpowa¿niejsz¹ i najobszerniejsz¹ w polskiej literaturze przedmiotu prób¹ ca³ociowego objêcia refleksj¹ badawcz¹ zagadnieñ okrelanych
niezbyt precyzyjnym mianem muzycznych uwik³añ i odniesieñ dzie³a literackiego1. Praca
ma charakter przede wszystkim teoretyczno-metodologiczny; zamieszczone w niej przyk³ady, interesuj¹ce i zgo³a niebanalne w doborze, analizowane na wielu stronicach dog³êbnie i wszechstronnie, maj¹ ukazaæ ró¿ne modele i warianty zjawiska nazwanego przez autora
muzycznoci¹ dzie³a literackiego i zawsze zmierzaj¹ do konkluzji uogólniaj¹cych. Dojrza³oæ propozycji Hejmeja wyra¿a siê jednak w wielkiej ostro¿noci i powci¹gliwoci w zakresie ujêæ syntetycznych i generalizuj¹cych  badacz programowo unika rozwi¹zañ brawurowych, wieñczonych s¹dami kategorycznymi i rozstrzygaj¹cymi. Oddala te¿ pokusê wywodu lekko choæby zmetaforyzowanego: jego narracja jest maksymalnie zdyscyplinowana,
gêsta intelektualnie, poddana ascetycznemu rygorowi cis³oci naukowej, mo¿e niekiedy
nadto ju¿ (by nie powiedzieæ  manierycznie) hermetyczna, jakby nieczu³a na urodê s³owa,
zmuszaj¹ca przeto czytelnika do ¿mudnego dekodowania wpisanych w ni¹ sensów. Mo¿na
by w tym  zapewne nie bez racji  dopatrywaæ siê niedostatku umiejêtnoci pisarskich autora. Jednak za takim ukszta³towaniem jêzyka wypowiedzi kryje siê  wolno podejrzewaæ 
chêæ radykalnego odciêcia siê od niedobrej tradycji impresyjnego, niewiadomego siebie
mówienia o filiacjach literacko-muzycznych, znamiennej dla polskiej nauki o literaturze
zw³aszcza (choæ nie tylko) w dobie Dwudziestolecia miêdzywojennego.
Relacje miêdzy dwiema pos³uguj¹cymi siê z gruntu odrêbnym tworzywem dziedzinami sztuki: literatur¹ i muzyk¹, autor sytuuje w domenie nowoczenie pojêtej komparatystyki interdyscyplinarnej (intersemiotycznej). Hejmej ma wyj¹tkowe dane umo¿liwiaj¹ce
mu podjêcie powa¿nej refleksji naukowej w tej materii. Doskonale oczytany w dawniejszych i nowszych pracach badaczy amerykañskich i zachodnioeuropejskich, szczególnie
francuskich (pomieszczona na koñcu ksi¹¿ki s¹¿nista bibliografia pos³u¿y zapewne nie1
Najwartociowsze prace z tego zakresu, powsta³e w ostatnim 50-leciu, przedrukowuje antologia Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych (Red. A. Hejmej. Kraków 2002).
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jednemu czytelnikowi jako cenne ród³o informacji), ³¹czy kompetencje muzykologiczne
z perfekcyjnym warsztatem analityczno-interpretacyjnym z zakresu poetyki.
Istotnym punktem krytycznego odniesienia dla sformu³owanej przez autora koncepcji
badawczej jest ksi¹¿ka Tadeusza Szulca Muzyka w dziele literackim (Warszawa 1937). Ta
wa¿na i jak na swój czas nowatorska propozycja wyros³a z tradycji metodologicznej neopozytywizmu (K. Twardowski, T. Kotarbiñski, K. Ajdukiewicz, A. Tarski) i formowa³a siê
w polu inspiracji teoretycznych tzw. polonistycznej grupy warszawskiej (K. Siedlecki,
D. Hopensztand, K. Budzyk, S. ¯ó³kiewski), skupiaj¹cej uwagê na systemowych w³aciwociach dzie³a literackiego. Zadanie swoje pojmowa³ Szulc jako konieczne oczyszczenie
terenu, zachwaszczonego s¹dami mglistymi, skrajnie subiektywnymi, przeto nieweryfikowalnymi naukowo  wyra¿aj¹cymi przypadkowe skojarzenia oraz wytwory fantazji badaczy i nie mówi¹cymi zgo³a nic o samym przedmiocie artystycznym. Utrzymywa³, ¿e logicznie fa³szywe przewiadczenie o analogiach strukturalnych i mo¿liwociach syntezy
obu rzekomo bliniaczych sztuk jest jedynie sugestywnym z³udzeniem poznawczym.
