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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 opi-
su, którego (jak dotychczas) nikt zadowalaj¹co nie wykona³. Kwestia kolejna: dyskretnym
milczeniem zbywa Hejmej ¿ywione przez niektórych (i to wcale nie po�lednich) badaczy
dyskusyjne i naukowo wielce ryzykowne prze�wiadczenie, i¿ muzyczno�æ poezji polegaæ
by mia³a na zacieraniu konturów znaczeniowych wiersza i na wprowadzaniu do niego tech-
niki asocjacyjnej. Nie do zignorowania jednak wydaj¹ siê, deklarowane przez samych pisa-
rzy (Proust, Mann, Gide, a zw³aszcza Iwaszkiewicz) jako �muzyczne�, indywidualne roz-
wi¹zania w dziedzinie organizacji faktury powie�ciowej, gdy zastosowana w jej obrêbie tech-
nika 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 stu-
diów Andrzeja Hejmeja. Jego inspiruj¹c¹ i ambitn¹ ksi¹¿kê uznaæ bowiem nale¿y za po-
my�lny zwiastun rozpoczêcia w polskiej humanistyce powa¿nych i nowoczesnych badañ
komparatystyczno-interdyscyplinarnych nad osobliwymi, mocno powik³anymi, ale w³a-
�nie dlatego fascynuj¹cymi relacjami, które ³¹cz¹ literaturê i muzykê � nie za� za badañ
tych podsumowanie.

Marek Kwapiszewski

11 W tych kategoriach przekonywaj¹co analizuje S³awê i chwa³ê P. K o z a k  w niepublikowa-
nej pracy magisterskiej pt. O muzyce i �muzyczno�ci� w �S³awie i chwale� Jaros³awa Iwaszkiewi-
cza, napisanej w 2004 r. pod kierunkiem prof. Marii Wo�niakiewicz-Dziadosz w Zak³adzie Teorii
Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

MUZYKA W LITERATURZE. ANTOLOGIA POLSKICH STUDIÓW POWOJEN-
NYCH. Redakcja A n d r z e j  H e j m e j. Kraków (2002). (Towarzystwo Autorów i Wy-
dawców 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
okre�la on cel sporz¹dzenia owej antologii. Jego g³ównym zamiarem jest wytyczenie pew-
nych obszarów problemowych zwi¹zanych z maj¹cym szeroki zasiêg zjawiskiem, jakim
jest obecno�æ muzyki w literaturze. Przy�wieca mu chêæ dokonania systematyzacji, a wiêc
uporz¹dkowania materia³u, wyodrêbnienia enklaw tematycznych, po³¹czona z prób¹ nadania
jednocz¹cego kszta³tu rozproszonym wysi³kom indywidualnym, które w Polsce nie ufor-
mowa³y odrêbnej i samodzielnej ga³êzi studiów interdyscyplinarnych czy komparatystycz-
nych. W dobie ogólnej utraty wiary w tworzenie humanistycznych syntez dokonanie Hej-
meja jest szczególnie cenne, roztacza perspektywê niezwykle ró¿norodnych ujêæ sk³adaj¹-
cych siê jednak na spójn¹ ca³o�æ, u³atwiaj¹c¹ dostêp do tekstów znajduj¹cych siê wcze�niej
w rozproszeniu. Hejmej d¹¿y tak¿e do uchylenia w¹tpliwo�ci co do zasadno�ci prowadze-
nia badañ z pogranicza muzyki i literatury. Zdaj¹c sobie sprawê z problematyczno�ci za-
gadnienia, ¿ywi¹c obawê przed popadniêciem w przedwojenn¹ manierê zbyt zmetafory-
zowanego dyskursu oraz dostrzegaj¹c inne trudno�ci wymieniane przez autorów tekstów
zebranych w antologii, pomimo wszystko sam opowiada siê za zasadno�ci¹ takich badañ,
broni ich statusu jako pe³noprawnej sk³adowej wspó³czesnych studiów literackich. Poka�-
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na i wci¹¿ rosn¹ca liczba utworów literackich odwo³uj¹cych siê do muzyki staje siê dodat-
kowym argumentem na rzecz sensowno�ci prowadzenia takich studiów.

Tak¿e we wstêpie Hejmej przedstawia polskie badania na tle dokonañ amerykañskich
i zachodnioeuropejskich, podaj¹c ich krótk¹ historiê, wymieniaj¹c najwa¿niejsze konfe-
rencje, tytu³y periodyków po�wiêconych problematyce komparatystycznej, najistotniej-
szych pozycji ksi¹¿kowych, opracowañ indywidualnych i zbiorowych. Padaj¹ nazwiska
Amerykanów: Browna, Schera, Baricellego, Winna; Francuzów: Cupersa, Piette�a, Esca-
la, Claudona, Backes�a, Brunela, Locatellego; wymienione s¹ konferencje takie, jak IX
kongres AILC (Association Internationale de Littérature Comparée) na temat literatury
i innych sztuk (Innsbruck 1979), kongres powo³uj¹cy do ¿ycia International Association
for Word and Music (Graz 1997).

