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MUZYKA  W  TWÓRCZO�CI  STANIS£AWA  BARAÑCZAKA

1

W nowofalowej twórczo�ci Barañczaka jêzyk poetycki by³ �wiadectwem praw-
dy, reprezentantem aksjomatu nieufno�ci1 � tej podstawowej nieufno�ci wobec
ówczesnego �wiata spo³ecznego i ideologicznego2. Nieufno�æ i jêzyk poezji by³y
wówczas gwarantami istnienia w pobli¿u sensu, wbrew propagandowemu be³ko-
towi epoki3. Jêzyk poetycki potrafi³ te¿ wyraziæ rzetelnie przestrzeñ egzystencjal-
n¹ cz³owieka, jego tragiczne uwik³anie w sprzeczno�ci4, potrafi³ demaskowaæ jego
wewnêtrzne �samooszustwa�5, mity i uogólnienia.

W r a z  z   p o s z e r z e n i e m  h o r y z o n t ó w  l i r y c z n e j  p e n e t r a c j i
o   s f e r ê  m e t a f i z y c z n ¹  j ê z y k  u t r a c i ³  f u n k c j ê  n a r z ê d z i a  o p i-
s u  r z e c z y w i s t o � c i, utraci³ swoj¹ aksjomatyczn¹ warto�æ, stygmat nieomyl-
no�ci.

W twórczo�ci wkraczaj¹cej w ow¹ sferê metafizyczn¹ nadal widoczne jest
wielkie pragnienie, aby to, co wyrazi s³owo, by³o trwa³e, nie podlega³o relatywiza-
cji. I wyra�nie dostrzec mo¿na to mocowanie siê z nienazywalno�ci¹ absolutu,

1 W maj¹cym charakter manifestu wstêpie do tomiku Jednym tchem (1970) pisa³ Barañczak,
¿e jednym z zadañ poezji jest �nauczyæ cz³owieka my�leæ o �wiecie w kategoriach racjonalnej nieuf-
no�ci wobec wszystkiego, co zagra¿a mu pod postaci¹ k³amstwa, demagogii i przemocy� (cyt.
z: S. B a r a ñ c z a k, Parê przypuszczeñ na temat poezji wspó³czesnej. W: Poezja i duch uogólnie-
nia. Kraków 1996, s. 6).

2 Znamienny jest tu nastêpuj¹cy tytu³ ksi¹¿ki S. B a r a ñ c z a k a: Nieufni i zadufani. Roman-
tyzm i klasycyzm w m³odej poezji lat sze�ædziesi¹tych (Wroc³aw 1971).

3 Jak to powiedzia³ S. B a r a ñ c z a k  (Jestem piêknoduchem, estet¹ i parnasist¹. Rozmowa
ze Stanis³awem Barañczakiem. Przeprowadzi³ K. B i e d r z y c k i. �Na G³os� 1991, nr 4, s. 80):
wszystko w ¿yciu prywatnym �od do�wiadczeñ erotycznych po prze¿ycia religijne by³o uwik³ane
w perypetie ca³ego spo³eczeñstwa�, a �polityczno�æ by³a tautologi¹ ¿ycia�.

4 Pisa³am o tym w artykule Miêdzy cisz¹ a muzyk¹. O �Podró¿y zimowej� i �Chirurgicznej
precyzji� Stanis³awa Barañczaka (w zb.: Literatura w krêgu warto�ci. Red. L. Wi�niewska. Byd-
goszcz 2003).

5 S. B a r a ñ c z a k, �Poezja musi byæ wieczn¹ czujno�ci¹�. Rozmowa z Piotrem Wierzcho-
s³awskim. W: Zaufaæ nieufno�ci. Osiem rozmów o sensie poezji. Kraków 1993, s. 59.
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gdy¿ dla poezji maj¹cej korzenie lingwistyczne naturalna jest nadzieja, by to: �Co
nam w powiewie, w wietrze bêdzie powiedziane // na ucho� � da³o siê prze³o¿yæ
na jêzyk. Aby intuicyjne przeczucie nie by³o tylko milczeniem, lecz sta³o siê: �s³o-
wem, uwiêz³ym miêdzy podziwem a gniewem, / które po�wiadczy, bêdzie trwaæ,
niespodziewane� (Co mam powiedzieæ, S 169)6.

Wola wyra¿enia istoty absolutu w s³owie poetyckim ³¹czy siê z pragnieniem,
aby transcendencja sama siebie wypowiedzia³a: �Ods³oñ mi siê wiêcej, choæ s³o-
wem / mów� � albo: �pozwól, niech z czego� odczytam / znak� (Drogi k¹ciku
porad, S 199, 200). Barañczak �domaga siê, by obszar [uniwersum] [...] pojmo-
walny by³ w sensie semiotycznym� � pisze Joanna Dembiñska-Pawelec7. Bohate-
rem lirycznym tej poezji jest cz³owiek, który chce �czytaæ � mo¿e siê i myl¹c �
/ w gratach wysypisk znaki i przes³ania� (Wynosz¹c przed dom kub³y ze �miecia-
mi, S 202). Istnieje wiêc pragnienie jednoznaczno�ci i pewno�ci, aksjomatycznej
niezbywalno�ci jêzyka, potwierdzenia siê w nim transcendencji.

Jednak poetycka ambicja pe³nego wyra¿enia �wiata zderzana jest w tej twór-
czo�ci z poczuciem bezsilno�ci s³owa. Bo, jak pisze autor w wierszu Yard sale,
jakiekolwiek werbalizowanie metafizyki to �przebieranie sensu w sztuczne w³ók-
na mowy� (S 178). Stosunek poety do s³owa nie jest tu wiêc a¿ tak jednoznaczny,
jak chce Dembiñska-Pawelec, która konkluduje, ¿e wiersze Widokówki z tego �wiata
(1988) s¹ �wyznaniem wiary w [...] moc w³asnego, poetyckiego s³owa [...]�8. Prze-
czy temu choæby wiersz Co mam powiedzieæ. Podmiot liryczny zdaje siê tu proro-
kowaæ � prorokowaæ �negatywnie�. Oto �Bêdzie powiedziane // tak wiele s³ów,
a ¿adne nie z³o¿¹ siê w zdanie / proste oznajmuj¹ce o Wiedz¹cym Niemym� (Co
mam powiedzieæ, S 174). Mo¿na siê zgodziæ z Magdalen¹ Sukiennik, która ko-
mentuj¹c Podró¿ zimow¹ (1994) napisa³a: �Ten, kto jak nasz bohater szuka praw-
dy, nie odnajdzie jej w s³owach. Metafora, mit daj¹ tylko przybli¿one pojêcie o �wie-
cie. Jêzyk fa³szuje rzeczywisto�æ, wci¹ga w pu³apkê�9. Jest to bowiem rzeczywi-
sto�æ rozszerzona o sferê metafizyczn¹, o zasiêg absolutu, który u Barañczaka czêsto
przyjmuje formê aksjomatycznego �ON�10. I ów absolut: �ON domaga siê cz¹st-
kowego choæby i ¿a³o�nie niewystarczalnego po�wiadczenia swojej obecno�ci

6 Stosujê nastêpuj¹ce skróty odsy³aj¹ce do wydañ tekstów S. B a r a ñ c z a k a: Ch = Chirur-
giczna precyzja. Elegie i piosenki z lat 1995�1997. Kraków 1998; P = Podró¿ zimowa. Wiersze do
muzyki Franza Schuberta. Poznañ 1994; S = 159 wierszy. 1968�1988. Kraków 1990. Liczby po
skrótach oznaczaj¹ stronice.