Wyros³o ono z ducha filozofii i estetyki romantycznej, g³ównie niemieckiej, poszukuj¹cej
w muzyce odbicia idei nieskoñczonoci i odblasków absolutu. Muzyka  wedle romantyków  sugeruj¹c to, co z istoty swej niewyra¿alne, stanowi³a najdoskonalszy wzorzec dla
poezji. Te niebezpieczne urojenia  utrzymuje Szulc  oparte na nierozpoznaniu odrêbnoci i nieprzezwyciê¿alnych ograniczeñ tworzywa ró¿nych rodzajów sztuki, zawa¿y³y ujemnie na póniejszej refleksji krytycznej aspiruj¹cej do naukowoci (rytm i tzw. melodiê wiersza czy prozy uznaje autor za elementy stricte literackie; za nieuprawnione uwa¿a twierdzenia o mniemanej muzycznej budowie dzie³a literackiego). Konkluzja pozytywna,
wy³aniaj¹ca siê z dokonanego przez Szulca przewartociowania ca³ej dotychczasowej tradycji badawczej, jest skromna w swoim zakresie i zarazem bardzo konkretna: Mo¿e byæ
ona  muzyka  jedynie tylko p r z e d m i o t e m wchodz¹cym w zakres rzeczywistoci
dzie³a literackiego, któr¹ to dzie³o tworzy w³aciwym sobie literackim materia³em i dyrektywami2. Zatem: jedynym niekwestionowanym przejawem muzycznoci literatury jest
tematyzacja muzyki w utworze literackim. Na marginesie warto zaznaczyæ, ¿e podobne
rozstrzygniêcie sformu³uj¹ autorzy nieco póniejszej, s³ynnej ongi w krêgu amerykañskim i anglosaskim Teorii literatury  René Wellek i Austin Warren3.
Skrajnoæ redukcjonistycznego ujêcia Szulca wywo³a³a doæ o¿ywione polemiki zaraz
po og³oszeniu ksi¹¿ki, wszak¿e jej znaczenie okaza³o siê z perspektywy czasu donios³e. Uwiadomi³a ona potencjalnym badaczom, ¿e poruszaj¹ siê po polu zaminowanym, ¿e jego granice
s¹ nieostre i ¿e ich dyskurs musi byæ poddany surowemu rygorowi precyzji oraz odpowiedzialnoci terminologicznej  ¿e swobodne przenoszenie pojêæ z dziedziny wiedzy o muzyce do nauki o literaturze jest metodologicznie niedopuszczalne. Z nurtu dyskusji z Szulcem
zrodzi³a siê oryginalna propozycja Tadeusza Makowieckiego, ostro¿nie broni¹cego istnienia
zwi¹zków miêdzy obiema sztukami i mo¿liwoci ich zobiektywizowanego poznania4. Tak¿e
Hejmejowi negatywistycznie zorientowana rozprawa bodaj najpowa¿niejszego poprzednika
(powiêci³ jej jeden z rozdzia³ów swojej ksi¹¿ki) dostarczy³a impulsu do podjêcia próby interdyscyplinarnej eksploracji pogranicza muzyczno-literackiego.
Mo¿e zrazu wydaæ siê zaskakuj¹ce i wrêcz paradoksalne, ¿e Hejmej podtrzymuje
w swej ksi¹¿ce  wyeksponowane mocno ju¿ w tytule  pojêcie muzycznoci dzie³a
literackiego. Jest bowiem w pe³ni wiadom, jak nieostra to kategoria, jak wiele ró¿norodnych i rozbie¿nych konotacji uruchamia, jak wzglêdna jest wiêc jej przydatnoæ operacyjT. S z u l c, Muzyka w dziele literackim. Warszawa 1937, s. 87.
R. W e l l e k, A. W a r r e n, Teoria literatury. Przek³ad pod red. i z pos³owiem M. ¯ ur o w s k i e g o. Warszawa [1970], s. 164166 (orygina³ ukaza³ siê w r. 1948).
4
T. M a k o w i e c k i, Muzyka w twórczoci Wyspiañskiego. Toruñ 1955. Rozdzia³ wstêpny,
pt. Poezja a muzyka, zosta³ przedrukowany w antologii Muzyka w literaturze.
2
3
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na. A jednak nad wymienionymi mankamentami i niebezpieczeñstwami góruje  zdaniem
autora  potencjalna wartoæ teoretyczna terminu (s. 14). W punkcie wyjcia dyskursu
badawczego Hejmeja le¿y nader istotne za³o¿enie, ¿e nie ma jednej muzycznoci, nie ma
te¿ muzycznoci w ogóle (czyli muzycznoci jako takiej). Zaproponowane w pracy ujêcie
teoretyczne, nie aspiruj¹ce bynajmniej do miana pe³nej, zamkniêtej i wyczerpuj¹cej ca³oci, jest zmodyfikowan¹ adaptacj¹ schematu stworzonego przed æwieræwieczem przez Stevena Paula Schera (cilej: jego czêci, nazwanej przez amerykañskiego komparatystê
muzyk¹ w literaturze). Hejmej rozró¿nia trzy poziomy tekstowe, na których konstytuowaæ siê mo¿e owa muzycznoæ, i definiuje zarazem trzy rodzaje muzycznoci: I  to
ukszta³towana celowo i sfunkcjonalizowana artystycznie warstwa brzmieniowa utworu,
ogarniaj¹ca sferê instrumentacji dwiêkowej i prozodiê; II  to poziom tematyzowania
muzyki, realizowany zw³aszcza (acz nie tylko) poprzez deskrypcjê; III  to próba wprowadzenia do tkanki utworu literackiego zasad konstrukcji i technik przejêtych z dzie³a muzycznego. Badacz zaznacza, ¿e wymienione trzy typy muzycznoci niejednokrotnie wspó³wystêpuj¹ w konkretnym utworze literackim i  bywa  s¹ ze sob¹ najcilej sprzê¿one,
jednak w polu jego uwagi plasuje siê g³ównie muzycznoæ III (nazwana muzycznym tekstem literackim) oraz, po czêci, zwi¹zana z ni¹ muzycznoæ II. Muzycznoæ I pojawia
siê w rozwa¿aniach autora zaledwie incydentalnie, jako wspó³element poddawanych analizie utworów, Hejmeja interesuj¹ bowiem nade wszystko skomplikowane strategie retoryczne, pozwalaj¹ce na literack¹ adaptacjê elementów dzie³a muzycznego. Dodajmy 
strategie retoryczne jednostkowe i niepowtarzalne, gdy¿ badacz jest doskonale wiadom,
¿e zarówno ca³ociowe przeszczepianie regu³ konstrukcyjnych z muzyki do literatury, jak
te¿ formalna, cis³a transpozycja muzycznej struktury w ramach konkretnego utworu literackiego to zadania z gruntu niemo¿liwe do realizacji  ze wzglêdu na odrêbne uwarunkowania ontologiczne obu sztuk. Zatem rozwi¹zaniem staje siê pojedyncza, indywidualna
interpretacja literacka muzycznego schematu (s. 66), czasem z woli pisarza uwyranionego poprzez sygna³y tekstowe i metatekstowe, czasem za ledwie potencjalnie utajonego
w utworze (wówczas interpretacja nosi charakter nieuchronnie hipotetyczny).