Ograniczenia dotycz¹ce rozmiaru wstêpu nie pozwalaj¹, oczywi�cie, na wymienienie
wszystkich prac istotnych z punktu widzenia badañ muzyczno-literackich. Interesuj¹cym
kierunkiem, pominiêtym przez Hejmeja, wydaje mi siê odga³êzienie wspó³czesnej muzy-
kologii, która stara siê umie�ciæ muzykê w szerokim kontek�cie kulturowym, wple�æ j¹
w postmodernistyczny dyskurs socjologii, psychologii, kulturoznawstwa i feminizmu. Ist-
nieje zbie¿no�æ miêdzy takim podej�ciem do muzykologii a wspó³czesnym literaturo-
znastwem w duchu postmodernistycznym. Wa¿no�æ badañ nowej muzykologii dla zagad-
nienia muzyki w literaturze polega na tym, ¿e rozpatrywane s¹ w nich kwestie muzyczne
w odniesieniu do dzie³ literackich. Tak wiêc Edward W. Said wnikliwie analizuje problem
percepcji muzyki we wspó³czesnym �wiecie, odwo³uj¹c siê do prze¿yæ g³ównego bohatera
powie�ci Marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu1. Lawrence Kramer wprowa-
dza Lacanowsk¹ opozycjê �Self and Other� do muzyki � jako rozpoznawczy kod kulturo-
wy naszych czasów2. Interesuje go te¿ kwestia seksualno�ci, któr¹ rozszyfrowuje np.
w twórczo�ci Schuberta, odwo³uj¹c siê do tekstów Platona, Goethego, prozy Jamesa i Ge-
neta3. Susan Mc Clary dopatruje siê dyskryminacji pierwiastka kobiecego w klasycznych
strukturach muzycznych oraz librettach operowych4. Literatura w tych opracowaniach sta-
je siê kluczem do t³umaczenia zjawisk muzycznych i odwrotnie: muzyka s³u¿y na�wietla-
niu kwestii literackich.

Hejmej we wstêpie podejmuje siê tak¿e przedstawienia g³ównych idei zawartych
w artyku³ach zamieszczonych w antologii. Porównuj¹c ze sob¹ zebrane teksty, pokazuje,
w jaki sposób s¹ wzglêdem siebie komplementarne, w jaki sposób siê nawzajem inspiruj¹
czy wykluczaj¹. Wzbogaca to komentarzem, w którym prezentuje cenne wnioski i uogól-
nienia. W¹tpliwo�ci mo¿e jedynie budziæ zamieszczenie tych krótkich analiz we wstêpie,
a nie w pos³owiu, gdy¿ w³a�ciwemu zrozumieniu odkrywczych komentarzy zapewne sprzy-
ja³aby uprzednia lektura tekstów. Czytelnik antologii móg³by porównaæ w³asne refleksje
z refleksjami Hejmeja, których charakter jest raczej podsumowuj¹cy ni¿ wprowadzaj¹cy
w lekturê.

Przedstawiê teraz zarys problemowy poszczególnych artyku³ów, aby zaprezentowaæ
wizjê tego, co w nich wyda³o mi siê najwa¿niejsze i najciekawsze. Antologia Muzyka
w literaturze gromadzi teksty powojenne, podaj¹c je w uk³adzie mniej wiêcej chronolo-
gicznym. Jak wskazuje sam tytu³, ksi¹¿ka porusza g³ównie zagadnienie �muzyki w litera-
turze�, bardzo pobie¿nie traktuje natomiast kwestiê �muzyki i literatury� oraz �literatury
w muzyce�5. Teksty dotycz¹ dwóch podstawowych grup problemów. W pierwszej czê�ci
koncentruj¹ siê na zagadnieniach teoretycznych zwi¹zanych z miejscem muzyki w litera-

1 E. W. S a i d, Musical Elaboration. New York 1991.
2 L. K r a m e r, Classical Music and Postmodern Knowledge. Berkeley 1995.
3 L. K r a m e r, Franz Schubert: Sexuality, Subjectivity, Song. Berkeley 1998.
4 S. M c  C l a r y, Feminine Endings, Music, Gender Sexuality. Minneapolis 1991.
5 Kategorie wyodrêbnione przez S. P. S c h e r a  przywo³ane w ksi¹¿ce Word and Music Stu-

dies. Defining the Field (Ed. W. B e r n h a r t, S. P. S c h e r, W. Wo l f. Amsterdam�Atlanta 1999).
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turze, w drugiej � wprowadzone zostaje podej�cie analityczno-interpretacyjne prezento-
wane na przyk³adzie konkretnych utworów literackich.