7 J. D e m b i ñ s k a - P a w e l e c, �wiaty mo¿liwe w poezji Stanis³awa Barañczaka. Katowice
1999, s. 127.

8 Ibidem. A gdzie indziej (s. 97): �Wiersz, odwzorowuj¹c sakralno�æ �wiata, niejako uobecnia
w sobie cz¹stkê Boga�.

9 M. S u k i e n n i k, Miêdzy �papierowym� a rzeczywistym �wiatem. (Jeszcze jeden g³os
o �Podró¿y zimowej� Stanis³awa Barañczaka). �Teksty Drugie� 1997, nr 3, s. 147. J. K a n d z i o r a
(�To, co siê wymyka�. O prze�wietlaniu idiomu w �Chirurgicznej precyzji� Stanis³awa Barañczaka.
Jw., 2001, nr 6, s. 164) natomiast pisze, ¿e Barañczak w wielu miejscach sygnalizuje �nieuchronne
r o z m i j a n i e  siê w³asnej twórczo�ci z Tajemnic¹, która wymyka siê poetyckiemu s³owu�.

10 Zob. np. S. B a r a ñ c z a k, Tablica z Macondo albo najkrótsza poetyka normatywna na u¿y-
tek w³asny w sze�cu literach bez znaków diakrytycznych, z dygresjami motoryzacyjno-metafizyczny-
mi. W: Tablica z Macondo. Osiemna�cie prób wyt³umaczenia, po co i dlaczego siê pisze. Londyn
1990, s. 232: �A ponad wszystkim ten najbardziej wszechogarniaj¹cy i nieuchwytny z sensów s³owa
ON: ten ON, którego nie trzeba broniæ przed Nico�ci¹ � to raczej nas samych trzeba broniæ przed
zw¹tpieniem o Nim, ¿e ON JEST�.
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w ludzkim s³owie�11. S³owo zostaje okre�lone jako �¿a³o�nie niewystarczalne�.
Deus absconditus u Barañczaka jest bowiem nazwany �Wiedz¹cym Niemym� (Co
mam powiedzieæ, S 169) � milczy, nie ujawnia sensu w s³owie, nie oferuje ¿ad-
nych innych pewno�ci poza t¹, ¿e jest.

2

Wraz z wyeksponowaniem w tej twórczo�ci aksjomatu istnienia absolutu �
nast¹pi³o u Barañczaka zw¹tpienie w aksjomat poezji, jêzyka. J e d n a k  j a k b y
r ó w n o l e g l e  do o s ³ a b i e n i a  r o l i  s ³ o w a  (j a k o  p o � r e d n i k a
t r a n s c e n d e n c j i) r o d z i  s i ê  w   t e j  p o e z j i  i   r e f l e k s j a  o   m u z y-
c e. W tym sensie wiersz Kontrapunkt z tomiku Widokówka z tego �wiata jest wier-
szem dokumentuj¹cym pocz¹tek przygody Barañczaka z muzyk¹ jako aksjoma-
tem i jej rol¹ w egzystencji cz³owieka. Przygoda ta rozwinie siê dynamicznie w na-
stêpnych tomikach.

Pocz¹wszy od Widokówki wraz z ka¿dym nowym tomikiem rozszerza siê w tej
poezji pole odniesieñ do muzyki. Tomik ów zawiera kilka jakby przy-okazji-wy-
powiedzianych �wiadectw odbioru dzie³ muzyki powa¿nej12. Wspomnienia o niej
funkcjonuj¹ tu na zasadzie epizodów. Istotne jest jednak, ¿e muzyka w �wiecie
przedstawionym buduje codzienne do�wiadczenie bohatera lirycznego i nie wi¹¿e
siê z jakimkolwiek �wiêtem czy wydarzeniem wyj¹tkowym. Na rozeznanie pod-
miotu mówi¹cego w kulturze muzycznej wskazuje te¿ fakt, ¿e zaawansowana ter-
minologia muzyczna pojawia siê jako ilustracja my�li poety13.

W Podró¿y zimowej (1994) muzyka nie stanowi tematu wierszy, za to ca³a
struktura utworów podporz¹dkowana zosta³a tu melodiom pie�ni Franza Schuber-
ta. Jest niejako dopisana do muzyki. Muzyka wystêpuje zatem w tym zbiorku na
prawach integralnego sk³adnika ka¿dego z wierszy, po�wiêca siê jej wiêc du¿o
uwagi. Ka¿dy tekst jest poprzedzony nutami, do których zosta³ napisany.

W tomiku Chirurgiczna precyzja (1998) muzyka pojawia siê w wielu miej-
scach na zasadzie epizodu ilustruj¹cego my�l poety14. W zbiorku tym spotykamy
wiele dowodów �wiadomego odbioru muzyki. Autor identyfikuje te¿ poszczegól-
ne wykonania utworów15. Niekiedy utwór muzyczny wystêpuje tu np. jako motto
wiersza, sugeruj¹c, ¿e wiersz prowadzi w jaki� sposób dialog z dzie³em muzycz-
nym16. Kultura muzyczna ujawnia siê tu jako jeden z podstawowych kontekstów.
Ale najciekawsze jest, ¿e zapocz¹tkowana w Widokówce refleksja nad muzyk¹
doczeka³a siê tutaj pog³êbienia w trzech istotnych tekstach: Z okna na którym�
piêtrze ta aria Mozarta � wierszu otwieraj¹cym ca³y tomik, Tenorzy oraz Hi-Fi.

11 Ibidem, s. 233.
12 Np. Sierpieñ 1988, S 193�194: �prze�ladowa³ nas motyw z kwartetu / e-moll Mendelssohna�.
13 Zob. np. Ustawienie g³osu, S 189: �bo w gruncie rzeczy có¿ jest nienawi�æ z pogard¹ / to

dysonans, co zmierza w tonikê durow¹ / naszej dobrej natury (tu, jak za umow¹, / sprawny chwyt
modulacji ³apie nas za gard³o) � �.

14 Zob. np. Problem nadawcy, Ch 43: �Nasz dialog móg³ staæ siê przecie¿ melodyjnym duetem
marzeñ, / jak w Weselu Figara, gdy Hrabina intrygê gmatwa�.

15 Zob. Tenorzy, Ch 20: �John McCormack, zaczyna Come, my beloved, / Tê ariê, wiesz, z ope-
ry Haendla, gdzie wysokie As trwa � sam nawet / Nie wiem � minutê?�

16 Np. �Bist Du bei mir�, aria �przypisywana J. S. Bachowi� jako tytu³ oraz motto wiersza
(Ch 44). W innym wierszu, Aria: awaria, pojawia siê adnotacja: �WSTÊP: Na melodiê arii Donny
Elviry: »Ah, chi mi dice mai«� (Ch 62).
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Ta frekwencja nie zwraca³aby szczególnej uwagi, gdyby nie rola, jaka jest
w tych wierszach wyznaczona muzyce. We  w s p o m n i a n y c h  u t w o r a c h
m o ¿ n a  m ó w i æ  o   j e d n y m, c a ³ o � c i o w y m  p r o j e k c i e  f i l o z o-
f i c z n y m  m u z y k i. Jej status ontologiczny, rola i funkcje uk³adaj¹ siê w tych
wierszach w konsekwentn¹ ca³o�æ, któr¹ postaram siê przedstawiæ. Muzyka w tej
poezji umo¿liwia pewn¹ formê kontaktu z absolutem, który staje siê dziêki temu
bardziej konkretny, wyrazistszy ni¿ wypowiedziane s³owami: �jakie� Ty�. S³owo
nie jest w stanie przekroczyæ u Barañczaka milczenia. Jak pisa³ Jurij £otman, de-
precjonowanie roli s³owa, a waloryzowanie muzyki jest w literaturze zjawiskiem
nierzadkim:

Sk³onno�æ do walki ze s³owem, zdawanie sobie sprawy z faktu, ¿e mo¿liwo�æ k³amstwa
tkwi w samej istocie s³owa � to taki sam sta³y sk³adnik kultury ludzkiej, jak podziw dla potêgi
s³owa. Nie jest wiêc przypadkiem, ¿e w licznych typach kultury najwy¿sza forma rozumienia
uk³ada siê w formule �zrozumia³e bez s³ów� i kojarzy siê z komunikacj¹ pozas³own¹ � muzy-
k¹, mi³o�ci¹, emocjonalnym jêzykiem paralingwistyki17.