Tote¿ analityczne egzegezy ró¿nych wariantów realizacji muzycznego tekstu literackiego skupiaj¹ uwagê autora i wype³niaj¹ przewa¿aj¹c¹ czêæ prezentowanej ksi¹¿ki.
Sygnalizowalimy ju¿ na wstêpie, i¿ omawiane przez Hejmeja przyk³ady, nader finezyjnie
dobrane z literatur: francuskiej, w³oskiej, niemieckiej i polskiej, interpretowane pomys³owo, dociekliwie i wielostronnie, dostarczaj¹ materia³u umo¿liwiaj¹cego sformu³owanie
uogólniaj¹cych konkluzji teoretycznych. Jednak¿e zaznaczmy od razu, ¿e autor bierze pod
lupê w³anie przypadki bardzo szczególne, artystycznie niepowtarzalne, sytuuj¹ce siê w sferze  niekiedy nawet ekstremalnego  eksperymentu literackiego czy muzyczno-literackiego. Fakt ten w istotny sposób zawêziæ musi potencjalne pole odniesienia owych generalizacji.
Najprostszy rodzaj tematyzowania muzyki, czyli mo¿liwoæ jej deskrypcji w prozie
narracyjnej, analizuje badacz  opieraj¹c siê w tej partii rozwa¿añ na dawniejszych ustaleniach ogólnych Konrada Górskiego i, przede wszystkim, Micha³a G³owiñskiego5  na podstawie fragmentu powieci Le Coeur absolu Philippea Sollersa (g³onego ongi pisarza
zwi¹zanego z grup¹ Tel Quel). Ten interesuj¹cy przyk³ad ³¹czy w sobie dwie biegunowo
ró¿ne mo¿liwoci werbalizacji utworu muzycznego, okrelone przez Hejmeja jako model
interdyscyplinarny i model poetycki. Pierwszy  bardzo rzadki w literaturze  to zobiektywizowany, nastawiony na informacjê opis muzykologiczny, operuj¹cy specjalistyczn¹ terminologi¹, ods³aniaj¹cy immanentn¹ morfologiê dzie³a cile zapisan¹ w partyturze. W powieci Sollersa ten paraliteracki, quasi-akademicki wyk³ad, poprzedzaj¹cy koncertowe
5
K. G ó r s k i, Muzyka w opisie literackim. ¯ycie i Myl 1952, nr 1/6.  M. G ³ o w i ñ s k i,
Muzyka w powieci. Teksty 1980, nr 2. Przedruk obu prac w antologii Muzyka w literaturze.
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wykonanie Kwintetu klarnetowego A-dur K. V. 581 Mozarta, bêd¹cy swoistym substytutem s³ownym notacji muzycznej, wyg³asza instrumentalista  g³ówny wykonawca, uzasadniaj¹c w ten sposób efekt realnoci (termin Barthesa) takiej wypowiedzi, której charakter zgo³a niechêtnie bywa tolerowany przez dzie³o literackie. Jak bowiem celnie sformu³owa³ to G³owiñski: Mowa powieci jest ze swej natury mow¹ laika6.
Drugi model  poetycki  eksponuje przewagê funkcji ekspresywnej, jest subiektywnym opisem aktu percepcji (s³uchania utworu muzycznego). Hejmej subtelnie i precyzyjnie
rozwarstwia jêzykowo-stylistyczne wyznaczniki budowanej przez Sollersa sytuacji odbioru,
gdy punkt uwagi przesuwa siê z opisu przedmiotu na opis perspektywy jego ogl¹du: intensywne wprowadzanie wielokropka, maj¹cego wyra¿aæ symultanicznoæ zapisu werbalnego
w stosunku do realizacji tekstu muzycznego (zdania zwieñczone kropk¹ pojawi¹ siê dopiero
po zakoñczeniu koncertu); pauzy semantyczne (paralelne do pauz muzycznych); rozchwianie relacji syntagmatycznych na rzecz wyeksponowania zwi¹zków paradygmatycznych. rodki te sprawiaj¹, ¿e opis, czyni¹c wra¿enie impulsywnego i poniek¹d chaotycznego, kreuje
dynamiczny efekt realnoci (s. 90)  quasi-muzyczny nastrój momentalnoci i niejako bezczasowoci, w jakim sensie wspó³bie¿ny z natur¹ kompozycji Mozarta. W ten sposób opis
percepcji symuluje opis dzie³a muzycznego, usi³uje wtargn¹æ w przestrzeñ jego wielowymiarowego sensu symultaniczn¹ gr¹ »objaniania« sposobu s³uchania (s. 90). Adekwatny
przek³ad intersemiotyczny jest bowiem niewykonalny w materiale jêzykowym.