Pierwsza czê�æ wyznacza dwa podstawowe tory rozwa¿añ teoretycznych: eklektycz-
ny, czyli optuj¹cy za syntez¹ sztuk w badaniach literackich, oraz hermetyczny, rozgrani-
czaj¹cy obie dziedziny � muzykê i literaturê. Z eklektycznym wi¹¿e siê wiêkszo�æ teks-
tów, w tym prace Tadeusza Makowieckiego, Anny Barañczak, Ewy Wiegandt, Micha³a
G³owiñskiego, Jana B³oñskiego i Józefa Opalskiego; z hermetycznym z kolei � tekst Cze-
s³awa Zgorzelskiego; obie opcje zestawione s¹ natomiast w rozprawach Marii Podrazy-
-Kwiatkowskiej i Stanis³awa D¹browskiego. Pierwsza czê�æ podzielona jest na trzy pod-
rozdzia³y: Pomiêdzy hermetyczn¹ a eklektyczn¹ strategi¹ badania; Literatura, muzyka,
muzyczno�æ; Muzyka w dziele literackim (generalia); ka¿dy z nich zawiera trzy artyku³y.
Wydaje siê, ¿e uk³ad móg³by byæ bardziej korzystny, gdyby do ca³o�ci pierwszej czê�ci
zastosowano kryterium podzia³u na teksty eklektyczne, hermetyczne i prezentuj¹ce obie
opcje równocze�nie. Zamieszczanie bowiem czê�ci artyku³ów pod wspólnym tytu³em pod-
rozdzia³u: Literatura, muzyka, muzyczno�æ czy Muzyka w dziele literackim, wnosi niewiele
informacji i nie porz¹dkuje tekstów. Nazwy tych podrozdzia³ów s¹ ma³o czytelne i odzna-
czaj¹ siê zbyt wysokim poziomem ogólno�ci. Zdajê sobie jednak sprawê z trudno�ci, ja-
kie nastrêcza dokonanie w³a�ciwego podzia³u tekstów, poniewa¿ czêstokroæ autorzy wa-
haj¹ siê co do przyjêcia okre�lonego stanowiska. Podzia³ Hejmeja ma z pewno�ci¹ walor
estetyczny. Byæ mo¿e, jest to próba przeniesienia do literaturoznastwa struktur muzycz-
nych i  � przy okazji mówienia o muzyce � na�ladowania podzia³ów wyznaczanych po-
przez muzyczne metrum. Pierwsza czê�æ sk³ada siê z trzech podrozdzia³ów, z których
ka¿dy zawiera trzy artyku³y, druga czê�æ � tak¿e z trzech podrozdzia³ów, ka¿dy z nich
z³o¿ony jest z dwóch artyku³ów. Autorowi chodzi³o wiêc mo¿e o stworzenie porz¹dku
trochê sztucznego z logicznego punktu widzenia, natomiast symetrycznego i harmonijne-
go z punktu widzenia estetyki.

Warto zaznaczyæ, ¿e wiêkszo�æ prac zawarta w pierwszej czê�ci antologii to rozprawy
znane osobom zajmuj¹cym siê omawian¹ problematyk¹. Poniewa¿ jednak zagadnienia te
nie s¹ czêsto poruszane w polskich studiach literaturoznawczych, teksty �klasyczne� sta-
nowi¹ wci¹¿ istotny punkt odniesienia dla wspó³czesnych badañ. Zaprezentujê je pokrót-
ce, aby ukazaæ, jak s¹ obecnie odbierane i co jest w nich wci¹¿ interesuj¹ce z dzisiejszej
perspektywy.

Tadeusz Makowiecki w swym artykule Poezja a muzyka stara siê sporz¹dziæ szkic mapy
opisuj¹cej zwi¹zki muzyki z literatur¹. Przedmiotem jego dociekañ jest nie tylko tytu³owa
�muzyka w literaturze�, ale tak¿e literatura w muzyce, a wiêc kwestia muzyki programowej
oraz problem zwi¹zków miêdzy muzyk¹ a warstw¹ literack¹ � w formie muzyki wokalnej
i scenicznej. Ze wzglêdu na rozleg³o�æ zagadnienia Makowiecki popada mo¿e w zbyt du¿¹
ogólnikowo�æ. Z drugiej strony, zalet¹ artyku³u jest syntetyczno�æ ujêcia. Prawdopodobnie
nieprzypadkowo zosta³ on umieszczony w antologii jako pierwszy. Wykazuj¹c najwy¿szy
stopieñ ogólno�ci, w stosunku do pozosta³ych tekstów ma charakter wprowadzaj¹cy. Mako-
wiecki zdecydowanie broni zasadno�ci podejmowania badañ z pogranicza obu sztuk. Jest to
praca z 1955 roku, a wiêc stosunkowo wczesna, która otwiera jakby now¹ epokê w polskich
badaniach komparatystycznych, wskazuj¹c nowe drogi dla dalszego rozwoju.