Ponowofalowy Barañczak wspó³tworzy nurt kultury podwa¿aj¹cy kompeten-
cje s³owa. J e � l i  b o w i e m  i s t n i e j e  w   t e j  p o e z j i  z n a k, k t ó r y
u m o ¿ l i w i a  p r z e k r o c z e n i e  m i l c z e n i a, z g ³ ê b i e n i e  s f e r y  m e-
t a f i z y c z n e j, u z y s k a n i e  p e w n o � c i, t o  n i e  j e s t  n i m  s ³ o w o,
l e c z  �  d � w i ê k.

Poezja i muzyka na przestrzeni wieków zajmowa³y ró¿ne � nierzadko skrajne
� pozycje w tworzonych przez estetyków hierarchiach sztuk. Potwierdzenia ich
ca³kowitej odrêbno�ci dostarcza historia, choæby na podstawie sporu, jaki toczy³
siê miêdzy wyrazicielami filozofii racjonalistycznej a romantykami.

W perspektywie racjonalistyczno-kartezjañskiej, która dominowa³a w kulturze XVII-wiecz-
nej, [...] w hierarchicznych klasyfikacjach sztuk muzyka tkwi samotnie na ostatnim miejscu,
podczas gdy poezja plasuje siê na ich czele18.

Dla romantyków sytuacja przedstawia³a siê odwrotnie. �Ta sama cecha [mu-
zyki] � nieokre�lono�æ i bezpojêciowo�æ [...], dla romantyków stanowi³a o wiel-
ko�ci muzyki�19. Hierarchia taka zale¿na by³a oczywi�cie od przyjêtej filozofii
poznania. U Barañczaka spotkaæ mo¿emy �lady podobnych wewn¹trzwierszowych
sporów. Tote¿ uto¿samianie muzyki ze sztuk¹ wydaje siê w jego przypadku znacz-
nym uproszczeniem20. Stosunek tego poety do ró¿nych dziedzin sztuki nie jest

17 J. M. L o t m a n, O pojêciu tekstu. Prze³. J. F a r y n o. �Pamiêtnik Literacki� 1972, z. 2,
s. 214.

18 E. F u b i n i, Historia estetyki muzycznej. Prze³. Z. S k o w r o n. Kraków 1997, s 174.
19 E. B i e ñ k o w s k a, Ocalenie przez muzykê. W: W poszukiwaniu królestwa cz³owieka. War-

szawa 1981, s. 175�176.
20 A. L e g e ¿ y ñ s k a  (Elegie przedwczesne w poezji Ewy Lipskiej i Stanis³awa Barañczaka.

W: Gest po¿egnania. Szkice o poetyckiej �wiadomo�ci elegijno-ironicznej. Poznañ 1999, s. 180) pi-
sz¹c o �muzycznym� wierszu Barañczaka pt. Z okna na którym� piêtrze dochodzi do wniosku, z któ-
rym trudno siê zgodziæ. Badaczka traktuje muzykê jako metonimiê ca³ej sztuki: �Niezniszczalna
wielko�æ muzyki trwa � choæby »wali³y siê i z gruzów wstawa³y mocarstwa« [...]. Zatem to sztuka
mo¿e pokonaæ czas � wiêc przemijanie, wiêc � �mieræ�. Zdaniem owej autorki w wierszu tym jest
dana �horacjañska obietnica wieczno�ci, jak¹ niesie sztuka�. Zadziwiaj¹co podobnie opisa³ ten utwór
W. K a l i s z e w s k i  (Poetycka precyzja. �Wiê�� 1999, nr 1, s. 202), wed³ug niego zosta³ tu �podjê-
ty horacjañski w¹tek wieczno�ci sztuki�. Przyk³adów pomniejszania ró¿nic miêdzy literatur¹ a mu-
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jednorodny. Próbuje on oceniaæ poezjê i muzykê na zupe³nie odrêbnych zasadach,
widzi ró¿nice w dyskursach. Rola s³owa, na co ju¿ tu wskaza³am, jest w tej twór-
czo�ci podwa¿ana, rola muzyki natomiast � nie.

Wiersz Kontrapunkt z tomu Widokówka z tego �wiata jest pierwszym utwo-
rem Barañczaka, gdzie prze¿ycie dzie³a muzycznego stanowi naczelny temat teks-
tu21. Przedmiotem prze¿ycia estetycznego s¹ Wariacje dla Goldberga Jana Seba-
stiana Bacha w �rozpoznawalnym od razu� wykonaniu Glenna Goulda22. Bohater
Kontrapunktu to cz³owiek o identycznej to¿samo�ci, o identycznym tragicznym
�wiatoodczuciu co mówi¹ce �ja� w innych wierszach tomiku. W Kontrapunkcie
tragizm egzystencji ukazany jest po�rednio: poprzez rysunek sytuacji, w której
dochodzi do zagêszczenia egzystencji bohatera na styku historii, czasu i wieczno-
�ci. Ta specyficzna sytuacja egzystencjalna jest wywo³ana przez muzykê Bacha,
która rozbrzmiewa z samochodowego odbiornika.

Barañczak opar³ na technice kontrapunktu nie tylko metaforykê wiersza, ale
te¿ jego strukturê23. W p³aszczy�nie rytmicznej utwór ten zawiera dwa jakby g³o-
sy: wolny, uspokajaj¹cy, nale¿¹cy do muzyki, oraz po�pieszny, przynale¿ny histo-
rii. Pocz¹tkowo bohater my�la³ o tych dwóch sferach na zasadzie przeciwstawie-
nia. Zderzanie dwóch nie pasuj¹cych do siebie rytmów istnienia: muzyki i histo-
rii, ów mêcz¹cy kontrapunkt sprzeczno�ci, który rozgrywa³ siê w my�lach
bohatera, doszed³ do apogeum w momencie, gdy stwierdzi³ on, ¿e �¿ycia by nie
starczy³o� na efektywne przemy�lenie Wariacji. W po�piechu postanowi³ od³o-
¿yæ to �na pó�niej�.

Ol�nienie pojawi³o siê dopiero w chwili, gdy bohater �ostro hamowa³ / przed
skrzy¿owaniem�. W tym momencie dosz³o w jego wyobra�ni do kontaminacji tych
dwu sfer: �w tak gêstej muzyce / jest miejsce na wszystko, z nim w³¹cznie�. My�l
zawarta w puencie wiersza niesie uspokojenie: �muzyka u¿ycza / mu s³uchu, cza-
su, cierpienia, wszystkiego, co przewidzia³a� (S 198). Jest to bardzo istotne, ¿e
w³a�nie muzyka mo¿e zawrzeæ w sobie �wiat i historiê, a nie odwrotnie. Wynika
z tego, ¿e muzyka jest pojemniejsza ni¿ �wiat. Miêdzy ni¹ a �wiatem nie istnieje
równowaga, relacja równo�ci, partnerstwa, gdy¿ to w niej, w muzyce mie�ci siê
ca³e istnienie. To przeformu³owanie relacji miêdzy �wiatem a muzyk¹ wydaje siê
bardzo istotne dla ca³ej poezji Barañczaka: opisane wydarzenie, do którego dosz³o
w trakcie s³uchania wariacji Bacha, pozwala bohaterowi na spojrzenie poza sferê
sprzeczno�ci. Do tej poezji, programowo nieufnej i w¹tpi¹cej z zasady, wp³ywa
wraz z pierwszym wierszem o muzyce pewne uspokojenie.

Wiersz ten narodzi³ siê z do�wiadczenia dzie³a muzycznego i muzyki w ogóle.
Podobne cechy maj¹ inne utwory Barañczaka po�wiêcone muzyce. Skoro muzyka �
jak niewiele zjawisk w tej poezji � wi¹¿e siê z odczuciem pewno�ci24, to warto w spo-

zyk¹ dostarcza historia muzykologii XIX wieku. Istnia³a w tej nauce tendencja do przek³adania me-
lodii na jêzyk, czyli dopisywania utworom muzycznym fabu³y. Prowadzi³o to do zubo¿ania nie tylko
muzyki, ale te¿ literatury. Muzykologia XIX-wieczna razi ujednoznacznianiem muzyki.