To samo istotne zastrze¿enie dotyczy mo¿liwoci dok³adnego przeszczepienia do utworu literackiego zasad organizuj¹cych formê muzyczn¹. Nie oznacza to jednak, ¿e ka¿de usi³owanie podjête w tej dziedzinie skazane jest tym samym na pora¿kê artystyczn¹. Hejmej
analizuje dwie próby poetyckie stworzenia literackiej fugi, a wiêc konstrukcji cechuj¹cej siê
w muzyce wyj¹tkowo skomplikowanym i bezwzglêdnym rygorem intelektualno-formalnym,
opartej na kontrapunkcie i polifonii: Preludium i fugi (Preludio e Fughe, 19281929) Umberta
Saby oraz Fugê mierci (Todesfuge, 1945) Paula Celana. Nieprzezwyciê¿alna trudnoæ to
kwestia niemo¿noci stworzenia w linearnym materiale jêzykowym satysfakcjonuj¹cego ekwiwalentu tego, co nale¿a³oby okreliæ jako wertykalny wymiar konstrukcyjnoci fugi muzycznej, czyli  oddania efektu symultanicznoci misternie splecionych ze sob¹ g³osów.
Cykl Saby, swym ukierunkowuj¹cym odbiór tytu³em nawi¹zuj¹cy do kompozycji Johanna Sebastiana Bacha, zbudowany z inicjalnego preludium i 12 coraz bogatszych strukturalnie fug, proponuje rozwi¹zanie doæ niewymylne artystycznie. Poeta stosuje segmentacjê typograficzn¹ w ró¿nicowaniu jakoby samodzielnych i dialoguj¹cych ze sob¹
g³osów (w przypadku fug dwutematowych jest to wspó³istnienie antykwy i kursywy,
w przypadku trójg³osowych  pojawiaj¹ siê cyfry arabskie ze znakiem zamkniêcia nawiasu), które de facto okazuj¹ siê tylko przeplataj¹cymi siê w¹tkami, jak sam z rezygnacj¹
powiada  sk³óconymi daremnie (Preludium).
Nieporównanie ambitniejsz¹ i bardziej z³o¿on¹ estetycznie prób¹ jest Fuga mierci Celana, poddana przez poetê quasi-muzycznej segmentacji. Dwa znaczone majusku³¹ tematy
literackie (pierwszy ma niemal¿e sta³¹, doæ ubog¹ postaæ strukturalno-leksykaln¹  symbolizuje bezsilnoæ skazanych na czarne mleko i niebyt; drugi, bogaty w czasowniki, podlega licznym przekszta³ceniom i implikuje nieludzk¹ wszechw³adzê), podporz¹dkowuj¹c sobie mnogie motywy podrzêdne i ich warianty, w sposób rozpoznawalny powracaj¹ wielekroæ w tekcie, którego spójnoæ wzmocniona zostaje wyrazist¹ organizacj¹ metryczn¹.
Wyk³adniê sw¹ Hejmej wspomaga przytoczeniem orygina³u niemieckiego z uwyranionym
w druku (poprzez wyt³uszczenie) pierwszym tematem oraz schematem konstrukcyjnym utworu jako literackiej fugi.
Wszystko to wszak¿e nie zmienia faktu, ¿e w s³ynnym wierszu Celana, bêd¹cym zaiste niezwyk³ym eksperymentem poetyckim, mamy do czynienia jedynie z literack¹ na6

G ³ o w i ñ s k i, op. cit. Cyt. za: Muzyka w literaturze, s. 291.
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miastk¹ konstrukcji znamionuj¹cej fugê muzyczn¹. Ostatecznie przecie¿ mówienie o fudze/fugach w literaturze mo¿liwe staje siê pod warunkiem, ¿e obaj [tj. autor i odbiorca]
zgadzaj¹ siê, z krytyczn¹ wiadomoci¹ stanu rzeczy, na grê wzajemnego uwodzenia przez
tekst literacki (s. 123). Dlatego te¿ komentatora, poruszaj¹cego siê po tym efemerycznym
obszarze i orzekaj¹cego w materiach nader ulotnych, obowi¹zywaæ musi klauzula zaostrzonej powci¹gliwoci. Trafna i metodologicznie przydatna wydaje siê przeto  u¿yta ongi
przez G³owiñskiego, sceptycznie oceniaj¹cego mo¿liwoci przeniesienia strukturalnych regu³ gatunku muzycznego w obrêb literatury  ostro¿na formu³a: aluzje konstrukcyjne do
form muzycznych7. Czêsto bowiem, czego Hejmej jest doskonale wiadom, wskazywane
zarówno przez literaturoznawców, jak te¿ muzykologów analogie w tym wzglêdzie bywaj¹
domniemane lub zgo³a fa³szywe, poetom i pisarzom za zdarza siê u¿ywaæ nazw form muzycznych metaforycznie i niefrasobliwie, bez ¿adnych konsekwencji gatunkowych.