Artyku³ Anny Barañczak Poetycka muzykologia jest, w przeciwieñstwie do tekstu
Makowieckiego, krótki i szczegó³owy. Badaczka wyodrêbnia w nim now¹ kategoriê �lite-
rackiej muzykologii�. Wierzy w to, ¿e zasadne jest mówienie i pisanie o muzyce, ¿e litera-
tura, w której mowa o muzyce, wielokrotnie wyprzedza akademick¹ muzykologiê, jest
odkrywcza i twórcza i w sposób intuicyjny rozpoznaje zjawiska, jakim dopiero pó�niej
muzykologia nada naukowe nazwy.

Maria Podraza-Kwiatkowska w swym eseju O muzycznej i niemuzycznej koncepcji
poezji dokonuje przegl¹du teorii filozoficznych i programów literackich opowiadaj¹cych
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siê za syntez¹ muzyki i literatury oraz stanowisk broni¹cych ich autonomii. Uczona
w ciekawy sposób ³¹czy ka¿dy z pogl¹dów z ogólnym pr¹dem kszta³tuj¹cym epokê lite-
rack¹. Tak wiêc M³oda Polska okazuje siê sojuszniczk¹ syntezy sztuk, poniewa¿ m³odo-
polski artysta za swe najwa¿niejsze zadanie uwa¿a³ wyra¿enie g³êbokich pok³adów swej
duszy. Cel ten przy�wieca zarówno muzyce, jak i literaturze. Dwudziestolecie miêdzywo-
jenne optuje za autonomi¹ obu sztuk. Nacisk na formê i �rzemios³o� pozwala dostrzec, ¿e
muzyka i literatura operuj¹ odmiennymi �rodkami. Autorka wskazuje na ciekawy nurt,
dopatruj¹cy siê w muzyce � g³ównej inspiracji dla poezji, bod�ca j¹ budz¹cego albo nawet
tworzywa, z którego ona siê wykluwa. Okre�la je mianem prapoezji. Artyku³ Podrazy-
-Kwiatkowskiej zwieñczony jest interesuj¹c¹, aczkolwiek kontrowersyjn¹ tez¹, ¿e muzy-
ka i literatura by³y sobie bliskie wszêdzie tam, gdzie przewa¿a³ w sztuce pierwiastek su-
biektywny, a dalekie tam, gdzie królowa³ obiektywizm.

Ewa Wiegandt w artykule Problem tzw. muzyczno�ci prozy powie�ciowej XX wieku
przedstawia tre�ci ciekawe z punktu widzenia metodologii. Pokazuje, za pomoc¹ jakich
konkretnych �rodków literackich mo¿na osi¹gn¹æ na�ladownictwo technik i form muzycz-
nych. Tak zatem np. na poziomie narracji w powie�ci muzyczny kontrapunkt uzyskuje siê
poprzez przedstawianie równoleg³ych, tzn. prawie równoczesnych, skontrastowanych ze
sob¹ punktów widzenia. Ten sam kontrapunkt staje siê symbolem XX wieku, rozbicia
osobowo�ci i odej�cia od wszechwiedz¹cego narratora. Tak wiêc Wiegandt dochodzi do
wniosku, ¿e odwo³anie siê do terminologii muzycznej czy te¿ muzycznych struktur poma-
ga autorom w opisie otaczaj¹cego �wiata, pozwala uchwyciæ pewne istotne zjawiska kul-
turowe, przybli¿yæ ducha czasów, w których pisarz tworzy.

Czes³aw Zgorzelski w krótkiej rozprawie Elementy �muzyczno�ci� w poezji lirycznej na
pocz¹tku nie formu³uje jednoznacznej tezy, w rezultacie zmierza do stanowiska optuj¹cego
za rozdzia³em omawianych sztuk. Za pomoc¹ analitycznej metody badawczej poszukuje
dok³adnych odwzorowañ miêdzy muzycznymi a literackimi kategoriami. Instrumentacja mu-
zyczna objawia siê w poezji jako instrumentacja g³oskowa, w obu sztukach wystêpuje zjawi-
sko rytmu. Instrumentacja muzyczna jest jednak czym� odmiennym od instumentacji g³os-
kowej, rytm w muzyce opiera siê na innych zasadach ni¿ rytm poetycki. Niebezpieczeñstwo
takiego ujêcia polega na szukaniu zbyt dok³adnych odwzorowañ miêdzy muzyk¹ a literatur¹.
Wiadomo bowiem, ¿e ka¿da ze sztuk operuje innymi �rodkami, a wiêc nie w cz¹stkach ele-
mentarnych, nie w budulcu nale¿y szukaæ zale¿no�ci. Autor dochodzi do negatywnych wnio-
sków, gubi siê przez chêæ uzyskania wrêcz matematycznej �cis³o�ci, która z samej natury
badañ humanistycznych mo¿e okazaæ siê utopi¹. Poza tym nie chodzi przecie¿ o udowodnie-
nie identyczno�ci obu sztuk, ale jedynie o przedstawienie wielowymiarowych zale¿no�ci,
wzajemnych inspiracji i odwo³añ. Niezwykle logiczny i precyzyjny tok rozumowania Zgo-
rzelskiego prowadzi, niestety, na rozdro¿a scjentystycznego sceptycyzmu.