21 Szczególno�æ tego wiersza ju¿ wzbudzi³a uwagê krytyków. Doczeka³ siê on nawet oddziel-
nej analizy, jakiej dokona³ A. P o p r a w a  w artykule Bach w samochodzie, albo próba harmonii.
O �Kontrapunkcie� Stanis³awa Barañczaka (�Warsztaty Polonistyczne� 1993, nr 2).

22 Ten oryginalny pianista zwyk³ mruczeæ melodiê podczas grania jej na fortepianie, st¹d jest to
wykonanie �rozpoznawalne od razu�.

23 Mówi o tym P o p r a w a  w przywo³ywanym ju¿ tu artykule Bach w samochodzie.
24 Rzadkie s¹ takie wypadki poczucia pewno�ci w poezji Barañczaka. Wymieniæ tu trze-
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sób szczególny skupiæ siê na analizie jej roli, nie koñcz¹c analizy na problemie kon-
trapunktu. Kontrapunkt jest doskona³¹ metafor¹ istnienia w �wiecie. Wed³ug Popra-
wy wiersz Barañczaka ods³ania istniej¹c¹ w nim wielo�æ sensów, grê sprzecznych
d¹¿eñ. Jednak jest to model istnienia wystêpuj¹cy tak¿e i w innych utworach tego
autora. Wiersz porównuj¹cy kontrapunkt do egzystencji nie wnosi³by nic nowego do
wymowy tej z natury wielog³osowej poezji � oprócz jeszcze jednej metafory bycia
w �wiecie. Istotnym novum w tym tek�cie jest w³a�nie zignorowana przez Poprawê
rewelacja muzyki i jej znacz¹cej roli w istnieniu podmiotu mówi¹cego. Szczegól-
nie ¿e muzyka bêdzie siê odt¹d pojawiaæ w tej poezji zawsze na podobnej zasadzie
i w podobnej roli: jako rewelator sensu niemo¿liwego do podwa¿enia i niemo¿liwe-
go do wyra¿enia s³owem. Samo prze¿ycie muzyki wykracza bowiem poza do�wiad-
czenie estetyczne. Dembiñska-Pawelec napisze, ¿e Kontrapunkt �traktuje o momencie
chwilowej iluminacji�25. Iluminacj¹ jest muzyka sama w sobie:

Muzyka »reflektuj¹c« swoje zasady i porz¹dek w »lustro transcendencji«, ujawni³a po-
szukiwany »inny wymiar«, �wiat mo¿liwy: sta³a siê odbiciem-modelem uniwersum. Dostrze-
¿ona w tym obrazie egzystencja ludzka objawi³a siê jako element wpisany w porz¹dek wszech-
rzeczy, fragment uczestnicz¹cy we w s z y s t k i m, co zosta³o p r z e w i d z i a n e26.

Obszarem iluminacji w Kontrapunkcie nie by³a tylko sfera sztuki, percepcji
estetycznej, etc. Muzyka zosta³a tu jakby oderwana od swoich �róde³ estetycz-
nych, przesta³a skupiaæ na sobie uwagê odbiorcy, sta³a siê �przezroczysta�, umo¿-
liwiaj¹c poznanie autentyczne, ca³o�ciowe, pozbawione subiektywizmu. Udostêp-
ni³a s³uchaj¹cemu wyj�cie poza siebie, uwolni³a z uwiêzienia w egzystencji. Do-
�wiadczenie muzyki w tym wierszu mo¿na by opisaæ s³owami Theodora Adorna:

�ród³em muzyki jest pewien gest, blisko spokrewniony ze �ród³em p³aczu. [...] Rozp³y-
waj¹c siê we ³zach i w muzyce, w której nie ma ju¿ nic ludzkiego, cz³owiek doznaje przep³ywu
przez siebie czego� odrêbnego od siebie, co dotychczas oddziela³a od niego bariera �wiata
rzeczy. P³acz¹c, podobnie jak �piewaj¹c, cz³owiek w³¹cza siê w wyobcowan¹ rzeczywisto�æ27.

Bohater Kontrapunktu, w momencie gdy hamowa³ przed skrzy¿owaniem, do-
zna³ przep³ywu czego� �odrêbnego od siebie�, czego� ca³kowicie autonomiczne-
go, pojawiaj¹cego siê jakby niezale¿nie od wysi³ku, jaki wk³ada³ w s³uchanie.
Pocz¹tkowo bowiem wnikniêcie w muzykê wydawa³o mu siê bardzo trudne. Ner-
wowy rytm my�li szybko u�wiadomi³ mu, ¿e nie jest w stanie zg³êbiæ muzyki,
choæby ca³e ¿ycie po�wiêci³ na kontemplacjê. Wydawa³o siê, ¿e skupienie, jakie
trzeba wyæwiczyæ po to, aby �g³adziæ zwiê�le spleciony warkocz kontrapunktu�
(S 198), jest niemo¿liwe do osi¹gniêcia. Podmiot liryczny czu³, ¿e czas, po�piech,
codzienno�æ, dzia³anie w historii � czyli to, co Adorno nazywa ��wiatem rzeczy�
� oddziela go od muzyki. Dopiero w momencie prze³omu dosz³o w wierszu do

ba mi³o�æ do ¿ony: �do�æ, ¿e siê narodzi³a� [...] / a wirus sensu / ju¿ sia³ w bezsensie / zarazê� (Madry-
ga³ probabilistyczny, Ch 60); �¿e mo¿na / sam¹ si³¹ kochania, jak wyspê w�ród morza, / uchowaæ co�
przed zmian¹� (P³yn¹c na Sutton Island, Ch 70). Wcze�niej tak¹ pewno�ci¹ naznaczony by³ sam fakt
istnienia, wiara, ¿e �uda mi siê zmie�ciæ / siebie / w takim mnie � tu, na razie � jakim chcesz mnie Ty�
(Wynosz¹c przed dom kub³y ze �mieciami, S 202) oraz wspominany ju¿ aksjomat absolutu.

25 D e m b i ñ s k a - P a w e l e c, op. cit., s. 134.
26 Ibidem, s. 135.
27 Th. W. A d o r n o, Filozofia nowej muzyki. Prze³. F. Wa y d a. Warszawa 1974, s. 174�175.

Cyt. za: J. O p a l s k i, O sposobach istnienia utworu muzycznego w dziele literackim. W zb.: Muzy-
ka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. Red. A. Hejmej. Kraków 2002, s. 173.
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znamiennego odwrócenia ról. Odczucie odseparowania od muzyki ust¹pi³o, lecz
nie wysi³kiem bohatera � tylko tej¿e muzyki. To ona umo¿liwi³a ponowne, jakby
odnowione spojrzenie na rzeczywisto�æ, na istnienie w rzeczywisto�ci. Dziêki ilu-
minacji, której tre�ci¹ by³a muzyka, rzeczywisto�æ, do tej pory tragiczna, na mo-
ment uzyska³a uzasadnienie.

W Kontrapunkcie przedmiotem poznania sta³a siê ca³a rzeczywisto�æ, ca³e
uniwersum. Spowodowa³o to odczucie jedno�ci, w której wszystko siê mie�ci, jed-
no�ci w wielo�ci: �w tak gêstej muzyce / jest miejsce na wszystko, z nim w³¹cz-
nie�. Tragizm i sprzeczno�ci by³y dotkliwie odczuwane przez podmiot liryczny
w innych wierszach. Okazuje siê, ¿e muzyka obejmuje tê wielo�æ, godzi te sprzecz-
no�ci: �u¿ycza / mu s³uchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidzia³a�. Sfor-
mu³owanie to jest bliskie poetyce wypowiedzi mistycznej28.