Kolejny analizowany w ksi¹¿ce przyk³ad muzycznego tekstu literackiego to Podró¿
zimowa. Wiersze do muzyki Franza Schuberta (1994) Stanis³awa Barañczaka. Rozwa¿ania
o tym cyklu poetyckim chcia³oby siê okreliæ mianem imponuj¹cego popisu sztuki interpretacyjnej Hejmeja. Tomik Barañczaka traktuje badacz jako skrajnie wysublimowany eksperyment muzyczno-literacki i genologiczny: odniesienie intersemiotyczne funduje w tym wypadku podstawowy mechanizm tekstotwórczy (s. 124125), ka¿de bowiem ogniwo ca³oci,
poprzedzone incipitem nutowym, jest zarazem tekstem literackim i wirtualnym tekstem
wokalnym. Tê z³o¿on¹ dwoistoæ przelepiali wczeniejsi, doæ zreszt¹ liczni, komentatorzy
tomiku, koncentruj¹cy siê niemal wy³¹cznie na jego semantyce poetyckiej.
Hejmej ukazuje w analitycznym zbli¿eniu ostatni cz³on Podró¿y zimowej (XXIV. Stoj¹c
przed witryn¹, w jej lustrzanym tle..., cyt. na s. 129), uznaj¹c go za reprezentatywny dla
uwarunkowañ konstrukcyjnych ca³ego zbiorku. Integralnie zwi¹zany z finaln¹ pieni¹ (Der
Leiermann) z Winterreise Schuberta (cykl 24 pieni do wierszy Wilhelma Müllera), odrywa
siê zarazem i semantycznie, i formalnie od tekstu poety niemieckiego, chocia¿ funkcjonuje
wobec niego w zamierzonej, wieloaspektowej opozycji (s. 129). Badacz stara siê rozszyfrowaæ ten intersemiotyczny palimpsest, precyzyjnie ods³aniaj¹c jego kolejne warstwy. Barañczak buduje swój tekst na fundamencie kompozycji Schuberta  tempo i dynamika jej linii
melodycznej narzucaj¹ mu wybór metrum poetyckiego (na ka¿dy dwiêk przypada jedna
sylaba), porz¹dek delimitacji wersów i koniecznoæ zastosowania rymów mêskich w klauzulach (gdy¿ ka¿da fraza pieni koñczy siê nut¹ akcentowan¹; nadto: przemylna relacja
rymów pracuje na efekt lustrzanego odbicia), wprowadza te¿  w odniesieniu do repryz 
modulacjê typograficzn¹ (kursywa, której u¿ycie w ca³ym cyklu jest zreszt¹ znacznie bardziej z³o¿one). Niejako wiêc poszukuje w materii jêzykowej symetrycznego ekwiwalentu
tekstu muzycznego. Uruchamia zarazem finezyjn¹ grê aluzji brzmieniowych i semantycznych do wiersza Müllera (tak dzieje siê te¿ w innych ogniwach cyklu, np.: mein Herz  na
mieræ, a mieræ 〈XIII〉, Krähe  krecha 〈XV〉, Haus  haust 〈II〉, Schnee, du 
niegu 〈VI〉, Grab  mrok 〈IX〉, cyt. na s. 155156), dokonuj¹c jednoczenie znamiennych przesuniêæ znaczeniowych. Ob³¹kany lirnik Müllera prowadzi zdesperowanego m³odzieñca w otch³añ mierci, podmiot liryczny Barañczaka to daleki od nihilistycznej rozpaczy
wspó³czesny ironista, który z dystansem spogl¹da na desakralizuj¹cy siê i ja³owiej¹cy duchowo wiat. W konsekwencji wiêc Podró¿ zimowa, bêd¹c podwójn¹ (BarañczakSchubert,
BarañczakMüller) stylizacj¹ intersemiotyczn¹ (s. 165), poprzez przezwyciê¿anie pierwotnej, muzycznej artykulacji, której specyfikê okrelaj¹ rytm sylabiczny tekstu muzycznego oraz jakoæ Schubertowskiej linii melodycznej, staje siê wirtualnym tekstem wokalnym
(melodie Schuberta mo¿na piewaæ do zgodnych z nimi, ale tylko w warstwie brzmieniowej, utworów Barañczaka) i przeradza siê w autonomiczny tekst literacki (s. 158), którego
semantyka jest nader odleg³a od emocji i sensów ewokowanych przez obydwu romantyków
7

Ibidem, s. 288.
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niemieckich. Cykl Barañczaka deadaptuje siê zatem ostatecznie i z obszaru kompozycji
muzycznej (staje jakby obok niej), i z pola konotacyjnego zakrelonego przez pierwowzór
literacki (sytuuje siê wobec niego w opozycji; jedynie pi¹te ogniwo Podró¿y zimowej: wiersz
U wrót, gdzie ch³odna studnia..., jest przek³adem Lipy 〈Der Lindenbaum〉 Müllera). Wirtualny tekst wokalny, mocno paradoksalnie, mo¿e byæ tylko tekstem literackim, chocia¿ jednoczenie  jako muzyczny tekst literacki  nie zatraca intersemiotycznego zakorzenienia
(s. 162)  pointuje swe wywody autor.