Micha³ G³owiñski w artykule Literacko�æ muzyki � muzyczno�æ literatury koncentruje
siê przede wszystkim na literackich tytu³ach utworów muzycznych i muzycznych tytu³ach
utworów literackich. Mog³oby siê wydawaæ, ¿e sprowadzanie ca³ej kwestii do tytu³ów
ogranicza perspektywê badawcz¹ i zawê¿a znacznie pole g³êbszej interpretacji. Ale tytu³y,
wbrew pozorom, odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w procesie wyszukiwania analogii muzyczno-
-literackich. Literackie tytu³y utworów muzycznych s¹ wielokrotnie jedynym tropem na-
prowadzaj¹cym s³uchacza na skojarzenia pozamuzyczne. Pozwalaj¹ zdefiniowaæ nastrój
utworu i przypisaæ mu okre�lone pole semantyczne. Tytu³y muzyczne utworów poetyc-
kich to z kolei bardzo czêsto jedyny konkretny element upowa¿niaj¹cy nas do szukania
muzyczno�ci w danym utworze literackim, innymi s³owy � dowód potwierdzaj¹cy tezê, ¿e
muzyczno�æ owego wiersza by³a �wiadomym zamys³em poety.

Jan B³oñski w eseju Ut musica poesis? stwierdza, ¿e literatura na�laduje muzykê wte-
dy, gdy stara siê przenie�æ na swój grunt te jej cechy, które stanowi¹ jakoby jej istotê,
a wiêc: brak jednoznaczno�ci, nieokre�lono�æ wyra¿anych sensów, wzbijanie siê ponad
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dos³owno�æ. Muzyka to dla B³oñskiego nieustaj¹cy ruch, ci¹g³e d¹¿enie naprzód. Literatu-
ra obdarzona muzyczno�ci¹ to zatem literatura, w której tkwi podskórna zmienno�æ, berg-
sonowska eksplozja energii twórczej, charakterystyczny dynamizm.

W artykule Stanis³awa D¹browskiego �Muzyka w literaturze�. (Próba przegl¹du za-
gadnieñ) znajdujemy, podobnie jak w artykule Podrazy-Kwiatkowskiej, prezentacjê sta-
nowisk filozoficznych, literackich i estetycznych opowiadaj¹cych siê za syntez¹ muzyki
i literatury lub przeciw niej. Pomocny przy ogólnej systematyce problemu okazuje siê
podzia³ artyku³u na podrozdzia³y, takie jak m.in.: Tematyka �muzyczna� w literaturze,
Fonika �muzyczna� w literaturze, Emotywika �muzyczna� w lteraturze, Schematyka �mu-
zyczna� w literaturze�. Termin �schematyka� nie okre�la, co prawda, w sposób precyzyj-
ny przenoszenia do literatury struktur muzycznych, jak¹ to funkcjê mia³ spe³niaæ w zamy-
�le autora. Szkoda te¿, ¿e podejmuj¹c problem tematyki muzycznej autor ogranicza siê
tylko do literackich opisów utworów muzycznych, a pomija np. ciekaw¹ kwestiê psycho-
logii postaci zwi¹zanych z muzyk¹. Artyku³ koñczy siê bardziej efektownym ni¿ odkryw-
czym wnioskiem, ¿e muzyczno�æ w literaturze to zawsze tylko quasi-muzyczno�æ, tak jak
�wiat przedstawiony w literaturze to quasi-rzeczywisto�æ.

Józef Opalski w swej rozprawie O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele
literackim, podobnie jak Stanis³aw D¹browski w poprzednim artykule, systematyzuje za-
gadnienia muzyki w literaturze poprzez tytu³y podrozdzia³ów. Pojawiaj¹ siê tu podroz-
dzia³y: Muzyka jako element fikcji literackiej, Opis rzeczywistej kompozycji muzycznej
bêd¹cej samoistnym bytem wpisanym w utwór literacki, Utwór muzyczny jako model kon-
strukcyjny utworu literackiego, Wyraz �muzyka� i jego pochodne u¿yte jako temat wypo-
wiedzi, Utwór muzyczny jako �ród³o inspiracji literackiej, Elementy muzyki popularnej,
rozrywkowej i religijnej wpisane w utwór literacki. Opalski u�wiadamia nam, ¿e mo¿na
dokonywaæ innych, równie s³usznych podzia³ów w ramach tego zagadnienia. W¹tpliwo�ci
budzi kategoria �muzyka i jej pochodne u¿yte jako temat wypowiedzi�. Autorowi nie cho-
dzi bowiem o sam wyraz �muzyka�, ale o szersze uwarunkowania filozoficzne i psycholo-
giczne maj¹ce u podstaw muzykê. Praca Opalskiego nie bez przyczyny zamyka pierwsz¹
czê�æ antologii, gdy¿ stanowi dobre podsumowanie.