Wielu kompozytorów, a tak¿e filozofów sztuki wskazywa³o na te w³a�ciwo�ci
muzyki, które czyni¹ j¹ bli¿sz¹ mistyce ni¿ estetyce. Muzyczne medium pozwala
na podobnego rodzaju prze¿ywanie, gdy¿ nie anga¿uje intelektu lub anga¿uje go
w niewielkim stopniu29. Spo�ród sztuk to w³a�nie muzyka ma najwiêcej cech zbie¿-
nych z mistyk¹. Takie zjawiska, jak bezpo�rednio�æ, istotowo�æ, bezpojêciowo�æ30,
upodabniaj¹ do�wiadczenie odbioru muzyki do do�wiadczenia mistycznego. Wy-
daje siê, ¿e w przypadku Kontrapunktu dochodzi do ukazania jedno�ci we wszyst-
kim. Odczucie to jest istot¹ mistyki31.

W Kontrapunkcie muzyka jest jednocze�nie zarówno medium, jak i tre�ci¹ obja-
wienia. Igor Strawiñski w wyk³adach ze swej poetyki muzycznej skonstatowa³:
�Muzyka wydaje nam siê istotnym elementem duchowego obcowania z bli�nimi �
i z Bytem [...], sprowadza siê zawsze si³¹ rzeczy do poszukiwania jedno�ci w wielo-
�ci�32. Percepcja muzyki to sposób na pokonanie przedmiotowego poznania �wiata.

 W ostatnich s³owach wiersza bohater odkrywa, ¿e to �nie on s³ucha, ale mu-
zyka u¿ycza / mu s³uchu, czasu, cierpienia, wszystkiego, co przewidzia³a�. Ma siê
wra¿enie, ¿e na tê chwilê bohater odwróci³ uwagê od w³asnego �ja�, a skoncentro-
wa³ j¹ ca³kowicie na muzyce. Aby jednak byæ bli¿ej prawdy, nale¿a³oby powie-
dzieæ, ¿e to nie o n  skoncentrowa³ my�li na muzyce, lecz m u z y k a  skoncentro-
wa³a jego my�li na sobie, �u¿yczaj¹c mu� s³uchu, dozwalaj¹c, by j¹ kontemplo-
wa³. Przypomina to poetykê tekstu mistycznego. Najistotniejsz¹ cech¹ iluminacji

28 Zob. J. T o m k o w s k i, Mistyka i egzystencja. W: Dom chiñskiego mêdrca. Eseje o samot-
no�ci. Warszawa 2000, s. 35: �Mistyczna wiedza ujawnia paradoksalny charakter ludzkiej egzysten-
cji, a niekiedy ukazuje tak¿e Boga jako swoist¹ »jedno�æ przeciwieñstw«. Pogodzenie elementów
sprzecznych: ciemno�ci i �wiat³a, bytu i nico�ci, ¿ycia i �mierci, staje siê mo¿liwe jedynie w porz¹d-
ku prawdy objawionej�.

29 Zob. M. G o g a c z, Zrozumieæ do�wiadczenie mistyczne. �¯ycie i My�l� 1979, nr 2, s. 25:
�Nie jest to [tj. do�wiadczenie mistyczne] pogl¹d, przekonanie, uwierzenie, lecz doznanie tej obec-
no�ci wewnêtrznymi w³adzami poznawczymi, gdy Bóg daje siê im ujmowaæ jako w³a�nie do�wiad-
czany przez nie, obecny w cz³owieku podmiot jego prze¿ycia�.

30 Zob. L. K o ³ a k o w s k i, Bóg mistyków. Eros i religia. W: Je�li Boga nie ma. Kraków 1999,
s. 83: �Do�wiadczenie to w przeciwieñstwie do ujmowania pojêciowego jest »bezpo�rednie« � tak
jak gdyby by³o percepcj¹ zmys³ow¹, dotykaniem b¹d� smakowaniem tego, co Boskie, a przecie¿ nie
jest w ogóle zmys³owe�.

31 Jak pisze J. P r o k o p i u k  (Mistyka naszych czasów jest mistyk¹ ekstrawertyczn¹. G³os
w dyskusji: O istocie i warto�ciach do�wiadczenia mistycznego. �¯ycie i My�l� 1977, nr 12, s. 43):
�Kiedy mówimy o mistyce, to mamy na my�li wewnêtrzne do�wiadczenia czy prze¿ycia to¿samo�ci
lub jedno�ci�.

32 I. S t r a w i n s k i, Poetyka muzyczna. Prze³. S. J a r o c i ñ s k i. Kraków 1980, s. 81.
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mistycznej jest bowiem owo odwrócenie uwagi od egzystencji i zogniskowanie
jej na esencji, poddanie siê od�rodkowej sile tego, co jest �ród³em iluminacji.

W Kontrapunkcie, jak te¿ i w innych wierszach, muzyka ujawnia siê nam jako
byt istniej¹cy niezale¿nie od �wiata, �u¿yczaj¹cy� �wiatu s³uchu, jako byt trans-
cendentny. Dla Barañczaka bowiem, podobnie jak dla Arthura Schopenhauera, to
muzyka sama �przewiduje� los cz³owieka, �u¿ycza� mu s³uchu, dzia³aj¹c jakby
spoza Schopenhauerowskiego �wyobra¿enia�.

W swoich wierszach o muzyce jest Barañczak zadziwiaj¹co bliski filozofii Scho-
penhauera. My�liciel niemiecki wyodrêbnia³ muzykê spo�ród sztuk, nie umieszcza-
j¹c jej na szczycie hierarchii, lecz w miejscu uprzywilejowanym, ca³kowicie poza
hierarchi¹. �Muzyka to universalia ante rem, formy ogólnie wyprzedzaj¹ce �wiat,
metafizycznie wcze�niejsze od jakichkolwiek rzeczy�33. Podczas gdy inne sztuki
przedstawiaj¹ idee, muzyka w typologii filozoficznej Schopenhauera �nie ukazuje,
jak wszystkie inne sztuki, i d e i, czyli szczebli obiektywizacji woli, lecz bezpo�red-
nio sam¹ wolê�34. Ewa Bieñkowska podsumowuje pogl¹dy Schopenhauera nastêpu-
j¹co:

Najwa¿niejsze to zrozumieæ, ¿e muzyka nie w³¹cza siê solidarnie w kr¹g ludzkiej ekspre-
sji, nie dzieli z innymi rodzajami artystycznego wyrazu tych samych mo¿liwo�ci i ograniczeñ,
nie ma wspólnych korzeni i przeznaczenia. W metafizycznej strukturze bytu pojawia siê wcze-
�niej ni¿ �wiat i ma tê sam¹ z nim naturê � jest obiektywizacj¹ Woli35.

Bardzo trudno jest wskazaæ miejsce, którego dotyka w cz³owieku muzyka. W po-
ezji Barañczaka problem zostaje odwrócony. Ilustruje to wiersz Hi-Fi, gdzie to nie
cz³owiek okre�la muzykê, lecz muzyka okre�la cz³owieka. Jej istota przedstawiona
jest w owym utworze w ten sposób, ¿e jej obraz konstruujemy na zasadzie przeci-
wieñstwa do czasu, ¿ycia etc. Muzyka nie musi odpieraæ zarzutów �niewierno�ci
�wiatu // wy¿szemu�. Dochowuje mu wierno�ci, pozostaj¹c tym, co najczystsze. Nie
mo¿na jej oskar¿yæ o �uwik³anie w przyziemno�æ przypadku� (Ch 21).