Przy okazji warto zasygnalizowaæ interesuj¹cy i nieb³ahy problem, który zaledwie
epizodycznie zaprz¹ta uwagê Hejmeja, gdy¿ le¿y na dalekich obrze¿ach jego dociekañ. Co
dzieje siê z tekstem poetyckim, gdy staje siê on wspó³elementem pieni artystycznej? Co
decyduje o wyborze w³anie tego, a nie innego utworu? Czy wartoci semantyczne poezji
maj¹ dla kompozytora istotne znaczenie, czy te¿ liczy siê nade wszystko walor brzmieniowy wiersza? W jaki sposób i jak dalece struktura muzyczna, zaw³aszczaj¹c tekst literacki,
mo¿e zdekonstruowaæ jego macierzysty kszta³t? Asumptu do tego rodzaju rozwa¿añ dostarczyæ mog¹ dzieje umuzyczniania dwóch niezrównanych arcydzie³ poetyckiej sugestywnoci i zwiêz³oci: Über allen Gipfeln ist Ruh i Pola³y siê ³zy... Przes³awny wiersz
Goethego, który zafascynowa³ wyobraniê kompozytorsk¹ m.in. Schuberta, Schumanna,
Loewego, Liszta i Ivesa, traci sw¹ maksymalnie zwart¹ strukturê s³own¹ za spraw¹  wymuszonych przez konstrukcjê muzyczn¹, w ka¿dym przypadku inn¹  amplifikuj¹cych
powtórzeñ wersów i ich czêci. Podobnie poczyna sobie Paderewski z lirykiem lozañskim,
unicestwiaj¹c jego gnomiczn¹ semantykê poetyck¹; w pieni pt. Nad wod¹ wielk¹ i czyst¹
wprowadza nawet arbitraln¹ zmianê w tekcie Mickiewicza. Mo¿na by wiêc zasadnie domniemywaæ, ¿e istnieje jakie niepisane przyzwolenie na to, by utwór poetycki, wprzêgniêty w relacje intersemiotyczne, traci³ swoj¹ immanentn¹ integralnoæ.
Graniczny i odosobniony przypadek wspó³istnienia tekstu dramatycznego z tekstem
muzycznym analizuje Hejmej na przyk³adzie nowatorsko skonstruowanej sceny 2 aktu IV
Judasza z Kariothu (1913) Karola Huberta Rostworowskiego. Pisarz, maj¹cy za sob¹ profesjonalne studia muzyczne i dowiadczenia kompozytorskie, w odbywaj¹cej siê w pa³acu Annasza scenie k³ótni Faryzeuszy z Saduceuszami pos³u¿y³ siê oryginalnym chwytem
symultanicznego poprowadzenia wielu g³osów (ich liczba dochodzi ostatecznie do 11)
i uzyska³ efekt polifonii. K³ótniê nale¿y æwiczyæ pod batut¹8  postulowa³, opatruj¹c
tekst dramatu precyzyjnie programuj¹c¹ rytmikê sporu partytur¹ (wprowadzi³ j¹ po raz
pierwszy do wydania z r. 1936). Pojêcie partytury, u¿ywane w pracach teatrologicznych
jako metafora i w sumie ma³o przydatne teoretycznie, ma w tym przypadku konkretn¹
konotacjê muzyczn¹, gdy¿ projekcja teatralna tekstu porównywalna jest z odczytaniem
partytury sensu stricto. W roli dyrygenta widzia³ Rostworowski nie tyle potencjalnego
czytelnika, co  przede wszystkim  re¿ysera, gdy¿ interakcja potraktowanych eksperymentalnie elementów jêzykowych i muzycznie zorganizowanego rytmu skonkretyzowaæ
siê mo¿e tylko w realizacji scenicznej Judasza.
Podczas spektaklu, inaczej ni¿ w trakcie lektury tekstu, narastaj¹ca i zró¿nicowana pod
wzglêdem tempa rytmika sceny osadza poszczególne, symultanicznie zestrojone wypowiedzi (Rostworowski ³¹czy je w druku znakiem akolady) niejako w obszarze pozawerbalnym,
gdy¿ zaciera siê i gubi ich sens, t³umiony tokiem metrycznym (innym dla ka¿dej postaci).
S³owa gin¹9. W efekcie tworzy siê percypowane przez widza-s³uchacza asemantyczne
parlando, ograniczone do warstwy brzmieñ s³ownych. Hejmej widzi w tym prekursorsk¹
zapowied póniejszych technik, stosowanych przez teatr absurdu (jako exemplum podobnego sposobu muzycznej organizacji materia³u jêzykowego przywo³uje utwór Jeana Tardieu
Conversation-sinfonietta).
K. H. R o s t w o r o w s k i, Wybór dramatów. Oprac. J. P o p i e l. Wroc³aw 1992, s. 235.
BN I 281.
9
Ibidem.