Druga czê�æ antologii, W stronê intertekstualno�ci, stosuje metody interdyscyplinarne
w analizie i interpretacji konkretnych utworów literackich. Otwiera j¹ artyku³ Alicji Ma-
trackiej-Ko�cielny Komponowanie d�wiêkiem i s³owem w twórczo�ci Jaros³awa Iwaszkie-
wicza. Autorka odkrywa zale¿no�æ miêdzy wczesn¹ poezj¹ a jego utworami muzyczny-
mi. Muzyka ukazana zostaje jako wstêp do twórczo�ci literackiej, rodzaj przeczucia, które
pó�niej skrystalizuje siê w s³owie. Matracka-Ko�cielny �ledzi ewolucjê pogl¹dów este-
tycznych Iwaszkiewicza, które przejawiaj¹ siê w jego stosunku do muzyki. Pocz¹tkowo
pisarz dostrzega g³ównie silne oddzia³ywanie muzyki na zmys³y, pó�niej koncentruje siê
na jej aspektach metafizycznych. Zwrot ten charakteryzuje ca³¹ twórczo�æ Iwaszkiewicza,
która rodzi siê ze zmys³owej fascynacji otaczaj¹cym �wiatem, a ga�nie w g³êbokiej refle-
ksji nad jego przemijalno�ci¹.

W kolejnym tek�cie, Doskona³e � wype³nienie. O �Fortepianie Szopena� Cypriana
Norwida, W³adys³aw Stró¿ewski, podobnie jak Alicja Matracka-Ko�cielny, pokazuje, ¿e
mówienie o muzyce w literaturze jest równoznaczne z mówieniem o prawid³ach sztuki
w ogóle. Wyja�nia, dlaczego Norwid znajdowa³ upodobanie w muzyce Chopina. Dzia³o
siê tak, poniewa¿ jego muzyka zawiera dwa najistotniejsze dla tego poety pierwiastki sztu-
ki � polsko�æ i uniwersalizm splecione w jedno. Muzyka Chopina okazuje siê doskona³¹
ca³o�ci¹ zamykaj¹c¹ mnogo�æ zharmonizowanych elementów. Piêkno objawia siê � co dla
Norwida ma szczególne znaczenie � jako �profil Bo¿y�, kszta³t prawdy i mi³o�ci, staje siê
manifestacj¹ doskona³o�ci i wyrazem sacrum.

Konrad Górski w eseju Muzyka w opisie literackim dokonuje ciekawych rozró¿nieñ.
Przedstawia kategorie opisu obiektywnego i subiektywnego, które w praktyce, niestety,
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okazuj¹ siê trudne do rozpoznania. Dzieli te¿ reakcje s³uchacza muzyki na psychofizyczn¹
i duchow¹, wyodrêbniaj¹c dwa aspekty reakcji duchowej: uczuciowy i moralny, zapo-
minaj¹c jednak o tym, ¿e odbiór moralny mo¿e byæ silnie nacechowany emocjonalnie,
w zwi¹zku z czym nie mo¿e stanowiæ odrêbnej kategorii.

Micha³ G³owiñski w artykule Muzyka w powie�ci pisze o nowej koncepcji muzyki
jako symbolu w utworze literackim. Ukazuje tym samym pewn¹ zbie¿no�æ z filozofi¹
Susan Langer, znan¹ z dzie³a Philosophy in the New Key. Autor podkre�la, ¿e jednym
z g³ównych aspektów symbolu jest jego wieloznaczno�æ. Tak¿e koncert Brahmsa w Cu-
dzoziemce Kuncewiczowej, która to powie�æ staje siê tu przedmiotem analizy, jest,
z jednej strony, symbolem doskona³o�ci i spe³nienia w sferze artystycznej, z drugiej �
rozpaczy i ¿yciowej klêski. G³owiñski zwraca uwagê na jeszcze jeden bardzo istotny pro-
blem, a mianowicie na fakt, ¿e muzyka wielokrotnie s³u¿y w powie�ci jedynie jako pre-
tekst do snucia rozwa¿añ egzystencjalnych czy analiz psychologicznych. Na podstawie
opisu percepcji muzyki dowiadujemy siê czego� nowego o wra¿liwo�ci g³ównej bohater-
ki, odkrywamy pok³ady jej wyobcowania i osamotnienia. Zatem muzyka pe³ni tu rolê pod-
rzêdn¹, a w³a�ciwa sztuka literacka odkrywa inne rejony ni¿ przestrzeñ muzyki.