Wiersz Tenorzy skonstruowany zosta³ tak, ¿e sfera ¿ycia zwi¹zana ze �wiatem
gwiazdora-tenora jest skontrastowana z jego �piewem. Znowu wiêc mamy tu do
czynienia z tak¹ kreacj¹ przestrzeni lirycznej, gdzie dochodzi do przeciwstawienia
sobie sfer �wiata i muzyki. Tym silniej brzmi zdziwienie poety: �Wiêc sk¹d ten g³os,
ta drabina, któr¹ wspinaæ by siê móg³ Jakub?� (Ch 20). Poeta u¿ywa topiki zwi¹za-
nej ze sfer¹ sacrum, by oddaæ istotê �piewu. Tutaj, w przeciwieñstwie do innych
muzycznych wierszy o muzyce, metaforyka zaczerpniêta jest z sacrum biblijnego.
G³os tenorów �pnie siê jeszcze na drug¹, na trzeci¹ krawêd� // cudu�, a w jednej
z arii Haendla:

[...] wszystko to na jednym niebiañsko, nieludzko d³ugim oddechu,
g³osem, który Pan Bóg mia³ zamiar osadziæ w pierwszym cz³owieku
lecz porzuci³ plan, nie chc¹c przedobrzyæ [...] [Ch 20]

G³os doskona³y, pierwotny, pochodz¹cy bezpo�rednio od transcendencji. Jest
on obdarzony niewinno�ci¹, czysto�ci¹ pierwszego dnia stworzenia. Trudna do
pogodzenia ambiwalencja uczuæ wyp³ywa ze �wiadomo�ci, ¿e ten g³os dobywa siê

33 B i e ñ k o w s k a, op. cit., s. 193.
34 A. S c h o p e n h a u e r, �wiat jako wola i przedstawienie. Prze³. J. G a r e w i c z. T. 2. War-

szawa 1994, s. 641. Cyt. za: F u b i n i, op. cit., s. 273.
35 B i e ñ k o w s k a, op. cit., s. 192�193.
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z p³uc �pospolitego, przylizanego, t³ustawego� (Ch 20) tenora, jest �ród³em zdzi-
wienia, które pyta: jak to siê dzieje, ¿e muzyka daje siê s³yszeæ mimo nie�wiado-
mo�ci przyziemnego wykonawcy? Jednak nad tym zdziwieniem nadbudowuje siê
inne, o wiele bardziej fundamentalne: zdziwienie, zaskoczenie, ¿e transcendencja
w ogóle daje siê us³yszeæ, ¿e nie milczy, ¿e jest muzyk¹ � form¹ i tre�ci¹ iluminacji.

Muzyka, której obraz wy³ania siê z wiersza Z okna na którym� piêtrze za spra-
w¹ subtelnej personifikacji, zyskuje metaforyczn¹ osobowo�æ i wolê dzia³ania.
Podmiot mówi¹cy wyra¿a przekonanie, ¿e istnieje �gwarancja�, i¿ �zawsze uchyli
/ jakie� okno czy wyrok ta aria Mozarta� (Ch 9). Nie jest to zapewne personifika-
cja przypadkowa. Dziêki niej odnajdujemy w arii znamiona bytu nierelatywnego,
bytu pe³nego. Status ontologiczny arii zdefiniowany zosta³ jako mieszcz¹cy siê
ponad histori¹. To owa aria mo¿e uchylaæ nieuchronne wyroki historii, jest wolna
od zasad, jakie wi¹¿¹ egzystencjê. W toku wiersza coraz wyra�niej ujawnia siê
nam jako muzyka �wiadoma, widzimy w niej osobowo�æ jakby spoza dominuj¹cej
w �wiecie wzglêdno�ci. Jakby �okno na którym� piêtrze� otwiera³o jeszcze jedn¹,
dodatkow¹ przestrzeñ w wierszu. Wychodzi na jaw, ¿e to aria ustala prawa dla
historii i ¿e przemawia spoza historii. Jej autonomiczne, ca³kowicie ponadczaso-
we piêkno � to piêkno, wobec którego kontrast tworzy �wiat i historia. Aria swym
piêknem i lekko�ci¹, �¿artem na �mieræ i ¿ycie� dyktuje prawa historii. W wierszu
dochodzi do znamiennego przesuniêcia, widocznego ju¿ w innych utworach o mu-
zyce. To nie cz³owiek s³ucha melodii, lecz ona pozwala mu siê us³yszeæ: �uchyla
okno�. Ponownie w tej poezji muzyka zdaje siê autonomizowaæ od artysty, histo-
rii, czasu i konwencji, jakie j¹ stworzy³y.

3

Podró¿ zimowa musi interesowaæ nas ze wzglêdu na miejsce, jakie zajmuje
w niej muzyka, oraz na funkcje s³owa. W³a�nie ten tomik najwiêcej mo¿e powie-
dzieæ czytelnikowi o konflikcie, jaki rozgrywa siê miêdzy sztuk¹ s³owa a muzyk¹.
Ju¿ w podtytule zbiorku napotykamy pierwsz¹ wskazówkê, ¿e zawarte w nim utwo-
ry by³y inspirowane muzyk¹ i nie funkcjonuj¹ ca³kowicie samodzielnie. S¹ to �wier-
sze do muzyki Franza Schuberta� napisane tak, by mo¿na je by³o za�piewaæ z nut36.
Oprócz to¿samo�ci literackiej maj¹ wiêc status �tekstu wokalnego�37.

36 Ilo�æ powi¹zañ, w jakie wchodzi cykl Barañczaka, sprawia, ¿e daje siê go interpretowaæ od
wielu stron. Istnieje interpretacja skupiaj¹ca siê przede wszystkim na dialogu, jaki toczy bohater Pod-
ró¿y zimowej ze �wiatem romantycznym, ukazanym w Winterreise W. M ü l l e r a  � zob. A. L i b e-
r a, O �Podró¿y zimowej� Stanis³awa Barañczaka. �Zeszyty Literackie� 1995, nr 2. Porównuje siê tu
uczestnika kultury masowej, jakim jest bohater Podró¿y zimowej, do bohatera romantycznego. Powsta-
³y te¿ interpretacje opisuj¹ce tekst z perspektywy intersemiotycznej. Próbuj¹ one obj¹æ wszystkie rela-
cje, w jakie wchodz¹ wiersze Barañczaka: relacje z matryc¹ muzyczn¹ Schuberta, z jednej strony,
a z wierszami Müllera � z drugiej. Zob. interpretacje A. H e j m e j a  (S³uchaæ i czytaæ: dwa �ród³a
jednej strategii interpretacyjnej. 〈�Podró¿ zimowa� Stanis³awa Barañczaka〉. W: Muzyczno�æ dzie³a
literackiego. Wroc³aw 2001) oraz A. P o p r a w y  (Drogowskazy muzyki. O trasach zimowej podró¿y
Schuberta, Müllera oraz Barañczaka. �Warsztaty Polonistyczne� 1995, nr 1). Powsta³y te¿ interpreta-
cje traktuj¹ce cykl hermeneutycznie, w oderwaniu od zewnêtrznych kontekstów zwi¹zanych z muzyk¹
Schuberta czy wierszami Müllera: M. S u k i e n n i k, Miêdzy �papierowym� a rzeczywistym �wiatem.
(Jeszcze jeden g³os o �Podró¿y zimowej� Stanis³awa Barañczaka). �Teksty Drugie� 1997, nr 3. �
A. W ê g r z y n i a k o w a, �Wszystko i Nic� w �Podró¿y zimowej� Stanis³awa Barañczaka. W: Egzy-
stencjalne i metafizyczne. Od Le�miana do Maja. Katowice 1999.

37 Tak je okre�li³ H e j m e j  (op. cit., s. 333).
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W s³owach �od autora� pisze Barañczak, ¿e wiersze mo¿na czytaæ w oderwa-
niu od muzyki. Jednak najgorêcej zachêca poeta czytelnika do lektury symulta-
nicznej: �najwiêcej [...] skorzysta na lekturze Czytelnik, który przed ni¹, albo w jej
trakcie, wys³ucha którego� z dostêpnych nagrañ Winterreise�38. Ostatecznym, pe³-
nym odbiorem tych wierszy staæ siê mo¿e, wed³ug ich autora, czytanie z równole-
g³ym s³uchaniem pie�ni. Sugeruj¹c nam lekturê symultaniczn¹ z muzyk¹, Barañ-
czak chce jednocze�nie daæ do zrozumienia, ¿e jego wiersze nie tylko odnosz¹ siê
do muzyki pod wzglêdem formalnym, ale te¿ zwi¹zane s¹ z ni¹ bardziej istotowo.
Muzyka nie tylko narzuca tekstom matrycê rytmiczn¹39, lecz wa¿na jest te¿ dla
wymowy tekstów.