8

RECENZJE

245

Muzycznoæ sceny k³ótni z Judasza z Kariothu obejmuje wy³¹cznie sferê polirytmizacji, natomiast intersemiotyczny charakter tego fragmentu tekstu zaistnieæ mo¿e, jak wspominalimy, tylko w przestrzeni teatralnej. Dopisuj¹c kolejn¹ glosê na marginesie pobudzaj¹cych i finezyjnych dociekañ Hejmeja, warto podnieæ zagadnienie kapitalnej wagi, do dzisiaj le¿¹ce od³ogiem w polskiej nauce o literaturze: chodzi o wp³yw libretta operowego na
poetykê tekstu dramatycznego. Kwestia ta staje siê istotna zw³aszcza w dobie romantyzmu
i M³odej Polski, gdy wyobrania dramatyczno-teatralna poetów stymulowana bywa³a konkretnymi impulsami id¹cymi m.in. z ówczesnych scen operowych. Nie ulega w¹tpliwoci,
¿e w zakresie organizacji zdarzeñ, w sposobie modelowania postaci i  szczególnie  w kszta³towaniu wypowiedzi niejeden dramat romantyczny zdradza filiacje strukturalne z operowym
librettem (twórczoæ bodaj najwybitniejszego dramaturga romantyzmu europejskiego, Juliusza S³owackiego, dostarcza w tym wzglêdzie niema³o przyk³adów10). W epoce M³odej
Polski, gdy przemo¿nym (choæ bynajmniej nie wy³¹cznym) wzorcem konstrukcyjnym staje
siê oparty na idei Gesamtkunstwerk dramat muzyczny Richarda Wagnera, zjawisko to zyskuje jeszcze na intensywnoci (Wyspiañski, Miciñski, ¯u³awski).
Ostatni analizowany w ksi¹¿ce przyk³ad sytuuje siê w domenie ekstremalnie wyrafinowanego konceptyzmu muzyczno-literackiego: jest nim Hérodiade de Stéphane Mallarmé (1944) Paula Hindemitha. Ta czysto instrumentalna kompozycja, okrelona przez
twórcê jako récitation orchestrale, gra (u¿yjmy  adekwatnego do sytuacji  oksymoronu) nieobecn¹ obecnoci¹ tekstu francuskiego symbolisty podczas realizacji muzycznej
utworu. Potencjalni instrumentalici, znaj¹c umieszczony przed zapisem nutowym fragment sceny dramatycznej Mallarmégo Hérodiade (dialog Mamki i Herodiady  postaci
nie maj¹cej tu zreszt¹ nic wspólnego ze swoj¹ biblijno-historyczn¹ imienniczk¹), otrzymuj¹ w partyturze (Hejmej poddaje j¹ drobiazgowej egzegezie) tylko rozproszone sygna³y
graficzne (kluczowe segmenty wersów wpisane nad piêcioliniami), które  jakkolwiek
nieme podczas wykonania, czyli nieistniej¹ce substancjalnie  maj¹ konotowaæ i ukierunkowywaæ sposób interpretacji utworu Hindemitha. Jest to wiêc subtelny, bardzo szczególny casus immanentnej programowoci muzyki, gdy utajony w partyturze, poddany dekonstrukcji tekst sugeruje pozamuzyczne znaczenia kompozycji, bêd¹cej pozas³ownym ekwiwalentem poezji (dodajmy  niezwykle wszak hermetycznej). Hérodiade de Stéphane
Mallarmé wchodzi w ambitn¹ grê intersemiotyczn¹ z pre-tekstem literackim i g³êboko
wnika w jego z³o¿one universum semantyczne. Dzieje siê tak za spraw¹ wysublimowanych rozwi¹zañ dwiêkowo-fakturalnych zastosowanych przez kompozytora (np. semantyczne sfunkcjonalizowanie interwa³u oktawy oraz konsonansów, które buduj¹ akustyczny efekt lustrzanego odbicia, symbolizuj¹cego kontemplacjê zarówno piêkna, jak i nieroz³¹cznie zwi¹zanej z nim mierci). Gest Hindemitha jest tutaj nadto czytelny i tworzy liczne
argumenty do mówienia o mo¿liwociach (wtórnego) usemantycznienia muzyki (s. 217).
Cenna i bogata poznawczo, dobrze sproblematyzowana, jakkolwiek nie³atwa w lekturze ksi¹¿ka Andrzeja Hejmeja, której zawartoæ staralimy siê mo¿liwie dok³adnie zreferowaæ, budzi te¿ pewien niedosyt. Na niektóre nadal niedoinwestowane badawczo obszary wskazywalimy ju¿ wczeniej. Teraz zasygnalizujmy inne nurty tematyczne, bez
w¹tpienia warte refleksji. Wolno by³o oczekiwaæ, ¿e w pracy aspiruj¹cej do miana projektu zarysu ca³ociowego problematyki muzyczno-literackiej typ muzycznoci, który autor
okreli³ jako I, znajdzie choæby tylko skrótowe, ale odpowiadaj¹ce wspó³czesnym standardom teoretyczno-metodologicznym ujêcie (równie¿ analityczne), w tej dziedzinie bowiem
pokutuje ci¹gle jeszcze niema³o nieporozumieñ czy  mówi¹c jêzykiem Szulca  z³udzeñ. Tutaj te¿ zapewne powinna siê by³a pojawiæ ogólniejsza konkluzja na temat roli
struktur wersyfikacyjnych w budowaniu efektu muzycznoci utworu literackiego. Dalej:
10
Pionierski, acz pozbawiony koniecznej wiadomoci teoretyczno-metodologicznej, rekonesans w tym zakresie podjê³a przed laty A. O k o ñ s k a (Wp³yw opery na dramaty S³owackiego.