Jednym z ciekawszych tekstów w antologii, �wiadcz¹cym o wy¿szym stopniu za-
awansowania badañ interdyscyplinarnych, jest tekst Marii Wo�niakiewicz-Dziadosz Ka-
tegorie muzyczne w strukturze tekstu narracyjnego. Na przyk³adzie �Kot³ów Beethove-
nowskich� Choromañskiego i �Martwej Pasieki� Iwaszkiewicza. Punktem wyj�cia do
rozwa¿añ jest teza, ¿e tam, gdzie regu³y literackie, regu³y powie�ci nie wystarczaj¹ do
ukazania komplikacji i wielowymiarowo�ci fabu³y, potrzebne jest odwo³anie siê do innego
medium, w tym przypadku � muzyki. Choromañski skonstruowa³ ca³¹ fabu³ê próbuj¹c
upodobniæ j¹ do formy koncertu. Istot¹ utworu jest konflikt miêdzy g³ównym bohaterem
a reszt¹ spo³eczeñstwa, tak jak w koncercie � opozycja gry instrumentu solowego i orkie-
stry. Martwa Pasieka Iwaszkiewicza zosta³a oparta na schemacie sonaty fortepianowej
Strawiñskiego. Opowiadanie to na�laduje postulowany przez Strawiñskiego podzia³ na
pojedyncze d�wiêki nie uk³adaj¹ce siê w logiczne frazy muzyczne � poprzez atomizacjê
tekstu, czyli rozbicie utworu na oderwane cz¹stki, zyskuj¹ce sens dopiero z punktu widze-
nia ca³o�ci. W swym artykule Wo�niakiewicz-Dziadosz wnikliwie analizuje �rodki lite-
rackie, które s³u¿¹ przenoszeniu struktur muzycznych na grunt literatury, dziêki czemu
wk³ad tej pracy w badania jest istotny z punktu widzenia metodologii. Jednocze�nie daje
nadziejê, ¿e interpretacja w duchu interdyscyplinarnym mo¿e odkrywaæ nowe obszary
dzie³a literackiego.

Jako ostatni pojawia siê w antologii artyku³ Andrzeja Hejmeja S³uchaæ i czytaæ: dwa
�ród³a jednej strategii interpretacyjnej. (�Podró¿ zimowa� Stanis³awa Barañczaka). Au-
tor udowadnia zbie¿no�ci miêdzy Podró¿¹ zimow¹ a cyklem pie�ni Schuberta o tym sa-
mym tytule � do s³ów niemieckiego poety Wilhelma Müllera. Wiersze Barañczaka mog³y-
by staæ siê alternatywnym tekstem do muzyki Schuberta, Hejmej udowadnia bowiem ide-
aln¹ zgodno�æ w rozk³adzie akcentów oraz w rytmizacji poezji i muzyki. Nie w takiej roli
jednak wystêpuj¹, gdy zostaj¹ nazwane �wirtualn¹ muzyk¹ wokaln¹�. Mo¿e interesuj¹ce
okaza³oby siê rozumienie utworów Barañczaka jako literackiej, wspóczesnej interpretacji
muzyki Schuberta, muzyki, która w przeciwieñstwie do tekstu Müllera wytrzyma³a próbê
czasu. Hejmej wskazuje na ciekawe zestawienie wêdrowca XX wieku i wêdrowca XIX-
-wiecznego � g³ównych bohaterów Podró¿y zimowej Barañczaka i Müllerowskiego cyklu.
Wêdrowiec XX stulecia ucieka przed pustk¹, rozmawiaj¹c sam ze sob¹, wêdrowiec XIX
wieku to ten, który zosta³ wygnany ze swego �wiata i za nim têskni.

Z przytoczonych tekstów wy³ania siê obraz polskich badañ nad obecno�ci¹ muzyki
w literaturze jako wci¹¿ pocz¹tkuj¹cych. Zw³aszcza w pierwszej czê�ci ksi¹¿ki widaæ, ¿e
trudno uwolniæ siê od pytania, czy badania interdyscyplinarne maj¹ w ogóle sens. Wielu
autorów odwo³uje siê do przedwojennego, krytycznie nastawionego do tego zagadnienia
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tekstu Tadeusza Szulca6. Tak wiêc w momencie, gdy w Ameryce i na zachodzie Europy
powstaje wiele ciekawych i zaawansowanych analiz utworów literackich rozpatrywanych
pod wzglêdem ich muzyczno�ci, w Polsce wci¹¿ dyskutuje siê nad tym, czy podejmowaæ
takie badania, czy nie. Druga czê�æ ksi¹¿ki dowodzi, na szczê�cie, ¿e pewna opiesza³o�æ
zosta³a przezwyciê¿ona i ¿e zastosowanie metod interdyscyplinarnych mo¿e prowadziæ
do nieoczekiwanie interesuj¹cych rezultatów, a przede wszystkim odkrywaæ te pok³ady
dzie³a literackiego, które dot¹d pozostawa³y dla czytelnika zamkniête.