Czytelnik zapoznany z tymi faktami domaga³by siê korespondencji bardzo
wyrazistej, jednoznacznej. Tymczasem poeta mówi¹c we wstêpie o ��cis³ym i in-
tymnym� zwi¹zku, jaki istnieje miêdzy jego wierszami a muzyk¹, musia³ mieæ na
my�li innego rodzaju �cis³o�æ powi¹zañ. Powi¹zanie nie musi oznaczaæ bezkon-
fliktowego wspó³istnienia. Odczucie, jakie budzi siê w czytelniku ju¿ podczas
pierwszej lektury wierszy, przeczy bowiem bliskiemu zwi¹zkowi. Ten rozd�wiêk
dotyczy g³ównie charakteru obu utworów. Teksty Podró¿y zimowej wydaj¹ siê
zupe³nie nie�piewne, antyromantyczne, antyliryczne. Oto jak okre�li³ tê rozbie¿-
no�æ Antoni Libera:

Dysonans. Ostry, zgrzytliwy dysonans. Pie�ñ wspó³czesnego wêdrowca, zagubionego
w otch³ani cywilizacji XX wieku w jej schy³kowym stadium, pod³o¿ona pod nuty natchnione-
go Schuberta zachowuje siê jak � nie przymierzaj¹c � diabe³ wrzucony do �wiêconej wody.
Zostaje odrzucona. Jak przeszczep. Jak obce cia³o40.

Wiersze Barañczaka wydaj¹ siê pozbawione uczuciowo�ci i liryzmu � tak
charakterystycznych dla pie�ni Schuberta. Bohater tych tekstów prezentuje posta-
wê ironisty, cz³owieka sceptycznego, zdystansowanego do w³asnych emocji, oso-
by, �wiata. To prawda, Barañczak nigdy nie pisa³ wierszy w poetyce emocjonalne-
go wyznania ani nie uprawia³ ekstrawertyki uczuciowej41. Przewa¿nie celem jego
wierszy jest � oparta na obserwacji � synteza intelektualna, filozoficzna. Jednak
ch³ód, sceptycyzm i intelektualna precyzja wypowiedzi uderzaj¹ zbyt mocno w cha-
rakter pie�ni. Nie mo¿na wiêc lekcewa¿yæ ewidentnej dysharmonii w interpreta-
cji, uznaj¹c ten ch³ód za przypadkowy lub typowy dla poetyki Barañczaka. Dla-
czego wydaje siê mu tak istotne, by te wiersze, z ich intelektualnym dyskursem,
pozbawionym odpowiedniego nastroju, by³y �piewane do gor¹cej i emocjonalnej
muzyki?

Zarówno pod wzglêdem akustycznym, jak te¿ emocjonalnym teksty i muzyka
nie brzmi¹ zgodnie. Micha³ Bristiger powiedzia³, ¿e tomikiem Barañczaka rz¹dzi
�zasada konfliktu�42 miêdzy muzyk¹ a wierszami. Wobec tak sprzecznych sygna-

38 S. B a r a ñ c z a k, Od autora. P 7.
39 Zob. H e j m e j, op. cit., s. 370�372.
40 L i b e r a, op. cit., s. 112.
41 A gdy czyni z uczuæ temat wiersza (jak w Piosenkach nie �piewanych ¿onie), rzadko odwa¿a

siê na wyznania bezpo�rednie, przyjmuj¹c np. ton pociesznego absurdu (�jestem jak ta lodówka / ty
jeste� jak ten magnes / tak przyci¹gasz ¿e jestem gotów / sun¹æ dok¹dkolwiek zapragniesz� 〈Alba
lodówkowa, Ch 65〉).

42 M. B r i s t i g e r, O�Podro¿y zimowej� Stanis³awa Barañczaka. �Zeszyty Literackie� 1995,
nr 2, s. 104: �W Podró¿y zimowej dystans miêdzy s³owami i tekstem czysto muzycznym jest, oczy-
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³ów dotycz¹cych relacji miêdzy muzyk¹ a poezj¹ nie³atwo jest sformu³owaæ kon-
kluzjê, która precyzyjnie t³umaczy³aby rolê muzyki w tomiku Barañczaka. Konklu-
zja taka mo¿e mieæ tylko status hipotezy, która próbowa³aby odnale�æ powód tego,
¿e � mimo stworzenia tekstu tak nastrojem temu niesprzyjaj¹cego � Barañczak
radzi, by lekturze jego utworów towarzyszy³a muzyka.

Odpowiedzi na to pytanie nale¿y szukaæ w prezentowanych ju¿ wcze�niej wier-
szach: Kontrapunkcie, Hi-Fi, Tenorach czy Z okna na którym� piêtrze. Kluczem
do interpretacji mo¿na uczyniæ tu teksty traktuj¹ce o muzyce, gdy¿ w samej Pod-
ró¿y zimowej poeta nie formu³uje odpowiedzi. Mo¿liwe, ¿e � tak jak w przypadku
wcze�niejszych wierszy � muzyka winna przemawiaæ g³osem ca³kowicie odmien-
nym od g³osu s³owa, które reprezentuje egzystencjê. Inaczej rzecz ujmuj¹c: s³owo
jest tu celowo kreowane tak, by widaæ by³o, ¿e przemawia innymi, nieprzystaj¹cy-
mi do muzyki �rodkami. W Kontrapunkcie muzyka by³a tym, co obejmowa³o,
opisywa³o �wiat, pozostaj¹c ca³kowicie od niego niezale¿ne. Owo opisywanie
�wiata odbywa siê w zupe³nie innym jêzyku, maj¹cym swe �ród³o w esencji bytu,
w tym, co Schopenhauer nazywa �wol¹�. To muzyka �przewiduje� istnienie, po-
przedza je. Podró¿ zimowa mo¿e ilustrowaæ tê sprzeczno�æ: s³owo podporz¹dko-
wuje siê muzyce, jest przeznaczone do �piewania, jednak zachowuje swoje ogra-
niczenia, sferê transcendencji pozostawiaj¹c muzyce. Mówi sprzeczno�ciami
i o sprzeczno�ciach. I w pewnym sensie powinno tak mówiæ, gdy¿ muzyka musi
brzmieæ oddzielnie43. S³owo, które chcia³oby imitowaæ muzykê (np. poprzez �piew-
no�æ), s³u¿y³oby zacieraniu granic, zafa³szowywaniu tej podstawowej ró¿nicy, jaka
istnieje miêdzy egzystencj¹ a esencj¹. W jednym z wywiadów Barañczak powie-
dzia³:

To by³o zamierzone. Efektu nie nazwa³bym mo¿e dysonansem, ale kontrastem, czy mo¿e,
jeszcze dok³adniej, ironi¹ (albo autoironi¹), któr¹ wytwarza chwilami zetkniêcie siê tego, co
mówi nam tekst, z tym, co mówi muzyka44.

Przedstawiona tutaj hipoteza nie jest wiêc bezzasadna, gdy¿ wizja muzyki,
w której ta siê uniezale¿nia od innych dziedzin sztuki, od �wiata, od twórcy wresz-
cie, wystêpowa³a ju¿ wcze�niej w twórczo�ci Barañczaka. Ciekawie podsumowa³
sw¹ analizê Podró¿y zimowej Libera. Dla niego muzyka w tym tomiku wystêpuje
w kilku rolach: �Muzyka jako arbiter. Jako punkt odniesienia. Jako krytyk kultury
� krytyk kryzysu cz³owieka�45. Znowu¿ wiêc muzyka obejmuje �wiat przedsta-

wi�cie, zmienny, lecz na ogó³ wielki, raz po raz pojawia siê poczucie kontrastu. Ale w³a�nie niedaw-
no u�wiadomili�my sobie, i¿ zgodno�æ muzyki ze s³owem jest tylko jednym z mo¿liwych postula-
tów, za� inn¹ przemo¿n¹ zasad¹ jest w³a�nie zasada konfliktu miêdzy nimi�. Zob. te¿ monografiê
M. B r i s t i g e r a  pt. Zwi¹zki muzyki ze s³owem. Z zagadnieñ analizy muzycznej (Kraków 1986).