Muzyka 1960, nr 4; 1961, nry 12; 1962, nr 2).
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bez trudu mo¿na odgadn¹æ, dlaczego autor usun¹³ z pola widzenia przypadki imitowania
poprzez rodki poetyckie konkretnych kompozycji muzycznych (w rodzaju T³umaczeñ
Szopena Kornela Ujejskiego). Ich strategie retoryczno-konstrukcyjne uzna³ zapewne 
i s³usznie  za ma³o wyrafinowane, a same próby za nieudane artystycznie. Jednak¿e nie
znaczy to wcale, ¿e usi³owania te nie s¹ warte zobiektywizowanego i kompetentnego opisu, którego (jak dotychczas) nikt zadowalaj¹co nie wykona³. Kwestia kolejna: dyskretnym
milczeniem zbywa Hejmej ¿ywione przez niektórych (i to wcale nie polednich) badaczy
dyskusyjne i naukowo wielce ryzykowne przewiadczenie, i¿ muzycznoæ poezji polegaæ
by mia³a na zacieraniu konturów znaczeniowych wiersza i na wprowadzaniu do niego techniki asocjacyjnej. Nie do zignorowania jednak wydaj¹ siê, deklarowane przez samych pisarzy (Proust, Mann, Gide, a zw³aszcza Iwaszkiewicz) jako muzyczne, indywidualne rozwi¹zania w dziedzinie organizacji faktury powieciowej, gdy zastosowana w jej obrêbie technika leitmotivu, powtarzania, wariacyjnego przetwarzania i kontrastowania motywów, w¹tków
oraz postaci upodabnia siê  typologicznie, rzecz jasna, nie za ontologicznie  do zasad
kszta³towania dzie³a muzycznego realizowanych w praktyce kompozytorskiej11. Byæ mo¿e,
przynajmniej niektóre z ledwie tu dotkniêtych zagadnieñ stan¹ siê tematem przysz³ych studiów Andrzeja Hejmeja. Jego inspiruj¹c¹ i ambitn¹ ksi¹¿kê uznaæ bowiem nale¿y za pomylny zwiastun rozpoczêcia w polskiej humanistyce powa¿nych i nowoczesnych badañ
komparatystyczno-interdyscyplinarnych nad osobliwymi, mocno powik³anymi, ale w³anie dlatego fascynuj¹cymi relacjami, które ³¹cz¹ literaturê i muzykê  nie za za badañ
tych podsumowanie.
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MUZYKA W LITERATURZE. ANTOLOGIA POLSKICH STUDIÓW POWOJENNYCH. Redakcja A n d r z e j H e j m e j. Kraków (2002). (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas), ss. 386, 2 nlb.
Antologia Muzyka w literaturze, która ukaza³a siê dziêki wydawnictwu Universitas
w Krakowie w 2002 roku, to kompendium powojennych tekstów dotycz¹cych tytu³owego
zagadnienia, zebranych i opracowanych przez Andrzeja Hejmeja. W rozbudowanym wstêpie
okrela on cel sporz¹dzenia owej antologii. Jego g³ównym zamiarem jest wytyczenie pewnych obszarów problemowych zwi¹zanych z maj¹cym szeroki zasiêg zjawiskiem, jakim
jest obecnoæ muzyki w literaturze. Przywieca mu chêæ dokonania systematyzacji, a wiêc
uporz¹dkowania materia³u, wyodrêbnienia enklaw tematycznych, po³¹czona z prób¹ nadania
jednocz¹cego kszta³tu rozproszonym wysi³kom indywidualnym, które w Polsce nie uformowa³y odrêbnej i samodzielnej ga³êzi studiów interdyscyplinarnych czy komparatystycznych. W dobie ogólnej utraty wiary w tworzenie humanistycznych syntez dokonanie Hejmeja jest szczególnie cenne, roztacza perspektywê niezwykle ró¿norodnych ujêæ sk³adaj¹cych siê jednak na spójn¹ ca³oæ, u³atwiaj¹c¹ dostêp do tekstów znajduj¹cych siê wczeniej
w rozproszeniu. Hejmej d¹¿y tak¿e do uchylenia w¹tpliwoci co do zasadnoci prowadzenia badañ z pogranicza muzyki i literatury. Zdaj¹c sobie sprawê z problematycznoci zagadnienia, ¿ywi¹c obawê przed popadniêciem w przedwojenn¹ manierê zbyt zmetaforyzowanego dyskursu oraz dostrzegaj¹c inne trudnoci wymieniane przez autorów tekstów
zebranych w antologii, pomimo wszystko sam opowiada siê za zasadnoci¹ takich badañ,
broni ich statusu jako pe³noprawnej sk³adowej wspó³czesnych studiów literackich. Poka11
W tych kategoriach przekonywaj¹co analizuje S³awê i chwa³ê P. K o z a k w niepublikowanej pracy magisterskiej pt. O muzyce i muzycznoci w S³awie i chwale Jaros³awa Iwaszkiewicza, napisanej w 2004 r. pod kierunkiem prof. Marii Woniakiewicz-Dziadosz w Zak³adzie Teorii
Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