Wybór tekstów dokonany przez Hejmeja pokazuje ró¿norodno�æ ujêæ tytu³owego za-
gadnienia, pozwala siê zorientowaæ w rozleg³ej mapie pomys³ów. Mo¿e tylko zabrak³o
niektórych tekstów Micha³a G³owiñskiego, jak np. S³owo i pie�ñ � eseju kluczowego dla
zrozumienia poezji Le�miana, gdzie obja�niona zostaje Le�mianowska koncepcja poezji,
szukaj¹cej swych prapocz¹tków w pie�ni. Z ¿alem zauwa¿am te¿ pominiêcie tekstów Boh-
dana Pocieja, takich jak np. Literacka ekspresja jêzykowa a wiedza o muzyce czy Muzycz-
no�æ i metafizyka w prozie Iwaszkiewicza, które �wiadcz¹ o niebywa³ej kulturze literac-
kiej, muzycznej i filozoficznej autora, równocze�nie prezentuj¹ wysoki poziom konkret-
no�ci oraz precyzji w formu³owaniu wniosków.

Antologia Hejmeja realizuje wytyczone przez niego cele, czyli przedstawia zarys en-
klaw problemowych zagadnienia �muzyka w literaturze�. Pokazuje, ¿e badania interdy-
scyplinarne maj¹ sens i ¿e na osoby chc¹ce zaj¹æ siê t¹ problematyk¹ czeka jeszcze wiele
zadañ i interesuj¹cych kwestii, które nale¿a³oby rozwin¹æ. Antologia jest te¿ szalenie po-
trzebna w znaczeniu �ci�le utylitarnym, gdy¿ zbiera teksty rozproszone w licznych ksi¹¿-
kach i czasopismach w jedn¹ ca³o�æ. Trzeba dodaæ, ¿e jest to pierwsza powojenna polska
antologia, która w tak wyczerpuj¹cy sposób opracowuje zagadnienie muzyki w literaturze.
Warto przypomnieæ równie¿ inn¹ pozycjê, któr¹ tak¿e zawdziêczamy Andrzejowi Hejmejo-
wi � Muzyczno�æ dzie³a literackiego, wydan¹ we Wroc³awiu w 2001 roku, która nie jest
kompilacj¹ zebranych tekstów, ale stanowi wyk³ad w³asnej teorii autora*.

Anna Szlagowska

6 Chodzi o ksi¹¿kê T. S z u l c a  Muzyka w dziele literackim (Warszawa 1937).

* Od Redakcji: Ksi¹¿ka ta jest omawiana w niniejszym zeszycie.

E l ¿ b i e t a  R y b i c k a, MODERNIZOWANIE MIASTA. ZARYS PROBLEMATY-
KI URBANISTYCZNEJ W NOWOCZESNEJ LITERATURZE POLSKIEJ. (Redaktor
naukowy: Ryszard Nycz). Kraków (2003). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac
Naukowych �Universitas�, ss. 342, 6 nlb. �Horyzonty Nowoczesno�ci�. [T.] 27. Komi-
tet redakcyjny: Micha³ Pawe³ Markowski, Ryszard Nycz (przewodnicz¹cy), Ma³gorzata
Sugiera.

Ksi¹¿kê El¿biety Rybickiej Modernizowanie miasta opublikowa³o wydawnictwo �Uni-
versitas� w serii, której wcze�niejsze pozycje (ponad 20) zdo³a³y ukszta³towaæ czytelnika,
jakiego � ze wzglêdu na poziom oczekiwañ � wypada nazwaæ wysoko wymagaj¹cym.
�Horyzonty Nowoczesno�ci� przybli¿y³y polskiemu odbiorcy znaczn¹ czê�æ tego, co sk³a-
da siê na klasykê dzisiejszego dyskursu humanistycznego. Otrzymali�my pozycje, które
wytyczaj¹ kierunki dzisiejszej refleksji zarówno nad �nowoczesno�ci¹�, jak i nad tym, co
coraz powszechniej identyfikuje siê z pomoc¹ s³owa �ponowoczesno�æ�. Seriê, o jakiej
mowa, buduj¹ wszak¿e nie tylko prace klasyczne. S¹ tu te¿ ksi¹¿ki, dla których s¹siedztwo
klasyki to rodzaj listu gwarancyjnego, sygna³u oznaczaj¹cego, i¿ ma siê do czynienia ze
szczególnie oryginalnym i inspiruj¹cym wk³adem w dyskusjê o problemach nowoczesno-
�ci. Nie ulega dla mnie w¹tpliwo�ci, i¿ redaktorzy serii takie listy wystawiaj¹ z najwiêksz¹