43 Zob. A. B a r a ñ c z a k, Poetycka �muzykologia�. �Teksty� 1972, nr 3, s. 108: �Cech¹ szcze-
góln¹ ludzi pisz¹cych o muzyce jest poczucie w³asnej bezsilno�ci. Muzyka jest dla nich Tajemnic¹,
Objawieniem, o których pisze siê na klêczkach i z bezustann¹ �wiadomo�ci¹, ¿e wszystko, co siê
powie, bêdzie tylko nieporadn¹, p³ytk¹ i nieadekwatn¹ prób¹, skazan¹ z góry na metaforyczn¹ mgli-
sto�æ. Deformacja i zubo¿enie s¹ tu strat¹ nieuniknion¹ i od pocz¹tku za³o¿on¹. Swoje teoretyczne
uzasadnienie znajduje ten stan rzeczy w przekonaniu o »nieprzek³adalno�ci« muzyki na jakikolwiek
system znaków, a ju¿ zw³aszcza na system znaków s³ownych�.

44 S. B a r a ñ c z a k, Po stronie sensu. Ze Stanis³awem Barañczakiem rozmawia Magdalena
Ciszewska oraz Roman B¹k i Pawe³ Kozacki. �W drodze� 1995, nr 10, s. 60.

45 L i b e r a, op. cit., s. 112.
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46 W ê g r z y n i a k o w a, op. cit., s. 126�127. Czytamy tam, ¿e okre�lenia swojej to¿samo�ci
bohater mo¿e dokonaæ tylko poprzez wygl¹d zewnêtrzny sobowtóra. Sobowtór robi wra¿enie uczest-
nika kultury masowej, turysty, przeciêtnego cz³owiek z t³umu. Szyba �w sensie symbolicznym
oddziela mi³o�nika Schuberta od kultury wspó³czesnej, od rapu�. Wêgrzyniakowa uznaje rap za
jeden z produktów kultury masowej i ta interpretacja wydaje siê trafna dla �wiata przedstawione-
go w wierszu.

47 H e j m e j, op. cit.
48 H e j m e j  (op. cit., s. 358) tak oto interpretuje fragment tego utworu: �Statyczno�æ jako

wstrzymanie ruchu, chwilowy bezruch, nie ma tu nic wspólnego z roz³adowaniem i brakiem napiê-
cia, przeciwnie, prowadzi do kulminacyjnego zdynamizowania �wiadomo�ci, do eksplozji samo-
�wiadomo�ci�. W ostatnim wierszu, jego zdaniem, poeta zatrzyma³ siê, pozosta³ sam ze sob¹, z jedy-
n¹ pewn¹ �wiadomo�ci¹: �wiadomo�ci¹, ¿e istnieje.

wiony. Muzyka to mowa duszy, do której równolegle � tak jak w Hi-Fi � roz-
brzmiewa zgrzytliwy d�wiêk s³owa, bêd¹cego wyrazem tego �wiata, cz³owieka
i jego obco�ci. Ca³y ten g³os dokomponowany jest do muzyki i to w³a�nie ona
zdaje siê byæ dla niego ocaleniem, zdaje siê go obejmowaæ.

Muzyka okre�la to¿samo�æ podmiotu, upewnia nas w tym metaforyczna sytu-
acja ostatniego wiersza. Bohater, wyzbywszy siê wszystkich z³udzeñ na swój te-
mat, odrzuciwszy pozorne okre�lenia samego siebie, staje sam przed sob¹ jakby
zupe³nie �pusty� i patrzy w swoje odbicie. Ciekawe, ¿e tym, co go opisuje, jest ju¿
nie �wiatopogl¹d czy postawa wobec �wiata, lecz cechy zewnêtrzne, których jako
jedynych mo¿e byæ pewien. Niew¹tpliwie nie jest te¿ przypadkiem, ¿e s³uchanie
muzyki to kolejna w³a�ciwo�æ, która okre�la w tym wierszu bohatera.

W uszach tkwi¹ s³uchawki, wiêc na sercu ma
kieszonkowe radio � znowu: tak jak ja.
Móg³bym siê za³o¿yæ o Nic lub o Byt,
¿e nie s³ucha rapu z kompaktowych p³yt;
prêdzej ju¿ Schuberta � to ten raczej typ. [XXIV, P 42]

Nie nale¿y sugerowaæ siê lapidarn¹ form¹ pytania, jakie nurtuje bohatera
wiersza. Nie chodzi tu, oczywi�cie, o pobie¿n¹ typologiê, znan¹ z konwersacji
nastolatków. Pytanie o repertuar w kieszonkowym radiu, jakie nosi na sercu �brat
w zwierciadlanym szkle�, jest � jak dostrzegli Wêgrzyniakowa46 i Hejmej47 �
pytaniem o w³asn¹ to¿samo�æ. Jedyn¹ pewno�ci¹, jaka, po odrzuceniu samo-
wmówieñ, pozosta³a bohaterowi, jest wiêc pewno�æ tego, ¿e istnieje i ¿e to jego
istnienie dope³niane jest przez muzykê, któr¹ s³yszy przez umieszczone �na ser-
cu� � �kieszonkowe radio�. O tym jednym jest przekonany (mo¿e siê za³o¿yæ
nawet �o Nic lub o Byt� 〈P 42〉 � stawka podkre�la rangê zak³adu). Pozosta³a
mu jedyna pewno�æ: pewno�æ, ¿e istnieje48 i ¿e istnieje wobec muzyki, któr¹
s³yszy.

Pojawienie siê w wierszach Barañczaka muzyki w miejscu jêzyka ma niew¹t-
pliwie zwi¹zek z poszerzeniem penetracji lirycznej o sferê metafizyczn¹. Jako po-
�rednika transcendentnej �mowy� najchêtniej autor u¿y³by nie s³owa � lecz d�wiêku.
Muzyka jest postrzegana w tej poezji jako co�, co nie ma �róde³ ani w geniuszu
ludzkim, ani w historii. Jest przedstawiana tak, jakby obejmowa³a sob¹ ca³¹ rze-
czywisto�æ zarówno egzystencjaln¹ (okre�laj¹c¹ to¿samo�æ �ja�), jak i esencjaln¹.
Jest � podobnie jak u Schopenhauera � jednocze�nie rewelacj¹ transcendencji (woli),
jak i transcendencj¹ sam¹.
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�THEY  WILL  LEND  ME  HEARING,  TIME,  SUFFERING,  ALL  SHE  HAS  FORSEEN�.
MUSIC  IN  STANIS£AW  BARAÑCZAK�S  LITERARY  WORKS

Language, in Stanis³aw Barañczak�s poetry, parallel to adding a metaphysic sphere to the hori-
zon of lyrical penetration, looses its former axiomatic value. With the weakening of the role of
a word (seen as a mediator of transcendence), a reflection on music is born in the poetry. In poems
Kontrapunkt (Counterpoint), Z okna na którym� piêtrze ta aria Mozarta (From a window on some
floor this Mozart�s aria), Tenorzy (Tenors) or Hi-Fi we can talk about one, comprehensive philo-
sophical project of music. If there is in this poetry a hint that allows for an insight into the metaphysi-
cal sphere, it is not a word, but sound. Music in this poetry is perceived as something the root of
which is neither in human genius nor in history. It is presented in such a way that it could encompass
the whole reality both as existence (determining the identity of the self) and essence.


